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 ٌمصد بحموق اإلنسان االلتصادٌة تلن الحموق التً تتعلك بالشؤون االلتصادٌة لحٌاة
األفراد والجماعات والتً ٌترتب لمن ٌستحمها من األفراد والجماعات الحصول 

تجاه  التصادٌة فٌما ٌترتب علٌها تكالٌف التصادٌة معٌنة تتحملها الدولة على مكاسب

ومن أهم هذه الحموق : الحك  0مواطنٌها عادةً أو تتحملها الدولة تجاه األفراد عموما 

فً التملن والحك فً التماعد والحك فً العمل والحك فً الخدمات الصحٌة 

واالجتماعٌة الضمان الصحً واالجتماعً ، والحك فً تعوٌض األفراد فً حاالت 

ما إلى  000العمل ، والحك فً السكن ، و الكوارث واإلرهاب وغٌرها، والحك فً 

 0ذلن 
أما حموق اإلنسان الثمافٌة فٌمصد بها تلن الحموق التً ٌترتب لمن ٌستحمها من 

والجماعات الحصول على مكاسب معنوٌة أو غٌر مادٌة، فٌما ٌترتب علٌها  األفراد

ً  تكالٌف التصادٌة هذه الحموق : ومن أهم  0معٌنة تتحملها الدولة تجاه مواطنٌها أٌضا

الحك فً المساواة المانونٌة والسٌاسٌة والمساواة فً الحموق والواجبات، والحك فً 

 0التعلٌم، والحك فً حرٌة الفكر والرأي والمعتمد والحك فً التجمع والتظاهر
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المجتمع وأركان ال شن فً أن مٌدان الحموق السٌاسٌة واسع جداً، ٌشمل أسس 

الحكم، ومدى اشتران المجتمع فٌه، وتوزٌع السلطات، وبٌان حدودها  الدولة ونظام

 0فً تعاملها مع المواطنٌن

حموق اإلنسان السٌاسٌة هً تلن الحموق التً تتعلك بشؤون الحٌاة السٌاسٌة لألفراد 

كالحك فً العمل السٌاسً والحك فً التجمع والتظاهر والحك فً الترشٌح 

واالنتخاب والحك فً الرأي والمعتمد والحك فً االشتران فً إدارة الشؤون العمة 

للدولة بشكل مباشر أو بشكل غٌر مباشر بواسطة ممثلٌن ٌنتخبهم األفراد بااللتراع 

 0وما إلى ذلن  000الحر ، و 

أما حموق اإلنسان المدنٌة فٌمصد بها تلن الحموق التً تتعلك بشؤون الحٌاة المدنٌة 

المواطنٌن ، كالحك فً الزواج والحك فً العمل والحك فً الراحة وأولات  ألفرادل

الحصول على وثائك سفر أو وثائك شخصٌة موحدة سارٌة  الفراغ والحك فً



 0ما إلى ذلن 000تفرٌك أو تمٌٌز ، و  المفعول ال تحتوي على أي إشارة
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الفردٌة هً تلن الحموق التً ٌستحمها بعض األفراد  ٌمصد بحموق اإلنسان

لظروفهم الخاصة فٌترتب بحصولهم علٌها مكتسبات التصادٌة  والجماعات وذلن

ومن أمثلة هذه الحموق حك األمومة وحك  0عادة  وثمافٌة تتحملها الدولة تجاههم

 0ما إلى ذلن00الطفولة وحك الشٌخوخة وحك التعوٌض ،و 

الجماعٌة فٌمصد بها تلن الحموق التً ٌملكها جمٌع األفراد فً أما حموق اإلنسان 

ومن أمثلة هذه الحموق  0األولات فهً لٌست محددة بظرف أو زمان معٌنٌن جمٌع

ما  00العمل وحك الكرامة والسالمة الجسدٌة وحك المواطنة ، و  حك الحرٌة وحك

 . إلى ذلن

 


