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 السداسي األول: -1

 يم وحدة التعل

الحجم  
الساعي 
 السداسي  

 الحجم الساعي األسبوعي

 ةاألرصد المعامل

 التقييم  نوع

14-16 
 أسبوع 

أعمال  محاضرة 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية 

عمل 
 شخصي

 امتحان متواصل

 / / 18 12  / سا 4.5 سا  09 سا  216 وحدات التعليم األساسية
 %55 %45 06 04  / سا1.5 ا س03 سا  72 النظرية العامة للحقوق والحريات: 1 ادةالم

 %55 %45 06 04  / سا1.5 سا 03 سا  72  يعيةالتشر النظم السياسية والسياسات  :2المادة 
 %55 %45 06 04  / سا1.5 سا 03 سا  72  التشريع الدولي لحقوق اإلنسان: 3المادة

 / / 05 03  / / سا 03 سا 48 وحدات التعليم المنهجية 
 %55 %45 05 03  / / سا 03 سا  48 العلوم القانونية: منهجية البحث في 1المادة 

 / / 06 04  / / سا 06 ا س 96 تكشافيةاالس وحدات التعليم
 80% 20% 03 02  / / سا 03 سا 48  األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان: 1المادة 
 80% 20% 03 02  / / سا 03 سا  48  القانون الدولي اإلنساني: 2المادة 

 / / 01 01  / / سا 1.5 سا  24 ة وحدة التعليم األفقي
 / %100 01 01  /  اس 1.5 سا  24 يزيةنجللغة ا : مصطلحات قانونية1المادة 

 /  /  30 20  /  سا 4.5  سا 19.5 سا384 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني: -2

 وحدة التعليم 
الحجم الساعي  

 السداسي  
 م الساعي األسبوعي حجال

 األرصدة  المعامل 

 نوع التقييم 

أعمال   محاضرة  أسبوع   14-16
 موجهة 

أعمال  
 تطبيقية 

عمل  
 شخصي 

 متحان ا ل متواص 

 / / 18 12  / سا 4.5 سا  09 سا  216 يةليم األساسلتعاات وحد
 %55 %45 06 04  / سا1.5 سا 03 سا  72  حقوق اإلنسان وثقافة المواطنة: 1المادة 

 %55 %45 06 04  / سا1.5 سا 03 سا 72  الحريات الفردية والحريات الجماعية: 2دة ماال
 %55 %45 06 04  / سا1.5 سا 03 سا  72  ويةالفئلسفة الحقوق فالتمكين من حقوق اإلنسان و : 3المادة 

 / / 05 03  /  سا  03 سا  48 وحدات التعليم المنهجية 
 / %100 03 02  /  سا1.5 سا 24 (التعليق على األحكامو رائض )الع القضائيمنهجية التحرير : 1المادة 
 / %100 02 01  /  سا1.5 سا 24 : إعالم آلي2المادة 

 / / 06 04  / / سا 06 سا  96 ةشافيت التعليم االستكوحدا
 80% 20% 03 02  / / سا 03 سا 48  العولمة وحقوق اإلنسان: 1المادة 
 80% 20% 03 02  / / سا 03 سا  48  ان في القانون الداخليتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنس: 2المادة 

 / / 01 01  /  سا1.5 سا  24 وحدة التعليم األفقية 
 / %100 01 01  /  سا 1.5 سا  24 ةزيليلغة انج ت قانونيةحاطلمص

 /  /  30 20  /  سا 4.50 سا 21 سا384 2مجموع السداسي 
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   السداسي الثالث:- 3 
 

 وحدة التعليم 

الحجم  
لساعي ا
 لسداسي  ا

 الحجم الساعي األسبوعي

 صدةر األ  المعامل

 نوع التقييم 

14-16  
 أسبوع 

أعمال  محاضرة 
 موجهة

 أعمال
 قية تطبي

عمل  
 شخصي

 امتحان لصاو تم

 / / 18 12  / سا 4.5 سا  09 سا  216 وحدات التعليم األساسية
 %55 %45 06 04  / سا1.5 سا 03 سا  72  الهيئات الدولية لحماية حقوق اإلنسان: 1المادة 
 %55 %45 06 04  / سا1.5 سا 03 سا 72  اإلنسان رية لحماية حقوق المؤسسات الدستو : 2المادة 
 %55 %45 06 04  / سا1.5 سا 03 سا  72 لمدني لحماية حقوق اإلنسانع امتمجال مؤسسات :3المادة 

 / / 06 04  /  سا 3 سا  48 وحدات التعليم المنهجية 
 / %100 03 02  /  سا1.5 سا 24 صد وإعداد التقارير في مجال حقوق اإلنسان ة الر منهجي:  1المادة
 / %100 03 02  /  سا1.5 سا 24 وجي لبيداغلنفس ا: علم ا2المادة

 / / 06 04  / / سا 03 سا  96 وحدات التعليم االستكشافية
 80% 20% 03 02  / / سا1.5 سا 48 الحكم الراشد وحقوق اإلنسان : 1المادة 
 80% 20% 03 02  / / سا1.5 سا  48  التنمية وحقوق اإلنسان: 2المادة 

 /  /  30 20  /  سا  4.5 سا 15 سا360 3مجموع السداسي 
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 لرابع: ي االسداس- 4
 امليدان: احلقوق   -
 الشعبة: القانون العام  -
 واحلرايت العامة اإلنسانالتخصص:حقوق  -
 

 األرصدة املعامل  احلجم الساعي / السداسي  السداسي الرابع  
 30 20 سا384 إجناز مذكرة  

 
 

  حوصلة شاملة للتكوين: - 5
 

 

ة كشافياالست األفقية  المجموع   ت  و      ح س  ة األساسي المنهجية  

1248  / 384 288 765  محاضرة  

 أعمال موجهة  288 288 /  48 624

 أعمال تطبيقية  /  /  /  /  / 

 عمل شخصي  480 120 80 30 710

محدد( آخر) عمل   /  /  /  /  /   

 إنجاز مذكرة  384 /  /  /  384

2966 78 644  المجموع  1728 696 

ةرصداأل 72 22 22    04 120  

 %100  %3,33 %18,33 %18,33 %60 
لكل وحدة   األرصدة % 

 تعليم
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III - فصل لكل مادةالبرنامج الم 
 (دةلكل ما  ة تقديم بطاقة مفصل) 
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 أهداف التعليم:  
االغرض األساسي   تعم  من دراسة هذه  الطالبملادة هو  الفك  ق  للحقوق واحلرايتيف  اإلنساين    ، والتحكم ر 

الفلسفية والتارخيية هلا، وكيف عاجل اإلسالم مفاهيم حقوق اإلنسان ، مع متابعة التطورات املفاهيمية  األسس املعريف يف 
 .الناظمة  قوق اإلنسان وبيان أهم املبادئاليت واكبت أجيال ح 

 بة: املطلو املسبقة  املعارف  
أن    للطالب  ملفاهيم  سبق  حقوق    تعرض  ختص  بصفة اواحلرايت    اإلنسانعامة  الليسانس   لعامة  مرحلة  يف  موجزة 

يكتنف الذي  اجليلنة  ومصطلح  هلا  والتارخيية  الفلسفية  األسس  فهم  يف  التعمق  بدون  لكن،  عام،  قانون  ها ختصص 
 واملبادئ اليت حتكمها. 

 
  خصي للطالب (مع اإلشارة إلى العمل الشالمحتوى المفصل لكل مادة  ديد ية تحإجبار)  محتوى المادة:

 

 ملادةاحمتوى 

 *احملور األول: احلقوق واحلرايت يف الفكر اإلنساين 
 مناقشة مفاهيم احلق واحلرية.  -
 اخللفيات الفلسفية للحقوق واحلرايت  -
 لتارخيية للحقوق واحلرايت فيات ااخلل  -

  حلرايت يف الفكر اإلسالمياحلقوق وا*احملور الثاين: 
 التصور اإلسالمي للحقوق واحلرايت  -

 مةحقوق اإلنسان واحلرايت العا عنوان املاسرت:
 األول     الســـــــــــــداسي: 
 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحـــــــــدة:
 رية العامة للحقوق واحلرايتالنظ  اسم املــــــــــادة:
 06    الرصيـــــــــــــــد: 

 04   ـــــــــــــــل: املعام
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 رايت يف اإلسالم وضماانهتاحلقوق واحلخصائص ا -
 19/09/1981قراءة يف البيان العاملي عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم املؤرخ يف  -

 وتقسيماهتاحقوق واحلرايت للناظمة دئ الاملبا *احملور الثالث:
 للحقوق واحلرايت  الناظمة املبادئ -
 إلنسان حقوق اأجيال  -
 امةتصنيفات احلرايت الع -

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةم: التقييطريقة 
 مطبوعات، مواقع انرتنت، إخل(  )كتب،  املراجع:

، سلســلة كتــب املســتقب  اإلســالمية والعربيــة حقــوق اسنســان: الــراى العامليــةـ برهــان يليــون ونخــرون، 1
 .2007، بريوت، جويلية 2طز دراسات الوحدة العربية، (، مرك41)العرب
، ترمجـة مبـارك علـي عنمـان، مراجعـة  مـد لعاملية بني النظرية والتطبيــ نسان احقوق اسي،  ل ـجاك دونل 2

 ..1998فرحات، املكتبة األكادميية، 
دار النهضـة  ،ســالميةقانون حقوق اإلنسان يف الفكر الوضعي والشريعة اإل ـ عبد الواحد  مد الفـار،3

 .1991العربية 
 .1997، دار النشر، عمان، تقييدهإلرادة يف احل  ومدى سلطان اـ فتحي الدريين، 4
 .2004، منشورات اليونيسكو، حقوق اإلنسان، أسئلة وإجاابتليا ليفني،  ـ5
األكادميية للبحث   ةابجمللمنشور  صية الفعل الوطين يف محايتها  العاملية وخصو حقوق اإلنسان    فوزية بن عنمان،  -6

  2012 -01العدد   /05، السنة النالنة/ اجمللد  القانوين
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56795 

 .2003، دار الشروق للنشر والتوزيع، حقوق اإلنسان وحرايته األساسيةهاين سليمان الطعيمات،  7
معـــة ، جا01ة أصـــول الـــدين، العـــدد كليـــ  لـــة، جمالتأصـــيل اإلســـالمي حلقـــوق اإلنســـان مـــد دراجـــي،  8

 (234 -211، ص)1999اجلزائر 
 .هوامش حول حقوق اإلنسان: احل  والواجب أم احلقوق الطبيعيةابري، عابد اجل مد  ـ9

9- Emmanuelle Bribosia, Ludovic Hennebel, Classer Les Droits de L’Homme, 

penser le doit, BRUYLANT, BRUXELES 2004. 



 

 

 2022/ 2021 ة:معيالسنة الجا حقوق االنسان والحريات العامة :وان الماسترنع 2محمد لمين دباغين سطيف جامعة  :مؤسسةال

 

 

10- Louis Faavoreu, et autres, Droits des Libertés Fondamentales, 1°édition 

2000, DALLOZ. 

11- Froncois Rigaux, Les Fondements Philosophiques des Droits de L’Homme, 

Revue Trimestrielle des droits de l’homme, RDH, 18 année, N° = 70/ Avril 2007. 

BRUYANT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 أهداف التعليم: 
لـنمم السياسـية القائمـة علـ  لومات واملعـار  املتعلقـة ابدة إىل تزويد الطالب ابملعايف هذه املمي التكوين  ر ي

هــذا األخــري الــذي تيبــم عليــ  جممــ  مبــدأ الفصــ  بــني الســلطات بنــاءا علــ  التشــريع األساســي  الدســتور ، 
ز  ــــالــــيت تتميات اخلصوصــــايت. وبيــــان التصــــورات للسياســــات التشــــريعية الناظمــــة للحقــــوق واحلــــر  ه هــــذ يــــا

ن شــك  النمــام السياســي يف اجلزائــر واحلقــوق املســتحد ة ني الســلطات. وبيــامــن حيــث العالقــة بــاألنممــة 
 اليت تدعمت  ا منمومة احلقوق واحلرايت خاصة مع التعدي  الدستوري اجلديد.

 املعارف املسبقة املطلوبة:
ات  مبدأ الفص  بني السلطاسع، و م الو ملعيم التشريع ابقة السطحية مبفاهيفرتض يف املرتشح معرفت  املسب

 .  ، خالل تكوين  يف ليسانس العلوم القانونية يف مادة القانون الدستوريواألنممة السياسية
 
 

 اإلنسان واحلرايت العامةق حقو  :ن املاسرت عنوا
 األول     ـــــــداسي: الســــــ 

 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحـــــــــدة:
 النظم السياسية والسياسات التشريعية  اسم املــــــــــادة:
 06    الرصيـــــــــــــــد: 

 04   ـــــــل: املعامــــــــ 
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 حمتوى املادة: 
 الدستور ومبدأ الفصل بني السلطات   احملور األول: 

 مفهوم و توى الدساتري  -
 ق واحلرايت سلطات ضامن للحقو المبدأ الفص  بني  -
 صل بني السلطاتمة على مبدأ الف السياسية القائ  النظم ين:ور الثاحملا
 النمام الربملاين والنمام الرائسي   -
 النمام اجلمعوي والنمام شب  الرائسي   -

 2020النظام السياسي يف اجلزائر وجديد منظومة احلقوق يف دستور  احملور الثالث:
 شروعيةأ املومبد   2020 يف ظ  دستور سياسي يف اجلزائرالشك  النمام  -
 2020رايت يف دستور ة احلقوق واحلجديد منموم -

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم: 

 املراجع: 
شريط،  - املقارنةاألمني  السياسية  واملؤسسات  الدستوري  القانون  يف  املطبوعات الوجيز  ديوان   ،

 .2005اجلامعية، اجلزائر، ط 
ار الكرنك للنشر  ماهر نسيم، د  ، عرض وتقدمي: اسةكم والسينظام احل،  هريز  وجون   رتر جون دوين كا-

 . 1962والطبع والتوزيع، القاهرة 
املعار  ابإلسكندرية،  ، منشأة  احلرايت العامة يف األنظمة السياسية املعاصرةكرمي يوسف كشاكش،  -

 . 1987ط 
بن عنمان،  - الس فوزية  اإلنسان  بناايحقوق  السياسية وإشكالية  الاملغ  سي يف ء األمن  دار  عريبرب   ،

 2017زائر  اهلدى، اجل
 .2004، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، ط األنظمة السياسية مد رفعت عبد الوهاب،  -

 .1981، بغداد، مركز البحوث القانونية، القانون الدستوري: نظرية الدولةمنذر إبراهيم الشاوي،   -
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- Jean Armand, Critique de la Raison Juridique, gouvernements sans frontières 

entre mondialisation et post mondialisation, droit et société, Maison des Science de 

L'Homme; N°37,L.G.D.J. édition 2005. 

- Louis Favoreu, et autres, Droit des Libertés Fondamentales, 1°édition 2000, 

DALLOZ. 

- Josiane Boulad-Ayoub, Légitimité, légalité et vie politique, pp(71-80) article 

publier dan l’ouvrage : Souverainetés en crise, sou la direction de Josiane Boulad-

Ayoub et Mercure du Nord. Québec : L’Harmattan et Les L’Université Laval, 2003 

- Martin Loughlin, The Concept of Constituent Power ; Critical Analys of Law 
Workshop, University of Toronto, 15 Jan 2013 
www. Law. Utoronto. Ca/CAL/12-13/Loughlin- paper-Constituent%20 Power. Pdf 
-- Pierre Calame, De la Légalité a la Légitimité de la Gouvernance, mars 2003 
www. Institut- gouvernance. Org 

- Rachel Kleinfeld Belton, Competing Definitions of the Rule of Law, Implications 
for Practitioners, CARNEGIE Papers , Rule of Low Series, Democracy and Rule of 
law Project ,Number 55. January 2005.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2022/ 2021 ة:معيالسنة الجا حقوق االنسان والحريات العامة :وان الماسترنع 2محمد لمين دباغين سطيف جامعة  :مؤسسةال

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

 ت  العقود/االتفاقيا -

 :  أهداف التعليم
حبقوق     املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  واملوا يق  اإلعالانت  خمتلف  عرض  املادة  هذه  دراسة  تستهد  

مياإلنسان،   اإلنسان  حقوق  موضوع  أن  اعتبار  عل   هلا  املنممة  الدولية  القواعد  خمتلف  قيمة    ن وبيان 
حول القيمة القانونية  س العديد من اإلشكاالت القانونية  ا املقياوينري هذالدويل.  انوين  لقة للنمام امستهدف

واخلاصة   العامة  واملعاهدات  لالتفاقيات  القانوين  االلتزام  وطبيعة  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  لإلعالن 
 .واإلقليمية

 

 املعارف املسبقة املطلوبة : 

دراسة    يري أن   يف الليسانس،  دراستخالل  هم املوا يق  أل  طحيةىل قراءة سالب أن  تطرق ايفرتض يف الط  
  طالب.لل  ابلنسبةجديدة  تعد هذا املقياس ابلشك  التحليلي النقدي 

 حمتوى املادة: 
 بداية صناعة القاعدة القانونية الدولية حلقوق اإلنسان احملور األول: 

 ية ويل ابحلمامصدر التزام د القاعدة القانونية حلقوق اإلنسان -
  نواة االهتمام الدويل حبقوق اإلنسان ةألمم املتحداق امين-

 واستفاقيات العاملية ذات الصلة  اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالنالثاين:  احملور 
 اإلنسان العاملي حلقوق  لإلعالنقراءة حتليلية نقدية -

 عامةان واحلرايت الحقوق اإلنس  عنوان املاسرت:
 األول     اسي: ســـــــــــــدال

 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحـــــــــدة:
 التشريع الدويل حلقوق اإلنسان   اسم املــــــــــادة:
 06  الرصيـــــــــــــــد: 

 04  مـــــــــــــــل: املعا
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 نسان  املعنية حبقوق اإل العامةاالتفاقيات العاملية -
 اإلنسان  املعنية حبقوق  صةاخلا يةمليات العااالتفاق-

 الثالث: استفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان احملور 
 االتفاقية األوروبية واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان-
 امليناق اإلفريقي وامليناق العرب حلقوق اإلنسان-

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم: 

 

 ملراجع: ا
    .2003، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  رية والتطبي  نة يف النظدراسة مقار نسان،  حقوق اإليدي،  الرش  أمحد   -
 . 2004،  1املعار ، ط  ر، داقانون حقوق اإلنسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدوليةالشافعي  مد البشري،    -
دونللي،    - العاملية بنيجاك  اإلنسان  مراي  ك علمبار   مجةتر ،  والتطبي رية  النظ  حقوق  فرحات،   جعة  مد عنمان، 

 .1998املكتبة األكادميية،  
، دار الكتب يف جمال نشأة احلقوق السياسية وتطورها وضماانهتا )دراسة مقارنة(  حقوق اإلنسانحسين قمر،    -

 . 2006  القانونية، مصر، احمللة الكربى، 
لنشر املعرفة   يةنيم، اجلمعية املصر صطف  ي مد ممجة  ، تر دولية سة الالسياحقوق اإلنسان و دافيد ب. فورسايث،    -

 .1993والنقافة العاملية، ط  
 ، بريوت  ، دار الكتب العلمية  ،يف اإلسالم والنظم العاملية  حقوق اإلنسان السياسيةوري،  بساحر انصر محد اجل  -
 . 2005  ،1ط
الفار،    - الواحد  مد  العبد  يف  اسنسان  حقوق  اقانون  دار  اإلسالمية  والشريعة   لوضعي فكر  العربية   النهضة، 

1991 
املوس ،    - خلي   علوان،  مد  يوسف  اإلنسان   مد  حلقوق  الدويل  احملمية–القانون  الناين،دار احلقوق  ،اجلزء 

 . 2007  النقافة،
 .2003، دار الشروق للنشر والتوزيع،  حقوق اسنسان وحرايته اإلسالميةهاين سليمان الطعيمات،   -
 .2000دار النهضة العربية،   ،انلية حلقوق اإلنست الدو استفاقيا   أمحد عالم،   ائ و   -

- Emmanuelle Bribosia, Ludovic Hennebel, Classer Les Droits de L'Homme, 

PENSER LE DROIT, BRUYLANT, BRUXELLES 2004. 
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- Julie Rin. gelheim, Diversité Culturelle et Droits de L'homme, la protection des 

minorités par la convention européenne des droits de l'homme. BRUYLANT-2006  

-Jacques Fialaire et Eric Mondielli : Droits fondamentaux et Libertés publiques, 

Paris, Ellipse, 2005. 

- Louis Favoreu, et autres, Droit des Libertés Fondamentales, 1°édition 2000, 

DALLOZ. 
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 أهداف التعليم: 
كـن الطالـب مـن التـدريب علـ  كيفيـة اختيـار موضـوع البحـث )هـد   إن دراسة منهجية البحـث يف العلـوم القانونيـة  ُ    

ــو ..  -موضــــوعي ــام أا  أو طمــ ــياية  (  اهتمــ ــكالية، وكيفيــــة صــ ــدا   اإلشــ ــة األهــ ــا لطبيعــ ــار )إمــ   -وفــــق املوضــــوع املاتــ
ومرحلــة اســتادام املنــاه     ليصــ  الطالــب الباحــث اىل تصــميم البحــث  املرجــوة(   داألهــخصوصــية البحــث أو طبيعــة ا

فاهلــد  األساســي مــن دراســة هــذا املقيــاس هــو إكســاب الطالــب الباحــث القــدرة علــ  إ ــاد  . وتقنيــات البحــث العلمــي
 ية.معلالمانة  والتحلي ابأل ،ألك التجانس املعريف بني النمرية واملفاهيم واإلشكالية واإلطار املنهجي

 املعارف املسبقة املطلوبة 
واجلديـــد مـــن خـــالل الدراســـة  يف مرحلـــة الليســـانس،    منهجيـــة البحـــث يف العلـــوم القانونيـــةمقيـــاس  ســـبق للطالـــب دراســـة    

 احلالية هو التعمق يف كيفية استادام أدوات وتقنيات البحث العلمي. 
 حمتوى املادة: 

 ه دإعدا مراحلو  احملور األول: مفهوم البحث العلمي 
 خصائص البحث العلمي وأنواع  -
 ( خمتلف العمليات املتتابعة منطقيا واملؤطرة مفاهيميامنهجية إعداد حبث علمي )  -

 العلمي وتقنيات البحث  احملور الثالث: مناهج  
 الرئيسيةواألدوات البحنية  املناه    -

 الفرعيةواألدوات البحنية  املناه    -

 تاب ك  امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم: 
 

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 األول     ــــــداسي: الســـــــ
 املنهجية وحدة التعليم   حـــــــــدة:لو م ااس

 منهجية البحث يف العلوم القانونية   اسم املــــــــــادة:
 05  الرصيـــــــــــــــد: 
 03  املعامـــــــــــــــل: 
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 راجع: ملا
 . 2010عبد القادر الشيخلي، قواعد البحث القانوني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -
عمااار حوشااوح،  حمااد  حمااود الااانجبال،  نااالم البحااث الدلمااي و،اارو نعااداد البحااو ، د ااوان الم بوعااال  -

 .2007الجا عية، 
 2009م القانونية، دار الكتاب القانوني، لو الدي في  سدد عبد الرشمان زيدان،  نالم البحث الدلم -
 وريس أنجرس،  نهجية البحث القانوني في الدلوم اإلنسانية، تدريبال عملية، ترجمة حوزيد صحراوي، كمال  -

 .2006حوشرف، سدجد سبدون، دار القصبة للنشر،  

- Eric Geerkens, Paul Delnoy et (al), Méthodologie juridique, Méthodologie de la 

recherché documentaire juridique, édition Larcier,2011. 

- Sophie Boutillier, Méthodologie de la thèse et du mémoire, Studyrama, 3eme éd, 

Paris, 2007 
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  أهداف التعليم: 
الواقع الدويل خاصة يف   ة يكرسهاجوهري  ة لاىل كون هذا األخري أصبح يشك  مسأ   اإلنساين   األمن يهد  إدراج مادة      

نتيجة ملا أصبح  املقياس جاء  الناس بصفة عامة. فاختيار هذا  التحدايت احلالية املهددة حلقوق اإلنسان وحياة  ظ  
يكرس  من قيم عليا تسع  حلماية األفراد واجلماعات، ومن خالل ما ميكن أن يساهم في  األمن اإلنساين كفلسفة 

  ان مجيع احلقوق واحلرايت.مقيق وضان يف حتاإلنس  قو قائمة عل  حق 
 املعارف املسبقة املطلوبة : 

 يعترب جديد ابلنسبة للطالب، مل يدرس  يف سنوات الليسانس.املقياس    
 

 حمتوى املادة: 
 مفهوم األمن اإلنساين   احملور األول:-
 -أمن الدولة–املنمور الواقعي لألمن  -  
 نساين صطلح األمن اإلر ماألمن وظهو حنو أنسنة قضااي  -  
 احملور الثاين: اسرتاتيجيات األمن اإلنساين وأبعاده-
 اسرتاتيجيات األمن اإلنساين )احلماية والتمكني( -  
 الصحي، البيئي، النقايف( الغذائي،  ،  واجملتمعياين)السياسي، االقتصادي، الشاصي  األبعاد السبعة لألمن اإلنس   -  
 وق اإلنسانمن اإلنساين وحقالرتابط بني األاحملور الثالث:  -
  احلق يف األمن   -   

 كتاب  امتحانو   مراقبة مستمرةطريقة التقييم:   احلق يف احلياة واحلرية  -   

 

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة :املاسرت عنوان 
 األول     الســـــــــــــداسي: 

 ستكشافية ساليم  وحدة التع  ـدة:لوحــــــــ اسم ا
 األمن اإلنساين وحقوق اإلنسان   اسم املــــــــــادة:
 03  الرصيـــــــــــــــد: 
 02  املعامـــــــــــــــل: 
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 املراجع: 
 UNDPنيويورك  ،  األبعاد اجلديدة لألمن البشري،  1994تقرير التنمية البشرية   --
. 2003رك،  كينهم، نيويو  محاية الناس و   اآلن.-أمن اإلنسانجلنة األمن اإلنساين،    -  
، برانم  األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العرب حتدايت أمن اإلنسان اآلن،  2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية    -

 لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.
 . 2011 ط  ة األردنية اهلامشية،، اجمللس الوطين لشؤون األسرة، اململكاإلنسايناملرأة واألمن  مااي مرسي،    -
دانيال،  - هايتز  ابملخاطرمارك  حمفوف  القادم-عامل  اجليل  مكتبة اسرتاتيجيات  عميمة،  شاكر  أدهم  تعريب   ،

 . 2002العبيكان،  
2012 الرايض  ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،األمن غري التقليدي مد مجال مملوم،   -  
 .سانناإلألمن اإلنساين وحقوق  الرتابط بني االطيب البكوش،    -

www.ahir.org/en/pdf 
، دار اهلدى، اجلزائر حقوق اإلنسان السياسية وإشكالية بناء األمن السياسي يف املغرب العريبفوزية بن عنمان،    -

2017 
العدوى،    - اإلن مد أمحد عل   املفاهيماألمن اإلنساين ومنظومة حقوق  املتبادلة..سان، دراسة يف  ، والعالقات 

املواطنة وحقوق اإلنسان يف ظ  املتغريات الدولية الراهنة، أمحد جمدي، القاهرة، الدار املصرية السعودية للطباعة والنشر 
 ( 172 -141، ص) 2009والتوزيع،  

- Barry Buzan , Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: a new framework for 

analysis, London, Lynne Rienner Publishers, 1998. 

- Didier Tabuteau: Introduction of the concept of health security, in :The pharmacit at 

the crossroads of new health risks : an indispensable partner for their management, 

Strasbourg:Concil of Europe Publishing, 1999, 

- Kerstin Mechlem : Food security and the rights to food in the discourse of the 

United Nations ; in International food security and global legal pluralism, 

Bruxelles :bruyland, 2004 

10-Louis Favoreu, et autres, Droit des Libertés Fondamentales, 1°édition 2000, 

DALLOZ.  

- Mary Kaldor : Human Security : Reflections on globalization and intervention, 

USA, Policy Presse, 2007. 

- Moufida Gouda and JohnCrowley: Rethinking human security, United 

kingdom,Willey-Blackwell, 2008. 

- P.H. Liotta et Al, Environmental change and Human Security : recognizing and 

acting on hazard impacts, New York, Springer, 2007 

 

http://www.ahir.org/en/pdf
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 أهداف التعليم: 
الدويل    القانون  دراسة  اللبس هتد   اإلنسان، ورفع  املشا ة حلقوق  املفاهيم  الطالب من ضبط  اىل  كني  اإلنساين 

والغموض بشأهنا، فالقانون الدويل اإلنساين يستهد  فئة معني ابحلماية، وحتكم  اتفاقيات دولية ختتلف عن تلك اليت 
 حتكم حقوق اإلنسان. 

 : سبقة املطلوبةملاف  املعار 
املسبقة  الطالب  يفرتض يف    معرفت   اإلنساين السطحية  و املرتشح  الدويل  القانون  اليت حتكم  واملبادئ  خالل   ابملفاهيم 

ليسانس   يف  جماالت تكوين   وبيان  اإلنسان  حبقوق  ربطها  مع  للمادة  املعمق  التحلي   يف  تكمن  واإلضافة  احلقوق 
 . التالقي.

 

 محتوى المادة: 

 اإلنساينمفهوم القانون الدويل    ألول:ا  وراحمل

 اإلنساين تعريف ونشأة القانون الدويل   -
 ت جنيف، اتفاقيات الهاي(اتفاقيا)  اإلنساينقراءة يف أهم االتفاقيات اليت حتكم القانون الدويل   -
 املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين  -

 ساينناإلدويل  احملور الثاين: جماست ونطاق تطبي  القانون ال

 جماالت تطبيق القانون الدويل اإلنساين )النزاعات املسلحة الدولية، النزاعات املسلحة الداخلية ...(  -

 نطاق تطبيق القانون الدويل اإلنساين -

 العامةواحلرايت  حقوق اإلنسان عنوان املاسرت:
 األول     الســـــــــــــداسي: 
 سستكشافية اليم  تع وحدة ال اسم الوحـــــــــدة:

 القانون الدويل اإلنساين   :ــادةاسم املــــــــ 
 03  الرصيـــــــــــــــد: 
 02  املعامـــــــــــــــل: 
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 القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان  احملور الثالث:
 احلقوق احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين  -

 بني حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين واالختال     يلتالقجماالت ا -

 اإلنساين الرقابة الدولية عل  تطبيق القانون الدويل   -

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم: 

 املراجع
، رةالقاه   ، دار املستقب  العرب،اإلنسايندراسات يف القانون الدويل  مفيد شهاب وخنبة من املتاصصني واخلرباء،  -
 . 2000،  1لجنة الدولية للصليب األمحر طال
 . القانون الدويل اإلنساين، إجاابت على أسئلتك،  ICRCاللجنة الدولية للصليب األمحر  -

www.icrc.org 
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 أهداف التعليم: 

املتعلقة ابلتاصص )احلقوق واحلرايت(الطالب    اهلد  هو  كني    يزية ة االجنلغلل اب  من إدراك املصطلحات واملفاهيم 
 املراح  الدراسية السابقة، وبذلك يكتسب الطالب الباحث األدبيات اليت  كن  الفرنسية اليت تعرض هلا يف  للغةفة إضا

 من التعام  ابملراجع ابللغات األجنبية حىت يُنري بشك  أكرب زاده املعريف واملنهجي. 
 املعارف املسبقة املطلوبة: 

، واجلديد هو اللغة االجنليزية لليسانسسنوات ايف  ابللغة الفرنسية  القانونية  ات العلوم  سبق للطالب دراسة مصطلح    
 لطبيعة التاصص. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 األول     الســـــــــــــداسي: 
 األفقية وحدة التعليم   اسم الوحـــــــــدة:

 مصطلحات قانونية   ادة:م املــــــــــ اس
 01  ـــد: الرصيــــــــــــ

 01  املعامـــــــــــــــل: 
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 السداسي الثاين 
 
 
 
 
 
 

 أهداف التعليم: 
القيمية للحقوق واحلرايت، من   املنمومة  الطالب من ضبط  املواطنة اىل  كني  هتد  دراسة حقوق اإلنسان و قافة 

ستورية وسياسية تتج  بك  إمكاانهتا ملنح املواطن ك  حقوق ، وحتفزه سة، وحقائق دهي هن  وممار املواطنة    حيث أن 
يف ك  األنشطة   مشارك حقيقي وفعاللاللتزام بك  واجبات  ومسؤوليات ، فيارج املواطن من حالت  السلبية اجملردة اىل  

 الوطنية.
 : املعارف املسبقة املطلوبة

ابملفاهيم العامة ن خالل دراست  للقانون الدستوري واحلرايت السطحية  و سبقة  شح معرفت  املاملرت لب  الطايفرتض يف   
املقياس   ويبق  أن هذا  الليسانس،  للطالب العامة يف سنوات  التاصص ابلنسبة  هو دراسة جديدة  ن  صلب هذا 

  املرتشح.

 حمتوى املادة:

  ارخيياملواطنة.. املفهوم والسياق التاحملور األول:
 ت املفاهيم واطن..إشكاليااملواطنة وامل -
 تطور مفهوم املواطنة يف الفكر الغرب والفكر العرب اإلسالمي  -
 اإلنسانأمهية املواطنة و ييزها عن حقوق   -

 املواطنة   أسساحملور الثاين:  
 املساواة ومبدأ تكافؤ الفرص  -
 املشاركة يف صنع السياسات العامة  -

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 ين الثا    الســـــــــــــداسي: 
 األساسية وحدة التعليم   اسم الوحـــــــــدة:

 نسان وثقافة املواطنةحقوق اإل  املــــــــــادة:اسم  
 06  ــــــــــــــد: الرصيـ 

 04  املعامـــــــــــــــل: 
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 ( 2016اجلزائري  نة )وف  الدستور  واطالتزامات امل  احملور الثالث:
 االلتزامات الطوعية -
 االلتزامات القانونية -

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم: 
 

 املراجع:
مهران،    - السياسيمحدي  الفكر  يف  واملواطن  والنشر، املواطنة  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  نقدية،  حتليلية  دراسة   ،

 . 2012اإلسكندرية،  
 ، 2001بريوت،    ، مركز دراسات الوحدة العربيةطية يف البلدان العربيةوالدميقرااملواطنة  كواري،  ة الخليف -
  .2000، املركز النقايف العرب، يف الوطن العريب  اإلنسانمسرية حقوق  رضوان زايدة،   -
 1987  كندرية، ط سمنشأة املعار  ابإل ،احلرايت العامة يف األنظمة السياسية املعاصرةكرمي يوسف كشاكش،    -
ونخرون،    لي ع  - العريبخليفة  الوطن  يف  الدميقراطية  الو املسألة  دراسات  مركز  العربية،ط،  ماي 2حدة  بريوت،   ،

2002 
 . 2003، دار الشروق للنشر والتوزيع، وحرايته اإلسالمية  اإلنسانحقوق  هاين سليمان الطعيمات،   -
 . ساطري الفردانيةأاملواطنة..بني مثاليات اجلماعة و هبة رؤو  عزت،  -

www.islamonline.netarabic/ 

، دار اهلدى، اجلزائر حقوق اإلنسان السياسية وإشكالية بناء األمن السياسي يف املغرب العريبفوزية بن عنمان،    -
2017 

مقارابت ، اجلزائر اليوم:  املواطنة أمام حتدايت احمللي: املنتخب احمللي واملمارسة اسنتخابية  ،حسن رمعون ونخرون   -
2012يف االننربولوجيا االجتماعية والنقافية.  ملواطنة، مركز البحث  حول ممارسة ا  

، يناير/  167، املستقب  العرب، العدد  إشكالية الدميقراطية واجملتمع املدين يف الوطن العريب مد عابد اجلابري،    -
1993كانون الناين    

-Boutros Boutros-Ghali et autres , The interaction between democracy and 

development , Rapport de Synthèse ,UNESCO-2003. 

- Javier Santiso, A la Recherche de la Démocratie, mélanges offerts a Guy Hrmet, 

Recherche Internationales 2004. 

- Jean Armand, Critique de la Raison Juridique, gouvernements sans frontières entre 

mondialisation et post mondialisation, droit et société, Maison des Science de L'Homme; 

N°37,L.G.D.J. édition 2005.  
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- Julie Rin. gelheim, Diversité Culturelle et Droits de L'homme, la protection des 

minorités par la convention européenne des droits de l'homme. BRUYLANT-2006 

- Louis Favoreu, et autres, Droit des Libertés Fondamentales, 1°édition 2000, 
DALLOZ.  
- Gunther Teubner, Constitutionnalisme Sociétale et Globalisation, Alternatives à la 

théorie constitutionnelle centrée sa L'état, Revue Juridique thémise, volume 39, numéro 3, 

2005. 

- Garlos Garcia-Revero, Democratisation, State and Society in the Middle East and 

North Africa, (p 477-504), COMPARATIVE SOCIOLOGY, Vol. 12, No 4, 2013, 

BRILL. 
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 أهداف التعليم: 
تفكيك وحتلي  منمومة احلرايت هتد  دراسة      الطالب يف  الرفع من قدرات  الفردية واجلماعية اىل  احلرايت  مقياس 

من العامة   بشيء  احلرايت  لبعض  الطالب  دراسة  مع  وتشريعا،  دستوراي  القانون يف ضبطها  مساحات حكم  وحتديد 
    الرأي والتعبري، احلرية األكادميية، احلرايت النقابية..ة  ري كحالقانوين   التفصي  لتدعيم رصيده املعريف 

   :املعارف املسبقة املطلوبة

يفرتض يف الطالب معرفت  املسبقة السطحية مبفاهيم احلرايت العامة خالل تكوين  يف سنوات الليسانس يف احلقوق يف   
 مادة احلرايت العامة. 

 حمتوى املادة:
 ابلدميقراطية   فردية واجلماعية( العامة )لات اط احلراياحملور األول: ارتب

 ( 2020دستور   مفهوم الدميقراطية وأنواعها )املباشرة، التمنيلية، التشاركية  -

)نمام االنتااابت واالستفتاءات، اجملتمع املدين والتعددية انعكاسات الدميقراطية عل  احلرايت العامة   -
   ..(السياسية

 وحدودهاردية واجلماعية(  )الفعامة حلرايت الممارسة ا  احملور الثاين:

 ( ....، السمعةاخلصوصية)  كرامة وحقوق الغري  احرتام -

 ده يف المرو  العادية والمرو  االستننائيةو وحد للحرايت  الضبط اإلداري -
 دراسة لبعض احلرايت الفردية واجلماعية   احملور الثالث:

 يها.. ركة فمعيات واملشاحرية تكوين األحزاب واجل  -حرية الرأي والتعبري -
 ..... احلرايت األكادميية    -احلرايت النقابية -

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة وان املاسرت:عن
 ثاين ال    الســـــــــــــداسي: 
 وحدة التعليم األساسية  ـــدة:اسم الوحــــــ 

 اجلماعية  واحلرايت احلرايت الفردية  اسم املــــــــــادة:
 06  الرصيـــــــــــــــد: 

 04  عامـــــــــــــــل: امل
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 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم:  -
 

 املراجع:  -
فهمي  - مصطف   الوطنية،  خالد  والشرعيات  الدولية  استفاقيات  ضوء  يف  والتعبري  الرأي  الفكر   ، حرية  دار 

 . 2009ط  ،  اجلامعي
، ترمجة  مد مصطف  ينيم، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة ة لدولياسة اإلنسان والسيحقوق ادافيد ب. فورسايث،    -

 .1993والنقافة العاملية، ط  
  .2000، املركز النقايف العرب،  مسرية حقوق اسنسان يف الوطن العريبرضوان زايدة،    -
 ، بريوت  ، لميةب العدار الكت  ،يةيف اإلسالم والنظم العامل  حقوق اإلنسان السياسيةوري،  بساحر انصر محد اجل  -
 . 2005  ،1ط
 1987  ط   ابإلسكندرية،منشأة املعار    ،السياسية املعاصرة  األنظمةاحلرايت العامة يف  كرمي يوسف كشاكش،    -
وهبة،    - الناصر  مد  والقانون  عبد  اإلسالمية  الشريعة  بني  السياسية  ط الوضعياحلرية  العربية،  النهضة  دار   ،

2004 . 
 2004، املكتب اجلامعي احلديث،  جتماعية والسياسية للمرأة يف العامل الثالثكة اساملشار سيد فهمي،   مد   -
 .2003، دار الشروق للنشر والتوزيع،  حقوق اسنسان وحرايته اإلسالميةهاين سليمان الطعيمات،   -
يايل،   - بطرس  والتنميةبطرس  الدميقراطية  بني  اسنسان  الدولحقوق  السياسة  جملة  العدد،  ال114ية،    29سنة  ، 
 .1993وبر  أكت

-  عبد اإلل  بلقزيز،  أزمة املعارضة السياسية يف الوطن العريب،  املعارضة والسلطة يف الوطن العرب، مركز دراسات 
2000الوحدة العربية، بريوت    

-Jacques Chevallier, L'Etat post-moderne, droit et société, Maison des Science de 

L'Homme, N°35, L.G.D.J, 2édition, 2004. 

- Javier Santiso, A la Recherche de la Démocratie, mélanges offerts a Guy Hrmet, 

Recherche Internationales 2004. 

- Jean Armand, Critique de la Raison Juridique, gouvernements sans frontières entre 

mondialisation et post mondialisation, droit et société, Maison des Science de L'Homme; 

N°37,L.G.D.J. édition 2005.  

- Julie Rin. gelheim, Diversité Culturelle et Droits de L'homme, la protection des 

minorités par la convention européenne des droits de l'homme. BRUYLANT-2006 
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- Louis Favoreu, et autres, Droit des Libertés Fondamentales, 1°édition 2000, 

DALLOZ. 

- Rachel Kleinfeld Belton, Competing Definitions of the Rule of Law, Implications for 

Practitioners, CARNEGIE Papers , Rule of Low Series, Democracy and Rule of law 

Project ,Number 55. January 2005. 
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 أهداف التعليم: 
ملفاهيم اجلديدة يف جمال ابهتد  دراسة مقياس التمكني من حقوق اإلنسان وفلسفة احلقوق الفئوية اىل تزويد الطالب  

التمكني احلقوقي،  اإلنسانحقوق   القدرات، ويتمحور    والتنمية وهو مفهوم  تنمية  يتص  مباشرة مببدأ  بشك  والذي 
الفئات املهمشة والضعيفة واألقليات، فهذا املفهوم يفضي اىل جع  الفرد مواطنا و   اءأساسي حول جدلية األفراد الفقر 
  فاعال ومؤ را يف القرارات العامة.

 : املعارف املسبقة املطلوبة
تفتح )وهو امتداد ملقاييس السداسي األول يف الوحدة التعليمية األساسية(،  للطالب،  هذا املقياس هو دراسة جديدة   

العليا يف جماالت التمكني احلقوقي املرتبط بشبكية واسعة من املفاهيم اجلديدة اليت حتفز الباحث   ات اسالدر   ل  نفاق 
 عل  التعمق فيها.

 

 حمتوى املادة
 Empowerment   التمكني  اإلطار املعريف ملصطلح  احملور األول:

 مفهوم التمكني  -
 السياق التارخيي للتمكني  -
 االقتصادي....( ني  كمالت  -أبعاد التمكني )التمكني اإلداري -

  اإلنسانية بتنمية القدرات  من حقوق اإلنسان  ارتباط التمكني احملور الثاين:  
 اإلنسانية  مفهوم تنمية القدرات  -
 شروط تنمية وتوظيف القدرات اإلنسانية للفئات اهلشة  -

 حلرايت العامةوانسان حقوق اإل عنوان املاسرت:
 الثاين     الســـــــــــــداسي: 
 دة التعليم األساسية وح اسم الوحـــــــــدة:
 يةق الفئو التمكني من حقوق اإلنسان وفلسفة احلقو   اسم املــــــــــادة:
 06  الرصيـــــــــــــــد: 

 04  ــــــــل: املعامـــــــ
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 )الفئات اسجتماعية يف وضعية هشة(   دراسة لبعض حقوق اإلنسان الفئويةاحملور الثالث:  
 األقليات واملعامل الدينية   حقوق   محاية -
 حقوق املرأة   -  حقوق الطف   -
  حقوق املهاجرينالالجئني و  -
 حقوق أوي االحتياجات اخلاصة،    -

 
 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم: 

 

 املراجع:           
 UNDP، 2008نيويورك  ، تلناس واملؤسساتنمية القدرات..متكني اير حول: تقر برانم  األمم املتحدة اإلمنائي،  -

 . 2011، اجمللس الوطين لشؤون األسرة، اململكة األردنية اهلامشية، ط اإلنسايناملرأة واألمن  مااي مرسي،   -
املوس ،    - خلي   علوان،  مد  يوسف  اإلنسان   مد  حلقوق  الدويل  احملمية–القانون  الاحلقوق  ناين،دار ،اجلزء 

 . 2007  النقافة،
، دار اهلدى، اجلزائر اإلنسان السياسية وإشكالية بناء األمن السياسي يف املغرب العريب  وقحقنمان،  بن ع  فوزية  -

2017 
 2006، اكتوبر  22، العدد  سلسلة مفاهيم "التمكني"،أماين مسعود،   -
 ، اإلسالمية  اصطالحية وقانونية "حالة األقليات األقليات يف القانون الدويل، دراسة  برقوق سامل، برقوق  ند،  -
 (. 240 -223(، ص) 2003 -2002لة اجلزائرية للعلوم السياسية واالجتماعية، العدد الناين، شتاء )اجمل
عثمان،  - بن  الالجئ    فوزية  حقوق  اإلنسانيحماية  عاملية  جدلية  السيادة"  اإلنسان..  مجلة    واعتبارات 

 z/en/article/29841w.asjp.cerist.dhttps://ww  2017-سبتمبر 28لعدد ا -9، السنة ادراسات وأبحاث
التعليم والتمكني مد السيد سعيد،    - لتعليم ونشر  قافة حقوق -،  كني املستضعفأتمالت حول  منمور عرب 

( دون سنة النشر، 2  -مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان )قضااي حركية  -اإلنسان   
  الحقوق والحرياتمجلة مرأة، مكين السياس ي للاالستجابات الدستورية لتفعيل الت  مان،فوزية بن عث--

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/113681       .2020السنة  -02العدد  -06املجلد 

 . 2002، سنة 283رب، العدد ، جملة املستقب  الع التنمية اإلنسانية، املفهوم واملقاييس  اندر الفرجاين،  -
- A UNDP Policy Document, Janurary 1997. Governance for Sustainable Human 

Rights Development,  
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--Human Development Report 2000, Human Development and Human Rights  

 
- Deepa Narayan, Empowerment and poverty reduction, Washington : the World bank, 

2002 

- Empowerment and Community Planning, Empowerment: Definition and Meanings. 
www. Mpow. Org/elisheva_sadan_empowerment_chapter2. Pdf 

- John Lord and Peggy Hutchison, The Process of Empowerment: Implications for 

Theory and Practice, (Canadian journal of community mental health, sprin 1993). 

 www. Johnlord.net/web_documents/process_of_empowerment. Pdf 
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 أهداف التعليم: 
يهد  التكوين يف مقياس منهجية التحرير القضائي إىل تدريب الطالب عل  القواعد املنهجية اليت  كن  من حترير   

وألك إبكساب  الذكاء القانوين الذي خيول  حسن .  يةالتعليق عل  األحكام القضائأيضا  و والطلبات القضائية  العرائض  
الطلبات الوقائع وحصر  قضائي   تكييف  تفكيك حكم  القانونية يف  معارف   توظيف  إمكانية  وأيضا  اآلجال،  واحرتام 

 بصورة علمية صحيحة. 
 املعارف املسبقة املطلوبة: 

وي  القانونية بشك  عام  العلوم  البحث يف  دراسة منهجية  للطالب  االستمرار يف ال  هد  سبق  املادة  هذه  تكوين يف 
 . القضائيعار  النمرية ابجلانب التطبيقي بتعلام الصايغ املاتلفة للتحرير  ملتعلقة ابملالتكوين وربط اجلوانب ا

 حمتوى املادة
 والطلبات القضائية  حترير العرائضاحملور األول:  

 منهجية حترير العرائض القضائية -

  يةضائحترير الطلبات الق منهجية   -

 احملور الثاين: التعلي  على األحكام القضائية 
 املرحلة التحضريية  -
 رحلة التحريريةامل -

 كتاب  امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم:       
 
 

 عامةحقوق اإلنسان واحلرايت ال عنوان املاسرت:
 الثــــــــاين     ســـــــــــــداسي: ال

 نهجية وحدة التعليم امل ة:اسم الوحـــــــــد
 منهجية التحرير القضائي  اسم املــــــــــادة:

 03  ـــــــــــــــد: الرصي
 02  عامـــــــــــــــل: امل
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 املراجع:           
 2015، دار هومة، ط املرجع يف حترير العرائض والطلبات القضائية ،الطيب زيروين-
  القضائية األحكاملى التعلي  عاملالك، جندي عبد -
 ، دار هومة. واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتاألوامر على العرائض يف قانون سالم محزة، -
، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، املرشد يف حترير العرائض لطلبة الكفاءة املهنية للمحاماة واحملامني اجلددطاهري حسني، -

 . 2012-اجلزائر، ط
 . 2014 1ار اهلدى، ط، دهجية حترير العرائضنم أمحد لعور، صقر، نبي  -

 

 
 
 
 
 
 

 أهداف التعليم: 
   

 المعارف المسبقة المطلوبة :  
 
 
 
 

 محتوى المادة:  

 
 طريقة التقييم:  

 
 المراجع:  

 
 
 

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة اسرت:عنوان امل
 اين الث    الســـــــــــــداسي: 

 هجية املنوحدة التعليم   الوحـــــــــدة:  سما
 إعالم آيل     اسم املــــــــــادة
 02    الرصيـــــــــــــــد: 

 01   ـــــــــــــل: املعامــ 
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 أهداف التعليم: 

العوملة وحقوق     الطالب من توس  اإلنسان هتد  دراسة مقياس  ااىل  كني  املعرفية  مفاهيم ومناقشة    يةلمعليع مدارك  
األخص مصطلح  عل   ومنها  الواقع،  مع مكوانت  التفاع   مستوى  عل   التنمري وحىت  عل  مستوى  ابلتعقيد  تتسم 
العوملة وكيف أ رت أببعادها وجتلياهتا السياسية واالقتصادية والنقافية عل  حقوق اإلنسان، وه  حنن أمام عوملة حلقوق 

  بني عاملية حقوق اإلنسان واخلصوصية النقافية الوطنية.جتاه املوازنة  اإلنسان، وكيف ميكن يف هذا اال
 املعارف املسبقة املطلوبة : 

هذا املقياس يبق  جديد للطالب ابلنسبة لدراست  يف سنوات الليسانس، لكن  امتداد للمعار  العلمية املقدمة خالل   
 السداسي األول من التاصص.

 حمتوى املادة
 وم العوملة همف  احملور األول:-

 تلف تعاريف العوملة خم   -
 فواع  العوملة    -

 جتليات العوملة على حقوق اإلنسان   احملور الثاين:-
 العوملة السياسية وحقوق اإلنسان  -  
 العوملة االقتصادية وحقوق اإلنسان  -  
 العوملة النقافية وحقوق اإلنسان  -  
 ملية اة والعاحملور الثالث: حقوق اإلنسان بني مفاهيم العومل-
  )عوملة قضااي حقوق االنسان(  اإلنسانالفهم الغرب حلقوق    -  

 نسان واحلرايت العامةحقوق اإل عنوان املاسرت:
 الثاين     ـــــــداسي: الســــــ 

 اسستكشافية وحدة التعليم   اسم الوحـــــــــدة:
 العوملة وحقوق اإلنسان    ــــــــــادةملاسم ا

 03    الرصيـــــــــــــــد: 
 02   : املعامـــــــــــــــل
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 عاملية حقوق اإلنسان واخلصوصية النقافية الوطنية   -  
 

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم:   
 

 المراجع: 

 . 1948 رب مديس 10 املتحدة بتاريخ ، الصادر عن اجلمعية العامة لألمماإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -
 . 1986ديسمرب  04، الصادر بتاريخ 14/128قرار  ، احل  يف التنمية إعالن -
 . 1993جوان   25إىل  14املنعقد يف فينا من  املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان، صدر عن  وبرانمج عمل فيناإعالن -
 . 2002التنوع الثقايف إعالن اليونسكو بشأن  -

http://unesdoc.Unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf 
ونخرون،  - يليون  والعربية برهان  واإلسالمية  العاملية  الراى  اإلنسان:  العرب)حقوق  املستقب   سلسلة كتب  دراسات  41،  مركز   ،)

 . 2007جويلية ، بريوت، 2الوحدة العربية، ط

مبارك علي عنمان، مراجعة  مد فرحات، املكتبة األكادميية،    ، ترمجة النظرية والتطبي    حقوق اإلنسان العاملية بني،  ي لجاك دونل  -
1998 . 

  ،1ط ، الصبا  الكويت، مركز ابن خلدون القاهرة، األبعاد الثقافية حلقوق اإلنسان يف الوطن العريبعبد هللا أمحد النعيم،   -
1993 .  

أم عوملة الفهم الغريب حلقوق   اإلنسان عوملة حقوق  ة، للعوملة يتجليات السياساليف ضوء   اإلنسانق  و حق مد فهيم يوسف، -
1998، سبتمرب  235، العدد 21( املستقب  العرب، السنة 69 -63ص)، اسنسان  

 . 2004، 1للكتاب، ط ز اإلسكندرية ، دراسة حتليلية مقارنة، مركدور الدولة يف ظل العوملة  ي  مد مسعد،  -
  املجلة لجزائرية لألمن   ،تجليات العوملة االقتصادية على الحاجات األساسية.. وسؤال انسنة االقتصادفوزية بن عثمان،    -

 cle/140663https://www.asjp.cerist.dz/en/arti 2021       ، جانفي2020، 01العدد - 6املجلد   ،6الستة   اإلنساني

، دار النشر أكادميية الدراسات العليا،  لة، دراسة أثر العوملة على وظائف السلطة السياسية و والدالعوملة  ونيسة احلمروين الورفلي،  -
 . 2004، 1طرابلس، ط

لتدريب، كلية انيف  ، اجمللة العربية للدراسات األمنية وا حقوق اإلنسان يف الثقافة الغربية يف امليزان صاحل عبد الرمحان سبعان،  -
(. 145-131)، ص38ددالع ،19للعلوم األمنية، اجمللد   

   (.187-176)، ص2001، اجلزائر16جملة العلوم اإلنسانية، العدد  ،البعد اسقتصادي للعوملة مبارك بوعشة،   -

- Ali KAMALI, Book Review: Globalization and the Nation State, Holton 

Robert,Internaional  therd world stadies journal and review, volume XIV, 2003. 
 http://www.unonaha.edu / itwsjr / thir d XIV/ kamali holton book. Pdf     
- Jacques Chevallier, L'Etat post-moderne, droit et société, Maison des Science de 

L'Homme, N°35, L.G.D.J, 2édition, 2004. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
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- Javier Santiso, A la Recherche de la Démocratie, mélanges offerts a Guy Hrmet, 

Recherche Internationales 2004. 

- Jean Armand, Critique de la Raison Juridique, gouvernements sans frontières entre 

mondialisation et post mondialisation, droit et société, Maison des Science de L'Homme; 

N°37,L.G.D.J. édition 2005.  

- Froncois Rigaux, Les Fondements Philosophiques des Droits de L'Homme, Revue 

Trimestrielle des droits de l'homme, RDH, 18 année, N°=70/Avril 2007.BRUYANT. 

- Gunther Teubner, Constitutionnalisme Sociétale et Globalisation, Alternatives à la 

théorie constitutionnelle centrée sa L'état, Revue Juridique thémise, volume 39, numéro 3, 

2005.  
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 أهداف التعليم: 

الدولي   العملي لالتفاقيات  الطالب ابجلانب  املقياس اىل تزيد  التكوين يف هذا  ومدى قابليتها    ة حلقوق اإلنسان يرمي 
 عل  هذا األخريلي، فيتعر  الطالب عل  مهمة القاضي الوطين يف هذا اجملال، حبيث يقع  خلداللتطبيق يف القانون ا

ى إمكانية قيات املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومد واجب البحث والدراسة والتعمق يف مسائ  القانون الدويل العام واالتفا
 ال الداخلي. تطبيقها يف اجمل

املطلوبة املسبقة  الط :  املعارف  يف  الدولية   البيفرتض  واالتفاقيات  الدويل  القانون  مبفاهيم  السطحية  املسبقة  معرفت  
 خالل تكوين  يف سنوات الليسانس يف احلقوق يف مادة القانون الدويل العام. 

 حمتوى املادة:

 ة حبقوق اإلنسان يف القانون الداخلي استفاقيات املتعلق   إبدماجاسلتزام  احملور األول:  -
 االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف القانون الداخلي   إدماج يف  ة  جااللتزام ابلنتي  -  
 حرية اختيار الوسائ  اخلاصة إبدماج االتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف القانون الداخلي  -  
 ات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف القانون الداخلي احملور الثاين: تنفيذ اسلتزام إبدماج استفاقي-
 واألحاديةقيقة بني الننائية   درياحلدود الغ   -  
 احللول الننائية يف إدماج االتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف القانون الداخلي -  
 احللول األحادية يف إدماج االتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف القانون الداخلي -  

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةالتقييم: طريقة 
 

 املراجع:
 . 2004،  1املعار ، ط  ر، داقانون حقوق اإلنسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدوليةري،  لبشد االشافعي  م -

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 الثاين  ــداسي: الســـــــــــ
 اسستكشافية وحدة التعليم   حـــــــــدة:اسم الو 

 نسان يف القانون الداخلي اإلحقوق  اقيات  تطبي  اتف  اسم املــــــــــادة
 03  الرصيـــــــــــــــد: 

 02  ــــــــــل: املعامـــــ
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دونللي،  - بنيجاك  العاملية  اإلنسان  والتطبي    حقوق  ترمجة النظرية  فرحات،   ،  مراجعة  مد  عنمان،  علي  مبارك 
 .1998األكادميية،  املكتبة  

ترمجة  مد مصطف  ينيم، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة   ،ية دولحقوق اإلنسان والسياسة الدافيد ب. فورسايث،  -
 .1993والنقافة العاملية، ط  

  .2000، املركز النقايف العرب،  يف الوطن العريب  اإلنسانمسرية حقوق  رضوان زايدة،   -
الفار،  - الواحد  مد  حقوق  قانعبد  اإلسالمية  اإلنسان ون  والشريعة  الوضعي  الفكر  النهضةيف  دار  ية عربال   ، 

1991 . 
 .2000، دار النهضة العربية،  اإلنساناستفاقيات الدولية حلقوق  وائ  أمحد عالم،  -
 .، الدلي  العرب، حقوق اإلنسان والتنميةالقانون الدويل حلقوق اإلنسان واحلقوق املرتابطة مد نور فرحات،   -
، جامعة ابتنة، 4االجتماعية واإلنسانية، العدد  وم  لعل ، جملة اتطبي  القانون الدويل أستفاقي يف اجلزائراخلري قشي،  -

 (. 34 -11، ص)1995ديسمرب  
العزيز سرحان،  - الدولية حلقو عبد  استفاقيات  الداخلية  قالعالقة بني  ، جملة احلقوق والشريعة، اإلنسان والقوانني 

 (.134  -111، ص)3، العدد  السنة الرابعة
، العدد 10، جملة إدارة، اجمللد   محاية احلقوق واحلرايت األساسيةي يف دار دور القاضي اإلقاسم العيد عبد القادر،  -

 (.48  -11، ص)2000،  10

-Claudia SCIOTTI-LAM, L’applicabilité des traites internationaux relatifs au 

droits de l’homme en droit interne, publications de l’institut international des 

droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, XVIII. 
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 السداسي الثالث: 
 أهداف التعليم: 

نية بصفة واإلقليمية املع  هتد  دراسة هذا املقياس اىل  كني الطالب من اإلملام مباتلف اهليئات الدولية العاملية منها  
ها وصالحياهتا ومدى فعاليتها يف تقرير احلماية للحقوق ينمباشرة حبماية حقوق اإلنسان واحلرايت العامة، بدراسة تكو 

   واحلرايت.
 : املعارف املسبقة املطلوبة

 يفرتض يف الطالب أن لدي  قراءة سطحية ألهم هذه اهليئات تطرق هلا يف دراست  يف الليسانس.  
 

 دة:حمتوى املا
 احملور األول: اهليئات العاملية حلماية حقوق اإلنسان -
 وق اإلنسانجملس حق  -1  
 السياق التارخيي لنشأة جملس حقوق اإلنسان-    
 نمام التقرير الدوري الشام  ودوره يف الرقابة عل  أداء الدول يف جمال احلقوق واحلرايت   -  
 جزائر أمام جملس حقوق اإلنسانالتقرير الدوري الشام  لل   -  
 ن ( اإلنساجلان حقوق اإلنسان )جلان االتفاقية الدولية حلقوق  -2  
 CCPR  اإلنساناللجنة املعنية حبقوق    -   
  CESCR جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والنقافية-   
  ( )ويريها من اللجان CERD  جلنة القضاء عل  التمييز العنصري -   
 احملكمة اجلنائية الدولية -3  

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 ث الثال    الســـــــــــــداسي: 

 األساسية وحدة التعليم   ــــــدة:اسم الوحـــ
 نسان هليئات الدولية حلماية حقوق اإلا    اسم املــــــــــادة

 06    لرصيـــــــــــــــد: ا
 04   ـــــــل: املعامــــــــ 
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 احملور الثاين: اهليئات اإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان-
 ية )جلنة حقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان( يئات األوروباهل  -  
 اهليئات األمريكية )جلنة حقوق اإلنسان واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان(   -  
 . اإلنسان املعنية حبقوق    اإلفريقيةاللجنة  -  
   

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم: 

 

 املراجع:
ال  - اباالتفاقية  اخلاصة  بتاريخ دولية  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قب   من  املعتمدة  والسياسية،  املدنية  حلقوق 

 .  1966ديسمرب16
وا- االجتماعية  اخلاصة ابحلقوق  الدولية  املتحدة االتفاقية  لألمم  العامة  اجلمعية  قب   من  املعتمدة  واالقتصادية  لنقافية 

 . 1966ديسمرب  16بتاريخ
املعنية  - االقتص  اللجنة  الدورة  ابحلقوق  والنقافية،  واالجتماعية  اخلاص ،  2001،  25ادية  الدويل  والعهد  الفقر 

ر األمم املتحدة النالث املعين أبق  البلدان منوا. بيان هذه اللجنة أمام مؤ  ، ابحلقوق اسجتماعية واسقتصادية والثقافية
 .E/22/2002و يقة األمم املتحدة  

 . 2004،  1املعار ، ط  ر، داسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدوليةقانون حقوق اإلنالشافعي  مد البشري،    -
دونللي،    - العاملية بنيجاك  اإلنسان  ترمجةالنظرية والتطبي   حقوق  فرحات، مبارك علي    ،  مراجعة  مد  عنمان، 

 .1998املكتبة األكادميية،  
الفار،    - الواحد  مد  الفكرعبد  يف  اإلنسان  حقوق  والشريع  قانون  اإلسالميةالوضعي  العربية ة  النهضة  دار   ،

1991 . 
 .2000، دار النهضة العربية،  استفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانوائ  أمحد عالم،    -
 .2001، دار النهضة العربية، القاهرة،  محاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة،  عصام  مد أمحد زان -

-Emmanuelle Bribosia, Ludovic Hennebel, Classer Les Droits de L'Homme, PENSER 

LE DROIT, BRUYLANT, BRUXELLES 2004. 

-OHCHR, fact sheet N0.22. Discrimination against women, The Convention and the 

committee, adopted by the world conference on Human Rights, Vienna, 25 June 1993. 

- OHCHR, Frequently Asked Questions on Human Rights – Based approach to 

Development Cooperation 

Julie Rin. gelheim, Diversité Culturelle et Droits de L'homme, la protection des 

minorités par la convention européenne des droits de l'homme. BRUYLANT-2006 
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- Kerstin Mechlem : Food security and the rights to food in the discourse of the 

United Nations ; in International food security and global legal pluralism, 

Bruxelles :bruyland, 2004 

-Louis Favoreu, et autres, Droit des Libertés Fondamentales, 1°édition 2000, DALLOZ.  
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 أهداف التعليم: 
هتد  دراسة هذا املقياس اىل تزويد الرصيد املعريف للطالب بشأن احلقوق واحلرايت، وتدعيم  ببيان أهم املؤسسات   

رية املعنية بصفة مباشرة حبماية حقوق اإلنسان واحلرايت العامة، فيتمكن الطالب يف هناية هذا املقياس الوطنية الدستو 
  وتكوين هذه املؤسسات ومنهجيتها يف تطبيق احلماية وما مدى فعالية هذه احلماية.   ة لمن معرفة هيك

 املعارف املسبقة املطلوبة : 
 ت دراسة سطحية يف الليسانس يف مادة القانون الدستوري وحىت اإلداري للطالب دراسة بعض من هذه املؤسساسبق    

 حمتوى املادة: 
 اجمللس الدستوري -
 وانعكاساهتا عل  احلقوق واحلرايت  احملكمة الدستورية  /لس الدستورياجمل  هيكلة وتشكيلة-  
 ماية للحقوق واحلرايت ومدى فعاليتها يف ضمان احل  احملكمة الدستورية   /اختصاصات اجمللس الدستوري-  

 مؤسسة القضاء -
 مبدأ استقاللية السلطة القضائية يف اجلزائر..حتلي  وتقييم   - 
 2020واحلرايت وأهم الضماانت املستحد ة مبوجب دستور   للحقوق   احلماية القضائية  - 
 حلقوق اإلنسان الوطين  اجمللس-
 راقبة واإلنذار املبكر والتقييم يف جمال حقوق اإلنسان( )امل  ،2020  دستور  ،اهليكلة، التشكيلة واملهام-  
 ستقالليت  وأ ر تقاريره. ان  ودرجة  مناقشة مدى فعالية اجمللس يف ضمان احلقوق واحلرايت ابلنمر اىل تكوي -   

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةطريقة التقييم: 

 

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 الثالث     الســـــــــــــداسي: 
 األساسية تعليم  حدة الو  اسم الوحـــــــــدة:
 سسات الدستورية حلماية حقوق اإلنساناملؤ     اسم املــــــــــادة

 06    د: ـــــ الرصيــــــــــ
 04   ـــــــل: املعامــــــــ 
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 املراجع:
 ض الدول العربية يف بع لوضع القضاءالتقرير اإلقليمي املقارن -

www.pogar.org/publications/books/Rule of Low  

ونزاهته،  القضاء دليل تعزيز استقالل ية، بلدول العر ، وبرانم  إدارة احلكم يف اIFESاملؤسسة الدولية ألنممة االنتااابت-
 . 2003سيادة القانون،  

 .2011، 5ة النجا  اجلديدة، الدار البيضاء، ط، مطبعالقانون الدستوري واملؤسسات السياسية احلاج قاسم  مد، -
 . 2004  ،1عار ، طامل ر، داقانون حقوق اإلنسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدوليةالشافعي  مد البشري،  -
 .2000، القاهرة، الدار النقافية، الدولة العصرية دولة مؤسسات حسن أبشر الطيب، -

القانون   -  دراسة  بعنوان:  الربملان يف الدول  العربية، )األردن-  لبنان-  املغرب-  مصر(،  رصد وحتلي ،  مل شروع:  "تعزيز حكم 
والنزاهة يف العامل العريب"  من تنفيذ  املركز العرب  لتطوير حكم  القانون والنزاهة، ابلتعاون مع املؤسسة الدولية للنمم االنتاابية،  

.2007 ، لبناناحلكم يف الدول العربية، بريوتمم املتحدة اإلمنائي وبرانم  إدارة برانم  األوبدعم من   
اديمية للبحث  ك ملجلة األ، منشور باحكم القانون ومشكلة تفعيل مسؤولية الدولة تجاه حقوق اإلنسانفوزية بن عنمان،    -

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56622    2015 -01/ عدد 11القانوني، السنة السادسة/ املجلد 
  .2000، املركز النقايف العرب، مسرية حقوق اسنسان يف الوطن العريبرضوان زايدة، -
 1987 ط ابإلسكندرية،شأة املعار   نم ، ة املعاصرةالسياسي األنظمةاحلرايت العامة يف كرمي يوسف كشاكش،   -
، دار النهضة العربية،  ن املصري والفرنسيالقضاء الدستوري ومحاية احلرايت الدستورية يف القانو عبد احلفيظ الشيمي،    -

 .2001القاهرة، 
ر  شللدراسات والن، ترمجة،  مد وطفة، املؤسسة اجلامعية  اجمللس الدستوري،   Henry Roussillon هنري روسيون  -

 ، دون سنة نشر. 1والتوزيع، بريوت، لبنان، ط 
 . 2004الناين، دار هومة، اجلزائر  ، اجلزءاملنتقى يف قضاء جملس الدولةحلسن بن الشيخ أث ملواي، -
 

- Emmanuelle Bribosia, Ludovic Hennebel, Classer Les Droits de L'Homme, PENSER 

LE DROIT, BRUYLANT, BRUXELLES 2004. 

- Javier Santiso, A la Recherche de la Démocratie, mélanges offerts a Guy Hrmet, 

Recherche Internationales 2004. 

- Louis Favoreu, et autres, Droit des Libertés Fondamentales, 1°édition 2000, DALLOZ 

-- Rachel Kleinfeld Belton, Competing Definitions of the Rule of Law, Implications 

for Practitioners, CARNEGIE Papers , Rule of Low Series, Democracy and Rule of law 

Project ,Number 55. January 2005.  

-FROMONT, Michel, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris, 1996. 
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 يم: تعلأهداف ال
ور ذا املقياس اىل  كني الطالب من توسيع مدارك  العلمية القانونية يف جمال احلقوق واحلرايت مبعاجلة دهتد  دراسة ه   
حقوق  ؤسسام عن  الدفاع  يف  والدولية(  )الوطنية  املدين  اجملتمع  العامة  اإلنسان ت  بعض  واحلرايت  ودراسة  هذه . 
  العفو الدولية، املنممة العربية حلقوق اإلنسان.   قوق اإلنسان، منممةحلالرابطة اجلزائرية  كنموأج منها    ؤسساتامل

 املعارف املسبقة املطلوبة : 
 اجملتمع املدين حلماية حقوق اإلنسان.   ملادة مؤسسات رتشح وأن تطرق ابلدراسة  امل  بمل يسبق للطال   

 

 حمتوى املادة: 
 األول: اجملتمع املدين وعالقته ببعض املفاهيم   احملور-
  وبيان خصائص  ووظائف  مفهوم اجملتمع املدين  - 
 ياسية الدميقراطية واألحزاب السالدولة،  عالقة اجملتمع املدين مبفاهيم    -  
 احملور الثاين: التطورات الدستورية والقانونية للمجتمع املدين يف اجلزائر-
 التطورات الدستورية   -  
 التطورات القانونية  -  
 اإلنسان حقوق  ال  جماجملتمع املدين يف ت  احملور الثالث: دور مؤسسا-
 إلنسانتفعي  نلية الرقابة بتعزيز الشفافية واملساءلة ونشر  قافة حقوق ا  -  
 رصد وتو يق انتهاكات حقوق اإلنسان -  تفعي  نلية الدفاع عن حقوق اإلنسان عن طريق:   -  

 نسانإصدار التقارير حول أوضاع حقوق اإل-                
 ة حقوق اإلنسانمؤسسات اجملتمع املدين يف جمال محاي  تطبيقات لنشاط بعض   ع:احملور الراب-
 

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 الثالث     الســـــــــــــداسي: 
 األساسية وحدة التعليم   اسم الوحـــــــــدة:
 ات اجملتمع املدين حلماية حقوق اإلنسانمؤسس   اسم املــــــــــادة
 06    الرصيـــــــــــــــد: 

 04   ــــــــل: ـــــــاملعام
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              منممة العفو الدولية   -   -Algerian League for Human Rights         الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان   - 
Amnesty International -  

 - n Rightsrganization for HumaThe Arab O      مة العربية حلقوق اإلنسان املنم  -  
 

    كتاب  امتحانو  مراقبة مستمرةالتقييم:  طريقة       

 
 املراجع:

السنوي،  - العريب  اإلنسانحقوق  ،  2010  -2009لتقرير  الوطن  العربية حليف  املنممة  العربية،  الوحدة  دراسات  ،  1، طاإلنسانق  قو ، مركز 
2010بريوت، جويلية   

لعام   املدين  اجملتمع  منظمات  استدامة  واحلكم،  تقرير  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية  االمتياز  الدولية،  مركز  للتنمية  األمريكية  -  تقرير  الوكالة 
األوسط.مكتب برانم  الشرق  .، ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا2012  

2012MENA_CSOSI Arabic. Pdf 
 . 1994اركة املواطن، دار املستقب  العرب، القاهرة، التحالف العاملي ملش  ، منممة اجملتمع املدين يف العامل العريبأماين قندي ،  -
 . 2000، القاهرة، الدار النقافية، الدولة العصرية دولة مؤسسات حسن أبشر الطيب، -
 . 2012ندرية، ، اإلسكراسة حتليلية نقدية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنش، در املواطنة واملواطن يف الفكر السياسيمحدي مهران،  -
 . 2009ط ، دار الفكر اجلامعي  ،حرية الرأي والتعبري يف ضوء استفاقيات الدولية والشرعيات الوطنية، صطف  فهميخالد م-
 . 1993معية املصرية لنشر املعرفة والنقافة العاملية، ط اجل ، ترمجة  مد مصطف  ينيم،حقوق اإلنسان والسياسة الدوليةدافيد ب. فورسايث، -
عنمان،  فوز - بن  احلية  اإلنساندور  حقوق  ترقية  يف  الراشد  والعلوم  كم  احلقوق  األساسية، كلية  واحلرايت  اإلنسان  حقوق  يف  ماجستري   ،

 2010،  2السياسية، سطيف
   . 2000ايف العرب، النق، املركز يف الوطن العريب اإلنسانمسرية حقوق رضوان زايدة، -
الكايد،    - الكرمي  عبد  وتطب،  GOVERNANCE  احلكمانيةزهري  ومنشورات،  يقاتقضااي  دراسات  اإلدارية،  للتنمية  العربية  املنممة   ،

2003 . 
 . 2000، دار النهضة العربية، استفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانوائ  أمحد عالم، -
 (. 89-81، ص)2004،  36، جملة رواق عرب، السنة التاسعة، العددنسانوق اإل الشفافية من أجل حقجمدي النعيم،  -
 

- UNESCO, Social Inclusion, Democracy and Youth in the Arab Region, Beirut Office, 
2013 
LB/2013/SS/RP/68 

- Amnesty International Report 2014/15: The State of the World's Human Rights 

- Emmanuelle Bribosia, Ludovic Hennebel, Classer Les Droits de L'Homme, PENSER 

LE DROIT, BRUYLANT, BRUXELLES 2004. 
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- Jacques Chevallier, L'Etat post-moderne, droit et société, Maison des Science de 

L'Homme, N°35, L.G.D.J, 2édition, 2004. 

- Javier Santiso, A la Recherche de la Démocratie, mélanges offerts a Guy Hrmet, 
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 تعليم: أهداف ال
ــ  ــةد   هتـ ــار   دراسـ ــداد التقـ ــد وإعـ ــادة الرصـ ــوق  مـ ــال حقـ ــان ير يف جمـ ــة وحتليـــ   اىل    اإلنسـ ــدرات مناقشـ ــاب الطالـــب قـ إكسـ

   المواهر املرتبطة بقضااي حقوق اإلنسان ورصد اخلروقات وصياية التقارير يف هذا اجملال.
 بة:املعارف املسبقة املطلو 

مبجمــوع وقئــق حقــوق    إضــافة اىل إملامــ ،  التحريــر القضــائية ومنهجيــة  بق للطالــب دراســة منــاه  العلــوم القانونيــقــد ســ  
يف أات الســياق للتكــوين اجليــد والتــدريب علــ  نمــم الرصــد    مهيــأمــا  علــ   خــالل السداســيني األخــريين، وهــو  اإلنســان  

 ال.الوطنية والدولية وصياية التقارير يف هذا اجمل
 

 املادة:حمتوى  
 نية والدولية حلقوق اإلنساننظم الرصد الوط  احملور األول:-
 املعرفة الكاملة ابملعايري الدولية حلقوق االنسان-: بيان املبادئ األساسيةمفهوم الرصد و   -  

 التحلي حبسن التقدير واملصداقية والسرية-             

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 الثالث  الســـــــــــــداسي: 
 املنهجية وحدة التعليم   اسم الوحـــــــــدة:

 هجية الرصد وإعداد التقارير يف جمال حقوق اإلنسان من  ةـــــاداسم املـــــ
 03  الرصيـــــــــــــــد: 

 02  ــل: ملعامـــــــــــــا
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 وق اليت تعرضت لالنتهاك عملية تقرير احلق -             
 دات، تلقي الشكاوى..(مجع املعلومات )مجع الشها-              

 وضعيات التعذيب ، األطفال..( ابالت )الشهود، األشااص يف  إجراء املق-           
 املتابعة وتقدمي التقارير )منوأج للتقرير( -           

حقوق اإلنسان املعرضة للاطر: احلق يف حرية التنق ، احلق يف اكتساب اسم وجنسية، -ريب: نشطة التد أ-  
 الوقئق..

 )الشروط الواجبة(  كمراقبني لالنتااابت   موظفي حقوق اإلنسان للعم  -منال-اختيار -      
 العامة إلعداد التقارير يف جمال حقوق اإلنسان   ئدااملب  ور الثاين:احمل-
 التقارير الدورية-قارير الداخلية يف العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان: الت  -  

 ئةالتقارير الطار -                 
 دة التقارير املقدمة اىل هيئات األمم املتح-  
 التقارير املقدمة للحكومة -  

 تطبيق عملي: كتابة التقارير واستادام مناأج التقارير 
 

 كتاب   امتحانو  مراقبة مستمرةم: التقيي طريقة

 املراجع:
 .1948ديسمرب    10جلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  الصادر عن ا  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،-
 1986ديسمرب    04، الصادر بتاريخ 14/128ر  قرا  ،احل  يف التنمية إعالن   -
والسياسية- املدنية  ابحلقوق  اخلاصة  الدولية  ااستفاقية  بتاريخ ،  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قب   من  ملعتمدة 

 .   1966ديسمرب16
لألمم املتحدة   املعتمدة من قب  اجلمعية العامة  واسقتصادية  ة اخلاصة ابحلقوق اسجتماعية والثقافيةاستفاقية الدولي-

 . 1966ديسمرب  16بتاريخ
تقرير    ،E/CN.4/Sub.16/2/1992،  ة والثقافيةإعمال احلقوق اسقتصادية واسجتماعيو يقة األمم املتحدة،    -

 نسان. الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلص اللجنة  هنائي أعده السيد دانيلو تورك، املقرر اخلا 
والتوثي  وإعداد التقارير   ، الرصداملركز العرب حلقوق اإلنسان  -  
دار الفكر   ، لشرعيات الوطنيةحرية الرأي والتعبري يف ضوء استفاقيات الدولية وا،  خالد مصطف  فهمي -

. 2009ط  ،  اجلامعي  
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جمال حقوق اإلنسانيف  عد املنهجيةإعداد التقارير والقوا  ،عصام حسن خبري-  
www.aproarab.org/Down/Warsha/1.doc 

 .، نمراي وعمليا، ديوان املطبوعات اجلامعيةهجية التفكري القانوينمنعلي مرا ،  -
 ، جامعة منيسواتاإلنسانريب على رصد حقوق  دليل التد، اإلنسان مكتبة حقوق  -
     مهارات الرصد والتوثي  شريف هالل،  -

www.aproarab.org/Down/Warsha/3.doc 

األمم ،    دليل التدريب على رصد حقوق اإلنسان  ، 7حقوق اإلنسان، سلسلة التدريب املهين رقم    مفوضية -
 2001نيويورك وجنيف،    ، املتحدة

 . 2000، دار النهضة العربية،  تفاقيات الدولية حلقوق اإلنساناسوائ  أمحد عالم،    -
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 ليم: أهداف التع

كون مـــنهم طلبـــة دكتـــوراه، وابلتـــايل  بـــوي علـــ  طلبـــة املاســـرت إىل حتضــري الطلبـــة، الـــذين ســـيهتــد  برجمـــة علـــم الـــنفس الرت  
ارســوا مهــام التــدريس واالطــالع علــ  أهــم مــا  ميارســون مهــام التــدريس ابجلامعــة، ومــدهم ابملعرفــة الــيت يســتطيعون  ــا أن مي

 مفيدة هلم عمليا.توص  إلي  العلم من مفاهيم بيدايوجية 
 املطلوبة  املعارف املسبقة

س يف مرحلـــة الليســـانس ويف ختصـــص القــانون العـــام، لـــذلك يعتـــرب هـــذا  اقيـــمل يســبق للطالـــب أن تعـــرض ملواضـــيع هــذا امل  
ليني املــدخ  الضـروري الكتســاب مهـارات التـدريس وتوظيــف املعلومـة والــتحكم  كُمكـونني مسـتقباملقيـاس ابلنسـبة للطلبــة  

 .ملية التعليميةيف الع
 حمتوى املادة

 مدخل إىل علم النفس الرتبوياألول:   احملور
  األهداف الرتبوية:: احملور الثاين

  تعريفها، أمهيتها، تصنيفها، مقاربة األهدا  ومقاربة الكفاءات.   
 :  عملية التعليم وأساليبهاحملور الثالث:  

 ات  يف الفص  الدراسي. يس واسرتاتيجيت  وأساليب ، أسس التعلم وتطبيقطرائق التدر ،  احملتوى واخلربات التعليمية 
  اتج الرتبوية:تقومي النو :  احملور الرابع

صــي  التالميــذ مـــع الرتكيــز علـــ   عمليــة التقــومي )التقـــومي واألهــدا  الرتبويـــة، التقــومي وعمليــات الـــتعلم والنمــو، تقـــومي حت  
 بارات التحصيلية.إعداد جداول املواصفات إلعداد االخت  ة وأنواعها،االختبارات التحصيلي  األهدا  الرتبوية،

 
 املراجع 

 .  2000، دار األم ، اجلزائر،  حنو اسرتاتيجية التعليم مبقارنة الكفاءات مد، ارزي  رمضان، حسوانت -

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 الثالث  الســـــــــــــداسي: 
 املنهجية وحدة التعليم   اسم الوحـــــــــدة:

 بيداغوجي علم النفس ال  ادةـ اسم املـــــــــ
 03  الرصيـــــــــــــــد: 

 02  ــل: املعامـــــــــــــ
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دي للنشــر،  ، ترمجــة بســيوين ســهري، دار األمحــلــيم: اجلــودة الشــاملة يف حجــرة الدراســةإصــالا التعركاروجــانيس،    -
 .2002مصر، 

ــد،  - ــيمبوعشـــة  مـ ــة التعلـ ــياع وأمـــ   أزمـ ــني الضـ ــريب بـ ــامل العـ ــر والعـ ــايل يف اجلزائـ ــتقبلالعـ ــان،  ل املسـ ــ ، لبنـ ، دار اجليـ
2000. 

 .2005بوعات اجلامعية، اجلزائر،  ، ديوان املططرائ  التدريس احلية ومقاربة الكفاءاتزروق خلضر،  -
 .1996، القاهرة، دار الفكر، 1، طج املعاصرةاملناهسرحان الدمرداش عبد اجمليد، -
 .2004، دار املعرفة اجلامعية، مصر، ه(التعلم )أسسه ونظرياته وتطبيقاتراهيم وجي   مود،  إب -
الطبعـة األوىل، مكتبـة الرشـد،    تربويــة علميــة(،علم الــنفس الرتبــوي )مــداخل نظريــة وتطبيقــات  أمحد  مد الـزعيب،   -

 .2006ية، اململكة العربية السعود
 .2003، الطبعة النالنة، دار امليسرة، األردن،  الرتبويعلم النفس صاحل  مد علي أبو جادر،  -
 .2005رة، مؤسسة الرسالة، لبنان، ، الطبعة العاشعلم النفس الرتبوينشوا  عبد اجمليد،  -
 
 
 
 

 
 
 

  داف التعليم: أه
ر اهليكلية الضامنة يف كون احلكم الراشد يضمن تلك األط   تكمن أمهية دراسة مقياس احلكم الراشد وحقوق اإلنسان  

ض حلقوق لإلطار املؤسسا  واملبادئ املساعدة عل  ضبط الفساد املقو  لالنتفاع ابحلقوق واحلرايت، من حيث توفريه  
 من انتشاره.  د  ي و   ،اإلنسان 
 : ف املسبقة املطلوبةاملعار 

حق   ملنمومة  مستوعب  وأن   الطالب  يف  للحقو يفرتض  املفاهيمية  )املنطلقات  اإلنسان  ومسألة وق  واحلرايت،  ق 
 رات مقبولة. بقد املقياس  التكريس( ما يؤهل  الكتساب هذا  

 

 امةلعايت احقوق اإلنسان واحلر  عنوان املاسرت:
 الثالث  الســـــــــــــداسي: 
 اسستكشافية وحدة التعليم   اسم الوحـــــــــدة:
 سانالراشد وحقوق اإلناحلكم    اسم املــــــــــادة
 03  الرصيـــــــــــــــد: 
 02  املعامـــــــــــــــل: 
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 حمتوى املادة:
 املفاهيمي للحكم الراشد   اإلطار  احملور األول:-
 ومبادئ   راشد خمتلف تعاريف احلكم ال-  
 ق اإلنسانالدولية حقو   مفهوم احلكم الراشد يف الوقئق  -  
 أبعاد ومؤشرات احلكم الراشد-  
 اإلنسان جماست احلكم الراشد وحقوق    ور الثاين:احمل-
 املشاركة:   -  
  مفهوم املشاركة، وعالقتها ابلدميقراطية التشاركية  -   
 ( التمني  احلر واألنشطة االنتاابية  احمللي،  الالمركزية واحلكمنليات املشاركة )  -  
 فحة الفساد مكا -  
  (06/01ؤسسات الدولية والقانون اجلزائري  )وفق امل وأت ريه عل  حقوق اإلنسان  مفهوم الفساد  -  
 واملساءلة كآليات لضبط الفساد مبادئ الشفافية  -  
 ( 2016من التعدي  الدستوري   198اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحت  )املادة    -   

 

 كتاب   امتحان و  مراقبة مستمرة ييم: التق   طريقة
 املراجع 

 . 1948ديسمرب    10 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  -
 .1986ديسمرب    04، الصادر بتاريخ 14/128قرار    ،احل  يف التنمية إعالن   -

 . 1993جوان    25إىل    14املنعقد يف فينا من    اإلنساناملؤمتر الدويل حلقوق ، صدر عن  عمل فينا  وبرانمج إعالن  
 . 2000سبتمرب    08  ،07،  06نيويورك أايم:    ، األلفيةبشأن  إعالن األمم املتحدة  -

http://un.org/arabic/millenniumgoals/a-res-55-2.htm 

 .2001ماي   20-14، أ ايملصاحل اقل البلدان منوا  0102-2001عمل العقد  إعالن بروكس  ومشروع برانم  -
    www.un.org/conferences/ides3/docs/A-CONF-191-L.18.pdf 

 دعم احلكم   نممة، الفص  الناين، ، التقرير السنوي عن أعمال امل1998كويف عنان، شراكة من أج  جمتمع عاملي  -
، نيويورك، منشورات إدارة شؤون اإلعالم ابألمم املتحدة. الراشد  

http://www.un.org/conferences/ides3/docs/A-CONF-191-L.18.pdf
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الناشف،    - مأنطوان  العامةاخلصخصة:  املراف   إدارة  يف  ودورها  الدولة  لفكرة  جديد  منشو فهوم  احلليب .  رات 
 .  2000  بريوت،   احلقوقية،

  10اجمللد    اجمللة جلزائرية لألمن والتنمية  ، وق اإلنسان اءة يف العالقة من منظور حقاحلكم الراشد والتنمية.. قر   فوزية بن عنمان،  --
 2021، جانفي 2020، 01العدد -

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/140527 

 . 2011، 5، مطبعة النجا  اجلديدة، الدار البيضاء، ط الدستوري واملؤسسات السياسية   القانون احلاج قاسم  مد،  
، دار املعرفة ، البنية واألهداف2ج،  لتنمية السياسية، دراسة يف اسجتماع السياسياسيد عبد احلليم الزايت،  ال-

 .2002اجلامعية، مصر،  
 . 2004،  1املعار ، ط  ر، داقاته الوطنية والدوليةقانون حقوق اإلنسان، مصادره وتطبيالشافعي  مد البشري،  -
(، 41، سلسلة كتب املستقب  العرب)مية والعربية: الراى العاملية واإلسالحقوق اإلنسانبرهان يليون ونخرون،    -

 .2007، بريوت، جويلية  2مركز دراسات الوحدة العربية، ط
واحلرايت األساسية،    االنسان   قوقماجستري يف ح،  اندور احلكم الراشد يف ترقية حقوق اإلنس،  بن عنمان    فوزية  -

 . 2010،  2  كلية احلقوق والعلوم السياسية سطيف
العاملية بنيجاك دونللي،    - ترمجة النظرية والتطبي   حقوق اإلنسان  مبارك علي عنمان، مراجعة  مد فرحات،   ، 

 .1998األكادميية،    املكتبة
 . 2004،    1، ط  لألحباثترمجة ونشر مركز اخللي     ، عامليةعوملة السياسة ال  جون بيليس وستيف مسيث،  -
عنمان،   - بن  ا  فوزية  أهم  إشكاليات  السياسي..  املؤشرات لفساد  وأبرز  للدراسات   ،التداعيات  الباحث  جملة 
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  اف التعليم: أهد
لالنتفاع ابحلقوق   يد الطالب مبفاهيم التنمية الضامنةاىل تزو وحقوق اإلنسان    التنمية اإلنسانيةدراسة مقياس    هتد   

من النمو والتنمية االقتصادية اىل مفهوم التنمية املستدامة ومحاية البيئة،   مية حتول أن مصطلح التنواحلرايت، من حيث  
تية يكفلها نسانية ومحاية مجيع حقوق اإلنسان عندما اعتمدت عل  منمومة قانونية ومؤسسامث اىل مفهوم التنمية اإل

  احلكم الراشد.
 املعارف املسبقة املطلوبة : 

مومة حقوق اإلنسان )املنطلقات املفاهيمية للحقوق واحلرايت، ومسألة عب ملنيفرتض يف الطالب وأن  مستو   
 بقدرات مقبولة س  التكريس( ما يؤهل  الكتساب هذا املقيا 

 املادة حمتوى
 اسطار املفاهيمي للتنمية   :احملور األول
 نمو والتنمية االقتصاديةال -
 1986التنمية حق من حقوق اإلنسان إعالن   -
 ة التنمية املستدام   -

 اإلنسانالتنمية من منظور حقوق    :ور الثايناحمل
 االهتمام الدويل ابلتنمية املرتكزة عل  حقوق اإلنسان -

 1993ن وبرانم  عم  فينا  إعال-     
 إعالن األلفية-     

 اإلنساناملرتبطة حبقوق    اإلنسانيةأبعاد التنمية    -  
 الفرص  املشاركة واملساواة يف -      
 عدالة االجتماعية ال-    
 متطلبات حتقيق التنمية اإلنسانية حلقوق اإلنسان-  

 تنمية القدرات اإلنسانية-    

 حقوق اإلنسان واحلرايت العامة عنوان املاسرت:
 لثالثا  الســـــــــــــداسي: 

 اسستكشافية وحدة التعليم   سم الوحـــــــــدة:ا
 إلنسان التنمية وحقوق ا  اسم املــــــــــادة
 03  الرصيـــــــــــــــد: 
 02  املعامـــــــــــــــل: 
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 داحلكم الراش  وسائ  تفعي   -    
 

 كتاب   امتحان و  مراقبة مستمرة التقييم:   طريقة
 املراجع 

 
 . 1948ديسمرب   10 بتاريخان، الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة حلقوق اإلنس اإلعالن العاملي 

 . 1986ديسمرب  04، الصادر بتاريخ 14/128قرار  ،احل  يف التنمية إعالن   -
 . 1993جوان   25إىل  14املنعقد يف فينا من  الدويل حلقوق اإلنساناملؤمتر ، صدر عن  وبرانمج عمل فيناإعالن -
 . 2000رب سبتم 08 ، 07، 06نيويورك أايم:  ، بشأن األلفية  مم املتحدةإعالن األ-

 . تعاهد بني األمم إلهناء الفاقة البشرية : أهدا  التنمية لأللفية، 2003تقرير التنمية البشرية  -
 . خل  الفرص لألجيال القادمة، 2002يةتقرير التنمية اإلنسانية العرب-
 . حلرية يف الوطن العريب حنو ا، 2004تقرير التنمية اإلنسانية العربية  -
  ، تقرير يف إطار مبادرة اإلدارة الرشيدة خلدمة التنمية يف أداء التنمية من خالل إصالا منظومة احلكم حتسني  أمحد صقر عاشور، -

 . 2005األردنية اهلامشية،  الدول العربية، البحر امليت، اململكة
  10اجمللد    لألمن والتنمية  اجمللة جلزائرية  ، العالقة من منظور حقوق اإلنسان  قراءة يفاحلكم الراشد والتنمية..    فوزية بن عنمان،  -  -
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/140527      2021 ، جانفي2020، 01العدد -

 . 2003،   لقاهرة، دراسة يف مفهوم التنمية ومؤشراهتا، دار الشروق، ا عامل متغري  التنمية يف ابراهيم العيسوي، -
الوفاء،- أبو  الدولية حلقوق اإلنس  أمحد  املتخصصة احلماية  املتحدة ووكاسهتا  األمم  إطار  النهضة،  ان يف  دار  األوىل،  الطبعة   ،

 . 2000مصر 
   .2003، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، التطبي حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة يف النظرية و أمحد الرشيدي، -
يف اليوم الدراسي  محاية البيئة يف ظ  متطلبات التنمية   ، ورقة قدمة اية احل  يف البيئة أنسنة التنمية يف مح  مقاربة فوزية،  بن عنمان -

   .2016/ 12/  07، 2كلية احلقوق والعلوم السياسية، سطيف    املستدامة 
ت اإلشكاليات والتحداي :   احلكم الراشد والتنمية املستدامة سني شعبان، عبد احل -  

www.ahewar.org/debat/show.art.asp? 
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