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، هي حقىق الفزد في مىاجهت الدولت أي ضد التدخل التعسفي أو غير املشزوع من جانب الدولت: الحلىق الفسدًة

وحقه في ، وعدم التعزض للتعذيب اواملعاملت القاسيت ، وهي حقىق يتمتع بها الفزد بذاته كحقه في الحياة

 محاكمت عادلت أو حقه بالعمل والتعليم والانتماء وحزيت الفكز

 .الخ...والػمحر وألامً 

فهي ليست حقا شخصيا ، فهي تلك الحقىق التي يثبت ملجمىع الافزاد حق التصزف بها: الحلىق الجماعُةاما 

 .لفزد بعينه

مىً ثطيُف الحلىق إلى رالذ أهىاع زئِسة  : ٍو

 
ً
 : الحقىق املدنيت والسياسيت: أوال

    الحلىق ألاساسُة أو الفسدًة أو اإلادهُة التي ًمىً ؤلاإ
ً
راشازإ إلا ا غمً هرا اإلاومىعة والتي رتست ثعاعا

س ه  حم الحمحع باألمً  عُة باالهحمام والحىَس ة الفسدًة والعامة وثػمىت ا الىطىص الخشَس الاهحمامات الفىٍس

وألامان واحترام ؤلاوسان هيائً كائم براثه حسا بال ثلُُد وإهداز لىسامحه وحم الرهاب وؤلاًاب واحترام الرات 

شخطُة مً عدم اهت ان حسمة اإلاجٌز أو اإلاساسلة وجسمى هرا الحلىق بحلىق الجُل ألاٌو وه  مسثعطة ال

ات،أما الحلىق السُاسُة فُىطعم الغمىع على مفتىمتا باعحعازها هىع مً أهىاع الحلىق فلد اخحلف  بالحٍس

فات م لترا الحم فحري بعػتم بأهه  سحىزٍة أي الحىىمة التي ًىىن الحكىمت الد))فلتاء السُاسة وثعاًيد جعٍس

الحكىمت الحزة أي البلد الذي تحكمه حكىمت نيابيه ديمقزاطيت فالشعب )) أوهى(( للشعب فا ا ضىت مسمىع 

شعىر املىاطن بالطمأنينت وألامن في املجتمع ))بينما يزي بعضهم بأنه ((.هى الذي يقزر تشكيل الحكىمت بنفسه

   ))سفي أو مسحععدوهذا الشعىر يعني انعدام كل حكم تع

 : وجشمل الحلىق آلاثُة

 . حق حزيت ألامن. حم الحُاإ  -1

  حم عدم الحعسع للحعرًب -2

 . حم الححسز مً الععىدًة -3

 . حم اإلاشازهة السُاسُة -4

 . حم السأي والحععحر والحفىحر والػمحر والدًً -5

ة الاراشتران الجمعُات والاراشتران فا ا -6 إ. حٍس

 

 
ً
 : الاكحطادًة والاجحماعُة الحقىق : راهُا

لطد ب ا ول الحلىق التي ثدخل    هظامتا ول اليشاطات ذات الطفة الجماعُة أي ثلً التي ال ثخظ الفسد  ٍو

وتسمى الجيل الثاني من الحقىق وهي مزتبطت باألمن وتشمل ما . لىحدا وإهما جشمل مومىعة مً ألاشخاص

 : يأتي

 . حم العمل وحم الحعلُم -
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 . ىي الالئم مً اإلاعِشةحم اإلاسح -

إ. حم اإلاأول واإلاشسب والسعاًة الصحُة -

 

 
ً
ة: رالثا  : الحلىق العُئُة والثلافُة والحىمٍى

إن حم الحفىحر ٌعد امسأ داخل  ًحم    أعماق الىفس ورىاًا العلل لرا فتى بعُد عً سُطسإ الحيام وسلطان 

ة ثحمثل ة السأي والحععحر  اللاهىن إال إن له مظاهسا خازجُة وارأزا راهٍس ة الععادإ أو العلُدإ هما جشمل حٍس بحٍس

والصحافة والحعلُم وجسمى الجُل الثالث مً الحلىق وجشمل حم العِش    بِئة هظُفة ومطىهة مً الحدمحر 

إ. والحم    الحىمُة الثلافُة والسُاسُة والاكحطادًة

إ

  :لحلىق الفسدًةكائمة با

  الحم    الحُاإ -1

 . ألامً الشخص يالحم     -2

 . الحم    اللجىء إلى اللػاء-3

 . الحم    اإلاساواإ أمام اللاهىنإ-4

 . الحم    الحمحع بشخطُة كاهىهُة -5

 . حم الحمحع بويسُة ما -6

 . الحم    عدم الاعحلاٌ الحعسفي -7

 . حم عدم الحعسع للحعرًب أو أي عمل متحن للىسامة الاوساهُة -8

 الاسحعماز حم عدم السق وإ -9

 . الحم    إدازإ الشؤون العامة-11

 . الحم    ثللد الىرائف العامة -11

 . الاهحخاباتالحم    اإلاشازهة    -12

 . الحم    العمل والحطٌى على أجس عادٌ-13

 . الحم    الساحة وحم الحطسف فا ا-14

 . الحم    اإلالىُة -15

 . الحم    ؤلاغساب -16

 . ىي معِش ي ًىفل اإلاحافظة على الصحة والسفاهُةالحم    الحمحع بمسح-17

 . الاجحماعُةوالحأمُىات  الاجحماع الحم    الػمان -18

 . الحم    الحعلُم ومواهُة الحعلُم العام والتربُة -19
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 .    اإلاوحمع الثلا   والحم    الحثلُف ؤلاراشسانالحم     -21

ة السأي والحفىحر-21  . الحم    الحععحر وحٍس

 . الحم    اإلاساواإ بحن الجيسحن -22

عة -23  . الحم    اإلاساواإ أمام الػٍس

 . و   الترراشُح الاهحخابالحم     -24

إالحم    السىً والحم    الحمحع بالحُاإ والخاضة وحسمة اإلاساسالت  -25

 

  :الحلىق الجماعُةكائمة 

س اإلاطحر -1  .حم الشعىب    ثلٍس

ٌإ -2  . على رسوات ا الطعُعُة الحم    السُادإ الدائمة للدو

 . الحم    مىاهػة الحمُحز العىطسيإ -3

ة ودًملساطُة ثىفل حم احترام ألاغلعُة لألكلُة -4 ا فيل حٍس  . الحم لألكلُات    العِش سٍى

 

 : الجُل الثالث لحلىق ؤلاوسان

 . الحم    بِئة هظُفة وخالُة مً الحلىذ -1

 . سالحالحم    السلم والعِش    عالم مً غحر   -2

 ) الحم    الدفاع غد عمل الطفل ) حماًة الطفىلة -3

 . حم ألاجُاٌ اإلاسحلعلُة    الحىمُة والثروإ -4

 . الحم    الحمحع بالتراذ اإلاشترن لإلوساهُة  -5

إ. الحم    الحماًة مً الفساد والدفاع غد اإلاخدزات وألامساع الخطحرإ  -6

 

 

ات   :أهىاع الحٍس

ة الحىلل -1  .حٍس

ة الاعحلاد  -2  .حٍس

ة السأي والحفىحر والحععحر  -3  .حٍس

ة إوشاء ألاحزاب والجمعُات والاراشتران    الحومعات  -4  حٍس

ة الابحياز الفىسي والفني والعلمي  -5  . حٍس

 


