
 

 

 7: الذسط 

 حظتاى: الغالف الضهٌي 

الحقىق الوذًيح و الغياعيح 
هؼالجح هىاد هي الؼهذ الذولي حىل حقىق الحقىق 

 الوذًيح و الغياعيح و هي القىاًيي الىطٌيح الوٌاعثح

األعتار سشيذ لؼتيل : إًجاص 

 ثاًىيح اإلهام ػلي اإلػذاديح

 

   :هقذهح
تغؼى مل الثلذاى الذيوقشاطيح و هٌظواخ حقىق اإلًغاى إلى تطثيك هثادئ الحقىق الوذًيح 

. و الغياعيح

 فوا هى الوؼٌى الؼام لهزٍ الحقىق ؟ وها أهن الحقىق الغياعيح و الوذًيح ؟ و ها هي  الٌظىص 

القاًىًيح التي تهتن تها ؟ 
 

Ι -هفهىم الحقىق الوذًيح و الغياعيح:  

  

 الحقىق الغياعيح الحقىق الوذًيح

  تسمى كذلك بالحقوق الفردية، وهي حقوق يزاولها
الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة دون ارتباط 

 .اآلخرين مع
  حرية التملك، حرية : تتمثل هذه الحقوق في

... التجول، حرية اختيار العمل، الحماية و األمن
 

  تسمى كذلك بالحقوق الجماعية، و يقصد بها الحقوق
التي خولها القانون لكل فرد في ارتباطه مع اآلخرين، 

و بالتالي فهي تتعدى حقوق الفرد لتتصل بحقوق 
. الجماعة

  حرية تأسيس األحزاب: تتمثل هذه الحقوق في 
 ،حق التعبير و النقابات و الجمعيات و االنتماء إليها، 

 ...حق المشاركة و االختيار، حقوق الشعوب

 

IΙ -تتطاتك القىاًيي الىطٌيح هغ هىاد الؼهذ الذولي للحقىق الوذًيح و الغياعيح:  

الؼهذ  )يضوي الذعتىس الوغشتي الحقىق الوذًيح و الغياعيح موا هى هؼتشف تها دوليا 

 ( : الذولي الخاص تالحقىق الوذًيح و الغياعيح

 

 تالٌغثح للحقىق الغياعيح تالٌغثح للحقىق الوذًيح

: يٌض الذعتىس ػلى 

 .تجشين الوظ تالغالهح الجغذيح 

 .حوايح الحياج الخاطح 

 .ػذم اًتهاك حشهح الوٌضل 

 .عشيح االتظاالخ الشخظيح 

... حشيح التجىل و االعتقشاس ػثش التشاب الىطٌي  

: يضوي الذعتىس 

 .حشيح هواسعح الشؤوى الذيٌيح 

 .حشيح التؼثيش و الوشاسمح الغياعيح 

حشيح التأعيظ و االًخشاط في الوٌظواخ الغياعيح  

... و الٌقاتيح

 

  :خاتوح

تؼتثش الحقىق الوذًيح والغياعيح هي أهن الوثادئ التي تضوي للشؼة الوغشتي التوتغ 

. تجويغ الحقىق، موا تىفش الطوأًيٌح والوغاواج تيي أفشادٍ، لهزا ػليٌا الذفاع ػٌها و حوايتها

 
 

 

  :هفاهين و هظطلحاخ

. حقىق الشؼىب- حك التؼثيش - الؼهذ الذولي الخاص تالحقىق الوذًيح و الغياعيح - الحقىق الغياعيح - الحقىق الوذًيح  -

 


