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 وٌتفرع من حرٌة التجمع مجموعة مهمة من الحرٌات العامة وهً التجمع حرية -3

 :كاالتً

 معٌن، مكان فً ٌجتمعوا ان فً األفراد حك وتعنً:  االجتماع حرٌة -ا

 والفكرٌة العلمٌة النواحً جمٌع فً واتجاهاتهم آرائهم عن لٌعبروا

 ندوات او خطب صورة فً سواء ٌرٌدونها التً بالصورة والسٌاسٌة،

 .تظاهرات و اجتماعات او جدلٌة منالشات او محاضرات او

 وتعنً الٌها، واالنضمام واالتحادات والنمابات الجمعٌات تكوٌن حرٌة-ب

 الٌها واالنضمام منظمة، جمعٌات وتشكٌل تكوٌن فً األفراد حك كذلن

 على الفرد اجبار جواز وعدم ٌشاء، ولت اي فً منها االنسحاب او

 .وارادته رغبته دون منها االنسحاب او معٌنة جمعٌة الى االنضمام

 شؤون إدارة فً المساهمة للفرد تتٌح التً الحرٌات وهً السياسية الحريات -4

 :وتشمل الدولة

 .االنتخاب حك - أ

 .التشرٌعٌة لالنتخابات الترشٌح حك - ب

 .االستفتاء فً الرأي ابداء حك - ت

 .العامة السلطات مخاطبة فً الفرد حك - ث

 .الٌها واالنضمام السٌاسٌة التجمعات تكوٌن فً الحك - ج

 .الدولة فً العامة الوظائف تولً فً الحك - ح

 :ٌلً ماك الحرٌاتمجموعة من  وتتضمن االقتصادية الحريات-5

 .التملن حرٌة - أ

 .الخاصة المشروعات انشاء حرٌة - ب

 .وخارجٌا   داخلٌا   والعمل والصناعة التجارة حرٌة - ت

 .المنافسة حرٌة - ث

 .التجاري التبادل حرٌة - ج

 .اآلثمان تحدٌد حرٌة - ح

 .المناسب اآلجر و العمل حك - خ

 :ٌلً ما الحرٌات على هذه وتشمل االجتماعية الحريات -6

 لدراته ٌناسب الذي العمل للفرد الدولة تكفل ان ٌعنً والذي: العمل حك - أ

 العالمً ناإلعال اشار ولد ،وألسرته له كرٌما   دخال ٌضمن وبما وخبراته،
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 ،لنوع العمل اختٌاره وحرٌة العمل فً الحك انسان لكل ان األنسان لحموق

 البطالة، من الحماٌة فً الفرد وحك ،مالئمة ظروف فً العمل ٌكون وان

 نضماماالو العمالٌة النمابات تكوٌن فً العمال حرٌة كذلن العمل حك وٌشمل

 لمطالبهم ستجابةالل ضغط كوسٌلة واالحتجاج ضراباال فً وحمهم الٌها،

 .جورالا ورفع العمل ظروف لتحسٌن

 بتمدٌر ٌتعلك الحك هذا ومضمون :والصحة االجتماعٌة الرعاٌة حك - ب

 األمومة ورعاٌة والشٌخوخة، العجزالمصابٌن بو للمرضى، المعاشات

 وتمرٌر ومهنٌا   فكرٌا   وتأهٌلهم العاهات ذوي رعاٌة نظم ووضع والطفولة،

 مدارس وانشاء وبدنٌا ، ذهنٌا   المتخلفٌن طفالاال ورعاٌة لهم، مناسبة معاشات

 والنكبات الكوارث حوادث من للمتضررٌن عاناتاال وتمدٌم لهم، خاصة

 على الحصول فً الفرد حك كذلن عاصٌر،الوا والبراكٌن كالزالزل العامة

 جهزةباأل والمجهز لحالته المناسب المستشفى ٌجد وان المجانً، جالعال

 .زمةالال والفنٌة الطبٌة والكوادر

 تثمٌف واجب الدولة على ان ذلن وٌعنً: والذهنٌة التعلٌمٌة التنمٌة حك - ت

 التعلٌم لالخ من ذلن وٌكون والذهنٌة الفنٌة مواهبهم وتنمٌة مواطنٌنال

 توفٌر. للجمٌع التعلٌمٌة الفرص وتكافؤ معٌنة دراسٌة لمراحل المجانً

. العامة المعارض والامة بتكارواال والنشر التألٌف وتشجٌع الدراسٌة اهجالمن

 .الجمعٌات تكوٌن حرٌة و النمابات تأسٌس وحك
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