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  الحقىق األساسيـو

في الذستىر الوصري

الحك في الوساواه وحظر التوييز

. ركفم انذٔنخ ركبفؤ انفشص ندًٛغ انًٕاعٍُٛ(  8) يبدِ 

ركفم انذٔنخ انزٕفٛك ثٍٛ ٔاخجبد انًشأح َحٕ األعشح (11) يبدِ 

ٔػًهٓب فٗ انًدزًغ، ٔيغبٔارٓب ثبنشخم فٗ يٛبدٍٚ انحٛبح 

خالل إانغٛبعٛخ ٔاالخزًبػٛخ ٔانثمبفٛخ ٔااللزظبدٚخ، دٌٔ 

.ثأحكبو انششٚؼخ االعاليٛخ

انًٕاعٌُٕ نذٖ انمبٌَٕ عٕاء، ْٔى يزغبٌٔ فٗ  (  40)يبدِ 

، ال رًٛٛض ثُٛٓى فٗ رنك ثغجت   انحمٕق ٔانٕاخجبد انؼبيخ

.اندُظ أٔ األطم أٔ انهغخ أٔ انذٍٚ أٔ انؼمٛذح

حًبٚخ انغفٕنّ ٔاأليٕيّ

ركفم انذٔنخ حًبٚخ األيٕيخ ٔانغفٕنخ،   (10)الوادة 

ٔرشػٗ انُشء ٔانشجبة، ٔرٕفش نٓى انظشٔف انًُبعجخ  

.  نزًُٛخ يهكبرٓى

الحك في تقلذ الىظائف العاهو

.......... انؼًم حك ٔٔاخت ٔششف ركفهخ انذٔنخ(  13) يبدِ 

انٕظبئف انؼبيخ حك نهًٕاعٍُٛ، ٔركهٛف نهمبئًٍٛ ثٓب  (14)يبدح 

نخذيخ انشؼت، ٔركفم انذٔنخ حًبٚزٓى ٔلٛبيٓى ثأداء ٔاخجبرٓى  

فٗ سػبٚخ يظبنح انشؼت، ٔال ٚدٕص فظهٓى ثغٛش انغشٚك  

. انزأدٚجٗ اال فٗ األحٕال انزٗ ٚحذدْب انمبٌَٕ

الحك في الرعايو الصحيو واالجتواعيو

ركفم انذٔنخ انخذيبد انثمبفٛخ ٔاالخزًبػٛخ ٔانظحٛخ، (16)يبدح 

َزظبو  إرٕفٛشْب نهمشٚخ فٗ ٚغش ٔ ٔرؼًم ثٕخّ خبص ػهٗ

. نًغزٕاْب سفؼًب

،   خزًبػٗ ٔانظحٗركفم انذٔنخ خذيبد انزأيٍٛ اإل(17)يبدح 

ٔيؼبشبد انؼدض ػٍ انؼًم ٔانجغبنخ ٔانشٛخٕخخ نهًٕاعٍُٛ 

. نهمبٌَٕ ، ٔرنك ٔفمًب خًٛؼًب

( الوجانيو واإللزاهيو  )الحك في التعلين 

نضايٗ فٗ انًشحهخ  إ، ْٕٔ  انزؼهٛى حك ركفهّ انذٔنخ(18)يبدح 

. نضاو انٗ يشاحم أخشٖ، ٔرؼًم انذٔنخ ػهٗ يذ اإل ثزذائٛخاإل

، ٔركفم اعزمالل اندبيؼبد ٔيشاكض  ٔرششف ػهٗ انزؼهٛى كهّ

انجحث انؼهًٗ، ٔرنك كهّ ثًب ٚحمك انشثظ ثُّٛ ٔثٍٛ حبخبد  

.انًدزًغ ٔاالَزبج

انزؼهٛى فٗ يؤعغبد انذٔنخ انزؼهًٛٛخ يدبَٗ فٗ  (20)انًبدح 

. انًخزهفخيشاحهّ
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 عذم تقييذ الحريو الشخصيو

انحشٚخ انشخظٛخ حك عجٛؼٗ ْٔٗ يظَٕخ ال رًظ،  - 41يبدِ 

ٔفًٛب ػذا حبنخ انزهجظ ال ٚدٕص انمجض ػهٗ أحذ أٔ رفزٛشّ أٔ  

حجغّ أٔ رمٛٛذ حشٚزّ ثأٖ لٛذ أٔ يُؼّ يٍ انزُمم إال ثأيش  

رغزهضيّ ضشٔسح انزحمٛك ٔطٛبَخ أيٍ انًدزًغ، ٔٚظذس ْزا  

األيش يٍ انمبضٗ انًخزض أٔ انُٛبثخ انؼبيخ، ٔرنك ٔفمب 

. ألحكبو انمبٌَٕ

.  ٔٚحذد انمبٌَٕ يذح انحجظ االحزٛبعٗ

حك الوتهن في الوعاهلو األنسانيو

كم يٕاعٍ ٚمجض ػهّٛ أٔ ٚحجظ أٔ رمٛذ حشٚزّ ثأٖ   - 42يبدِ 

لٛذ ردت يؼبيهزّ ثًب ٚحفظ ػهّٛ كشايخ اإلَغبٌ، ٔال ٚدٕص  

، كًب ال ٚدٕص حدضِ أٔ حجغّ فٗ غٛش أٔ يؼًُٕٚب إٚزائّ ثذًَٛب

.  األيبكٍ انخبضؼخ نهمٕاٍَٛ انظبدسح ثزُظٛى انغدٌٕ

ٔكم لٕل ٚثجذ أَّ طذس يٍ يٕاعٍ رحذ ٔعئخ شٗء يًب 

.رمذو أٔ انزٓذٚذ ثشئ يُّ ٚٓذس ٔال ٚؼٕد ػهّٛ

  هبذأ شخصيت العقىبو

ٔال خشًٚخ ٔال ػمٕثخ اال ثُبء  انؼمٕثخ شخظٛخ(66)انًبدح 

ػهٗ لبٌَٕ، ٔال رٕلغ ػمٕثخ اال ثحكى لضبئٗ، ٔال ػمبة اال  

. ػهٗ األفؼبل انالحمخ نزبسٚخ َفبر انمبٌَٕ

حقىق الوتهن وضواناتو

داَزّ فٗ يحبكًخ لبََٕٛخ ركفم نّ إانًزٓى ثشئ حزٗ رثجذ (67)انًبدح 
.فٛٓب ضًبَبد انذفبع ػٍ َفغّ

.ٔكم يزٓى فٗ خُبٚخ ٚدت أٌ ٚكٌٕ نّ يحبو ٚذافغ ػُّ

ٚجهغ كم يٍ ٚمجض ػهّٛ أٔ ٚؼزمم ثأعجبة انمجض ػهّٛ أٔ (71)انًبدح 
ػزمبنّ فٕسا، ٔٚكٌٕ نّ حك االرظبل ثًٍ ٚشٖ اثالغّ ثًب ٔلغ أٔ إ

االعزؼبَخ ثّ ػهٗ انٕخّ انزٖ ُٚظًّ انمبٌَٕ، ٔٚدت اػالَّ ػهٗ ٔخّ  
انغشػخ ثبنزٓى انًٕخٓخ انّٛ، ٔنّ ٔنغٛشِ انزظهى أيبو انمضبء يٍ 

االخشاء انزٖ لٛذ حشٚزّ انشخظٛخ، ُٔٚظى انمبٌَٕ حك انزظهى ثًب ٚكفم 
 .ال ٔخت االفشاج حزًبإ، ٔ انفظم فّٛ خالل يذح يحذدح

انحك فٙ انًحبكًّ انؼبدنّ

، ٔنكم يٕاعٍ   انزمبضٗ حك يظٌٕ ٔيكفٕل نهُبط كبفخ(68)انًبدح 

حك االنزدبء انٗ لبضّٛ انغجٛؼٗ، ٔركفم انذٔنخ رمشٚت خٓبد انمضبء 

.يٍ انًزمبضٍٛ ٔعشػخ انفظم فٗ انمضبٚب

ٔٚحظش انُض فٗ انمٕاٍَٛ ػهٗ رحظٍٛ أٖ ػًم أٔ لشاس اداسٖ يٍ  

.  سلبثخ انمضبء

.حك انذفبع أطبنخ أٔ ثبنٕكبنخ يكفٕل (69)انًبدح 

ٔٚكفم انمبٌَٕ نغٛش انمبدسٍٚ يبنٛب ٔعبئم االنزدبء انٗ انمضبء ٔانذفبع ػٍ 

.حمٕلٓى

الحك في حوايت الجسذ

ال ٚدٕص إخشاء أٖ ردشثخ عجٛخ أٔ ػًهٛخ ػهٗ أٖ (  43) يبدِ 

.إَغبٌ ثغٛش سضبئّ انحش
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حرهت الوسكن

نهًغبكٍ حشيخ فال ٚدٕص دخٕنٓب ٔال رفزٛشٓب إال  (  44) يبدِ 

.ثأيش لضبئٗ يغجت ٔفمب ألحكبو انمبٌَٕ

حشيخ انحٛبِ انخبطّ

. نحٛبح انًٕاعٍُٛ انخبطخ حشيخ ٚحًٛٓب انمبٌَٕ( 45) يبدِ 

ٔنهًشاعالد انجشٚذٚخ ٔانجشلٛخ ٔانًحبدثبد انزهٛفَٕٛخ ٔغٛشْب  

، ٔال ردٕص  يٍ ٔعبئم اإلرظبل حشيخ ٔعشٚزٓب يكفٕنخ

يظبدسرٓب أٔ اإلعالع ػهٛٓب أٔ سلبثزٓب إال ثأيش لضبئٗ 

.ألحكبو انمبٌَٕ يغجت ٔنًذح يحذدح ٔٔفمًب

حظش األػزذاء ػهٗ انحٛبِ انخبطّ

كم إػزذاء ػهٗ انحشٚخ انشخظٛخ أٔ حشيخ انحٛبح   - 57يبدِ 

انخبطخ نهًٕاعٍُٛ ٔغٛشْب يٍ انحمٕق ٔانحشٚبد انؼبيخ  

انزٗ ٚكفهٓب انذعزٕس ٔانمبٌَٕ خشًٚخ ال رغمظ انذػٕٖ 

، ٔركفم انذٔنخ   اندُبئٛخ ٔال انًذَٛخ انُبشئخ ػُٓب ثبنزمبدو

.نًٍ ٔلغ ػهّٛ االػزذاء ػبداًل رؼٕٚضًب

حشٚخ انؼمٛذِ ٔيًبسعخ انشؼبئش انذُّٚٛ

تكفل الذولت حريت العقيذة وحريت هوارست الشعائر   - 46هاده 

.والذيني

حشٚخ انشأ٘ ٔانزؼجٛش

، ٔنكم إَغبٌ انزؼجٛش ػٍ سأّٚ  حشٚخ انشأٖ يكفٕنخ - 47يبدِ 

َٔششِ ثبنمٕل أٔ انكزبثخ أٔ انزظٕٚش أٔ غٛش رنك يٍ ٔعبئم 

انزؼجٛش فٗ حذٔد انمبٌَٕ، ٔانُمذ انزارٗ ٔانُمذ انجُبء ضًبٌ  

.نغاليخ انجُبء انٕعُٗ

حشٚخ انظحبفّ

حشٚخ انظحبفخ ٔانغجبػخ ٔانُشش ٔٔعبئم االػالو   - 48يبدِ 

يكفٕنخ، ٔانشلبثخ ػهٗ انظحف يحظٕسح ٔإَزاسْب أٔ ٔلفٓب  

.....   أٔ انغبئٓب ثبنغشٚك اإلداسٖ يحظٕس
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حشٚخ األثذاع 

ركفم انذٔنخ نهًٕاعٍُٛ حشٚخ انجحث انؼهًٗ ٔاإلثذاع   - 49يبدِ 

ٔعبئم انزشدٛغ انالصيخ   شاألدثٗ ٔانفُٗ ٔانثمبفٗ، ٔرٕفٛ

.نزحمٛك رنك

حظش األلبيّ اندجشّٚ أٔ اإلثؼبد 

ال ٚدٕص أٌ رحظش ػهٗ أٖ يٕاعٍ اإللبيخ فٗ خٓخ   - 50يبدِ 

يؼُٛخ ٔال أٌ ٚهضو ثبإللبيخ فٗ يكبٌ يؼٍٛ إال فٗ األحٕال  

.انًجُٛخ فٗ انمبٌَٕ

ال ٚدٕص إثؼبد أٖ يٕاعٍ ػٍ انجالد أٔ يُؼّ يٍ - 51يبدِ 

.انؼٕدح إنٛٓب

حك انغفش ٔاألَزمبل

نهًٕاعٍُٛ حك انٓدشح انذائًخ أٔ انًٕلٕرخ إنٗ  - 52يبدِ 

انخبسج، ُٔٚظى انمبٌَٕ ْزا انحك ٔإخشاءاد ٔششٔط انٓدشح  

.ٔيغبدسح انجالد

حك األخزًبع

نهًٕاعٍُٛ حك االخزًبع انخبص فٗ ْذٔء غٛش  - 54يبدِ 

حبيهٍٛ عالحب ٔدٌٔ حبخخ إنٗ إخغبس عبثك، ٔالٚدٕص  

نشخبل األيٍ حضٕس إخزًبػبرٓى انخبطخ، ٔاإلخزًبػبد  

.انؼبيخ ٔانًٕاكت ٔانزدًؼبد يجبحخ فٗ حذٔد انمبٌَٕ

حك ركٍٕٚ اندًؼٛبد

نهًٕاعٍُٛ حك ركٍٕٚ اندًؼٛبد ػهٗ انٕخّ انًجٍٛ  - 55يبدِ 

  فٗ انمبٌَٕ، ٔٚحظش إَشبء خًؼٛبد ٚكٌٕ َشبعٓب يؼبدًٚب

.أٔ را عبثغ ػغكشٖ نُظبو انزدًغ أٔ عشًٚب

انحك فٙ ركٍٕٚ انُمبثبد ٔاإلَضًبو انٛٓب

عبط دًٚمشاعٗ  أإَشبء انُمبثبد ٔاالرحبداد ػهٗ  - 56يبدِ 

. ، ٔركٌٕ نٓب انشخظٛخ االػزجبسٚخ حك ٚكفهّ انمبٌَٕ

ُٔٚظى انمبٌَٕ يغبًْخ انُمبثبد ٔاالرحبداد فٙ رُفٛز انخغظ 

  ٔانجشايح االخزًبػٛخ، ٔفٙ سفغ يغزٕٖ انكفبٚخ ثٍٛ أػضبئٓب

. ٔحًبٚخ أيٕانٓب

ْٔٗ يهضيخ ثًغبئهخ أػضبئٓب ػٍ عهٕكٓى فٗ يًبسعخ َشبعٓى  

، ٔثبنذفبع ػٍ انحمٕق ٔانحشٚبد  ٔفك يٕاثٛك ششف أخاللٛخ

.  إلػضبئٓب انًمشسح لبًََٕب
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حك األَزخبة ٔانزششٛح

نهًٕاعٍ حك االَزخبة ٔإثذاء انشأ٘ فٙ االعزفزبء  - 62يبدِ 

ألحكبو انمبٌَٕ، ٔيغبًْزّ فٙ انحٛبح انؼبيخ ٔاخت  ٔفمًب

ٔعُٙ، ُٔٚظى انمبٌَٕ حك انزششٛح نًدهغٙ انشؼت 

ٔانشٕس٘، ٔفمب أل٘ َظبو اَزخبثٙ ٚحذدِ، ٔٚدٕص أٌ ٚأخز 

انمبٌَٕ ثُظبو ٚدًغ ثٍٛ انُظبو انفشد٘ َٔظبو انمٕائى انحضثٛخ  

ثأٚخ َغجخ ثًُٛٓب ٚحذدْب، كًب ٚدٕص أٌ ٚزضًٍ حذا أدَٗ 

.نًشبسكخ انًشأح فٙ انًدهغٍٛ

انحك فٙ انشكٕٖ

  نكم فشد حك يخبعجخ انغهغبد انؼبيخ كزبثخ ٔثزٕلٛؼّ - 63يبدِ 

ال  إعى اندًبػبد أ، ٔال ركٌٕ يخبعجخ انغهغبد انؼبيخ ث

.نهٓٛئبد انُظبيٛخ ٔاألشخبص االػزجبسٚخ

  شكرًا لحسن أستواعكن


