
  ناإلعالن العاملي حلقوق اإل�سا

  ١٩٤٨ ديسمرب - كا�ون األول١٠املؤرخ يف ) ٣-د( ألف ٢١٧اعتُمد مبوجب قرار اجلمعية العامة 

  الديباجة
ملّا كان االعرتاف بالكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية الثابتة هو أسـاس احلريـة والعـدل والـسالم              

   .يف العامل
وكـان غايـة مـا ير�ـو إليـه عامـة            . وملا كان تناسي حقوق اإل�سان وازدراؤها قد أفـضيا إىل أعمـال مهجيـة آذت الـضمري اإل�ـسا�ي                  

  . البشر ا�بثاق عامل يتمتع فيه الفرد حبرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة
  .  يضطر املرء آخر األمر إىل التمرد على االستبداد والظلموملا كان من الضروري أن يتوىل القا�ون محاية حقوق اإل�سان لكيال

وملا كا�ت شعوب األمم املتحـدة قـد أكـدت يف امليثـاق مـن جديـد إمياهنـا حبقـوق اإل�ـسان األساسـية وبكرامـة الفـرد وقـدره ومبـا                                 
ستوى احليـاة يف جـو مـن       للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها علـى أن تـدفع بـالرقي االجتمـاعي قـدمًا وأن ترفـع مـ                      

  . احلرية أفسح
وملا كا�ت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم املتحدة على ضمان إطراد مراعـاة حقـوق اإل�ـسان واحلريـات األساسـية                 

  . واحرتامها
  . وملا كان لإلدراك العام هلذه احلقوق واحلريات األمهية الكربى للوفاء التام هبذا التعهد

    العامة فإن اجلمعية
  تنادي هبذا اإلعالن العاملي حلقوق اإل�سان 

على أ�ه املستوى املشرتك الذي ينبغي أن تـستهدفه كافـة الـشعوب واألمـم حتـى يـسعى كـل فـرد وهيئـة يف اجملتمـع، واضـعني علـى                  
اختـاذ إجـراءات مطـردة،      الدوام هذا اإلعالن �صب أعينهم، إىل توطيد احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والرتبيـة و                

ــضمان   ــدول األعــضاء ذاهتــا وشــعوب البقــاع اخلاضــعة      االعــرتافقوميــة وعامليــة، ل ــة بــني ال  هبــا ومراعاهتــا بــصورة عامليــة فعال
  . لسلطاهنا



  ١املادة 
  . ح اإلخاءوقد وهبوا عقالً وضمريًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا برو. يولد مجيع الناس أحرارًا متساوين يف الكرامة واحلقوق

  ٢املادة 
لكل إ�سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون أي متييز، كالتمييز بسبب العنـصر أو اللـون أو اجلـنس                        

ن أيـة   أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر، دواالجتماعيأو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطين أو    
  . تفرقة بني الرجال والنساء

وفضالً عما تقدم فلن يكون هناك أي متييز أساسه الوضع السياسي أو القا�و�ي أو الدويل لبلد أو البقعة اليت ينتمي إليها الفرد سـواء               
  . ألي قيد من القيودكان هذا البلد أو تلك البقعة مستقالً أو حتت الوصاية أو غري متمتع باحلكم الذاتي أو كا�ت سيادته خاضعة 

  ٣املادة 
  . لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه

  ٤املادة 
  .  وجتارة الرقيق بكافة أوضاعهمااالسرتقاقوحيظر .  أي شخصاستعباد أو اسرتقاقال جيوز 

  ٥املادة 
  . لكرامةال يعرض أي إ�سان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة با

  ٦املادة 
  . لكل إ�سان أينما وجد احلق يف أن يعرتف بشخصيته القا�و�ية

  ٧املادة 
كل الناس سواسية أمام القا�ون وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافئة عنه دون أية تفرقـة، كمـا أن هلـم مجيعـاً احلـق يف محايـة متـساوية                              

  . ييز كهذاضد أي متييز يُخل هبذا اإلعالن وضد أي حتريض على مت
  ٨املادة 

  . لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل احملاكم الوطنية إل�صافه عن أعمال فيها اعتداء على احلقوق األساسية اليت مينحها له القا�ون
  



  ٩املادة 
  . ال جيوز القبض على أي إ�سان أو حجزه أو �فيه تعسفاً

  ١٠املادة 
خرين، يف أن تنظر قضيته أمام حمكمـة مـستقلة �زيهـة �ظـراً عـادالً علنيـاً للفـصل يف                     لكل إ�سان احلق، على قدم املساواة التامة مع اآل        

  . حقوقه والتزاماته وأية هتمة جنائية توجه له
  ١١املادة 

  . كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدا�ته قا�و�اً مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضما�ات الضرورية للدفاع عنه .١
ي شخص من جراء أداء عمل أو اإلمتناع عن أداء عمل إالّ إذا كان ذلك يعترب جرماً وفقـاً للقـا�ون الـوطين أو الـدويل                          ال يدان أ   .٢

  . كذلك ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك اليت كان جيوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية. وقت االرتكاب
  ١٢املادة 

ولكل شـخص   . ه أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه ومسعته         ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرت         
  . احلق يف محاية القا�ون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت

  ١٣املادة 
  . لكل فرد حرية النقل واختيار حمل إقامته داخل حدود كل دولة .١
  . حيق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده كما حيق له العودة إليه .٢

  ١٤ملادة ا
  . لكل فرد احلق أن يلجأ إىل بالد أخرى أو حياول االلتجاء إليها هربا من االضطهاد .١
  . ال ينتفع هبذا احلق من قدم للمحاكمة يف جرائم غري سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم املتحدة ومبادئها .٢

  ١٥املادة 
  . لكل فرد حق التمتع جبنسية ما .١
 .  تعسفا أو إ�كار حقه يف تغيريهاال جيوز حرمان شخص من جنسيته .٢

  



  ١٦املادة 
وهلمـا حقـوق متـساوية    . للرجل واملرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب اجلـنس أو الـدين            .١

  . عند الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله
  . بني يف الزواج رضى كامال ال إكراه فيهال يربم عقد الزواج إال برضى الطرفني الراغ .٢
  . األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع وهلا حق التمتع حبماية اجملتمع والدولة .٣

  ١٧املادة 
  . لكل شخص حق التملك مبفرده أو باالشرتاك مع غريه .١
  . ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفا .٢

  ١٨املادة 
ويـشمل هـذا احلـق حريـة تغـيري ديا�تـه أو عقيدتـه، وحريـة اإلعـراب عنـهما                   . ضمري والـدين  لكل شخص احلق يف حرية التفكري وال      

  . بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا سواء أكان ذلك سرا أم مع اجلماعة
  ١٩املادة 

 األ�بـاء واألفكـار     ويـشمل هـذا احلـق حريـة اعتنـاق اآلراء دون أي تـدخل، واسـتقاء                . لكل شخص احلق يف حرية الـرأي والتعـبري        
  . وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كا�ت دون تقيد باحلدود اجلغرافية

  ٢٠املادة 
  . لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية .١
  . ال جيوز إرغام أحد على اال�ضمام إىل مجعية ما .٢

  ٢١املادة 
  . لبالده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون اختيارا حرالكل فرد احلق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة  .١
  . لكل شخص �فس احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد .٢
إن إرادة الشعب هي مصدر سـلطة احلكومـة، ويعـرب عـن هـذه اإلرادة با�تخابـات �زيهـة دوريـة جتـري علـى أسـاس االقـرتاع                         .٣

  . يع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويتالسري وعلى قدم املساواة بني اجلم



  ٢٢املادة 
لكل شخص بصفته عضوا يف اجملتمع احلق يف الضما�ة االجتماعية ويف أن حتقق بوساطة اجملهود القومي والتعاون الـدويل ومبـا يتفـق                    

  . ته وللنمو احلر لشخصيتهو�ظم كل دولة ومواردها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والرتبوية اليت ال غنى عنها لكرام
  ٢٣املادة 

  . لكل شخص احلق يف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق احلماية من البطالة .١
  . لكل فرد دون أي متييز احلق يف أجر متساو للعمل .٢
ضاف إليه، عنـد اللـزوم، وسـائل    لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإل�سان ت      .٣

  . أخرى للحماية االجتماعية
  . لكل شخص احلق يف أن ينشأ وينضم إىل �قابات محاية ملصلحته .٤

  ٢٤املادة 
  . لكل شخص احلق يف الراحة، أو يف أوقات الفراغ، وال سيما يف حتديد معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر

   ٢٥املادة 
ويتـضمن ذلـك التغذيـة    . ى مـن املعيـشة كـاف للمحافظـة علـى الـصحة والرفاهيـة لـه وألسـرته         لكل شـخص احلـق يف مـستو      .١

ولـه احلـق يف تـأمني معيـشته يف حـاالت البطالـة              . وامللبس واملسكن والعناية الطبيـة وكـذلك اخلـدمات االجتماعيـة الالزمـة            
  . وف خارجة عن إرادتهواملرض والعجز والرتمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسائل العيش �تيجة لظر

وينعم كل األطفال بـنفس احلمايـة االجتماعيـة سـواء أكا�ـت والدهتـم               . لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني       .٢
  . �اجتة عن رباط شرعي أم بطريقة غري شرعية

  ٢٦املادة 
ألقـل باجملـان، وأن يكـون التعلـيم         وجيـب أن يكـون التعلـيم يف مراحلـه األوىل واألساسـية علـى ا               . لكل شخص احلق يف الـتعلم      .١

األويل إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفين واملهين، وأن ييـسر القبـول للتعلـيم العـايل علـى قـدم املـساواة التامـة للجميـع وعلـى                        
  . أساس الكفاءة



ت األساســية وتنميــة جيــب أن هتــدف الرتبيــة إىل إمنــاء شخــصية اإل�ــسان إمنــاء كــامال، وإىل تعزيــز احــرتام اإل�ــسان واحلريــا  .٢
التفاهم والتسامح والـصداقة بـني مجيـع الـشعوب واجلماعـات العنـصرية أو الدينيـة، وإىل زيـادة جمهـود األمـم املتحـدة حلفـظ                            

  . السالم
  . لآلباء احلق األول يف اختيار �وع تربية أوالدهم .٣

  ٢٧املادة 
ــايف و      .١ ــاة اجملتمــع الثق ــشرتك اشــرتاكا حــرا يف حي ــرد احلــق يف أن ي ــدم العلمــي    لكــل ف ــسامهة يف التق ــالفنون وامل يف االســتمتاع ب

  . واالستفادة من �تائجه
  . لكل فرد احلق يف محاية املصاحل األدبية واملادية املرتتبة على إ�تاجه العلمي أو األدبي أو الفين .٢

  ٢٨املادة 
  . عليها يف هذا اإلعالن حتققا تامالكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقتضاه احلقوق واحلريات املنصوص 

  ٢٩املادة 
  . على كل فرد واجبات حنو اجملتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو منوا حرا كامال .١
خيضع الفرد يف ممارسته حقوقه لتلك القيود اليت يقررها القا�ون فقط، لضمان االعـرتاف حبقـوق الغـري وحرياتـه واحرتامهـا                       .٢

  . عادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع دميقراطيولتحقيق املقتضيات ال
 . ال يصح حبال من األحوال أن متارس هذه احلقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم املتحدة ومبادئها .٣

  ٣٠املادة 
أو تأديـة عمـل يهـدف إىل هـدم     ليس يف هذا اإلعالن �ص جيوز تأويله على أ�ه خيول لدولة أو مجاعة أو فرد أي حق يف القيام بنـشاط             

 . احلقوق واحلريات الواردة فيه

 


