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 .لعاملوالسالم يف ا

عامل يتملبرش انبثاق 

 .م

ء من للرجال والنسا

 .سية واحرتامها

حتىلشعوب واألمم 

ت عن طريق التعلي

لبقاع ها وشعوب ا

ب العنرص، أو اللون،

ر. وفضالً عن ذل آخ

قالٍّ أو موضوًعا تحت
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س الحرية والعدل و

ما يرنو إليه عامة ال

ىل االستبداد والظلم

مة الفرد وقدره ومبا

 .من الحرية أفسح

ن والحريات األساس

أن تستهدفه كافة ا

ه الحقوق والحريات

 الدول األعضاء ذاته

 .بعضاً بروح اإلخاء

 سيام التمييز بسبب

 املولد، أو أيِّ وضع

ص، سواء أكان مستق
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وية الثابتة هو أساس

إلنساين، وكان غاية 

ر األمر إىل التمرد عىل

سان األساسية وبكرام

توى الحياة يف جو م

مراعاة حقوق اإلنسا

 .عهد

ملشرتك الذي ينبغي

ام هذىل توطيد احرت 

رة عاملية فعالة بني

هم أن يعاملوا بعضهم

ييز من أيِّ نوع، وال

امعي، أو الرثوة، أو

 ينتمي إليه الشخص
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ة وبحقوقهم املتساو

جية آذت الضمري اإل

طر املرء آخركيال يض

ميانها بحقوق اإلنسا

قدماً وأن ترفع مست

عىل ضامن اطراد مر

لوفاء التام بهذا التع

عىل أنه املستوى امل

ن نصب أعينهم، إىل

 بها ومراعاتها بصور

لعقل والوجدان وعليهم

ذا اإلعالن، دومنا متيي

صل الوطني أو االجتام

بلد أو اإلقليم الذي

  .ىل سيادته

.ق بجميع صورهام

نية أو الحاطَّة بالكرامة
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عضاء األرسة البرشية

فضيا إىل أعامل همج

 .الفزع والفاقة

ة حقوق اإلنسان لك

 الودية بني الدول،

امليثاق من جديد إمي

 بالرقي االجتامعي ق

 مع األمم املتحدة ع

األهمية الكربى للت

ي لحقوق اإلنسان ع

ىل الدوام هذا اإلعال

ية، لضامن االعرتاف

قوق. وهم قد وهبوا ال

ريات املذكورة يف هذ

وغري سيايس، أو األص

لقانوين أو الدويل للب

ًعا أليِّ قيد آخر عىل

  .ىل شخصهع

لرق واالتجار بالرقيق

وبة القاسية أو الالإنسان

 .خصية القانونية
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ملتأصلة يف جميع أع

سان وازدراؤها قد أف

عقيدة ويتحرر من

يتوىل القانون حامية

زيز تنمية العالقات 

تحدة قد أكدت يف

مرها عىل أن تدفع

قد تعهدت بالتعاون

ه الحقوق والحريات

ي بهذا اإلعالن العاملي

ملجتمع، واضعني عىل

مطردة، قومية وعاملي

ساوين يف الكرامة والحق

لحرِّجميع الحقوق وا

، أو الرأي سياسيٍّا و

لوضع السيايس أو ال

حكم الذايت أم خاضًع

ية ويف األمان ع الحرِّ

ستعباُده، ويُحظر ال

 وال للمعاملة أو العقو

ف له بالشخق بأن يُعرتَ 
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االعرتاف بالكرامة امل

 تنايس حقوق اإلنس

رد بحرية القول والع

 من الرضوري أن يت

 من الجوهري تعزي

ت شعوب األمم املت

زمت أممتساوية وح

ت الدول األعضاء قد

 لإلدراك العام لهذه

جمعية العامة تنادي

كل فرد وهيئة يف امل

 واتخاذ إجراءات مط

  .ة لسلطانها

١ 
يع الناس أحراراً ومتسا

٢ 

سان حقُّ التمتُّع بجم

ين،  أو اللغة، أو الدِّ

ييُز عيل أساس الوتم

 أو غري متمتِّع بالح

٣  
د الحقُّ يف الحياة وا

٤  
 اسرتقاُق أحد أو اس

٥  

إخضاُع أحد للتعذيب

٦  

ان، يف كلِّ مكان، الحقُّ

الديبا

ملا كان ا

وملا كان

فيه الفر

وملا كان

وملا كان

وملا كانت

حقوق م

وملا كانت

وملا كان

فإن الجم

يسعى ك

والرتبية

الخاضعة

 

١املادة 
يولد جمي

٢املادة 

لكلِّ إنس

الجنس،

يجوز الت

الوصاية

٣املادة 
لكلِّ فرد

٤املادة 
ال يجوز

٥املادة 

ال يجوز إ

٦املادة 

لكلِّ إنسا



  

 ٧املادة 

ية من أيِّ متييز الناُس جميًعا سواٌء أمام القانون، وهم يتساوون يف حقِّ التمتُّع بحامية القانون دومنا متييز، كام يتساوون يف حقِّ التمتُّع بالحام

  .ينتهك هذا اإلعالَن ومن أيِّ تحريض عىل مثل هذا التمييز

  ٨املادة 
ة إلنصافه الفعيل من أيَّة أعامل تَنتهك الحقوَق األساسيَة التي مينحها إيَّاه   .الدستوُر أو القانونُ  لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصَّ

  ٩املادة 
ًفا   .ال يجوز اعتقاُل أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّ

  ١٠املادة 
تامة مع اآلخرين، الحقُّ يف أن تَنظر قضيتَه محكمٌة مستقلٌَّة ومحايدٌة، نظرًا ُمنصًفا وعلنيٍّا، للفصل يف حقوقه لكلِّ إنسان، عىل قدم املساواة ال

ه إليه   .والتزاماته وىف أيَّة تهمة جزائية تُوجَّ

  ١١املادة 

 .نية تكون قد ُوفِّرت له فيها جميُع الضامنات الالزمة للدفاع عن نفسهكلُّ شخص متَّهم بجرمية يُعتَرب بريئًا إىل أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا يف محاكمة عل ( 1 )

تُوقَع عليه أيَُّة عقوبة أشدَّ من ال يُدان أيُّ شخص بجرمية بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل مل يكن يف حينه يشكِّل ُجرًما مبقتىض القانون الوطني أو الدويل، كام ال  ( 2 )

  .الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الُجرميتلك التي كانت ساريًة يف 

  ١٢املادة 
في يف حياته الخاصة أو يف شؤون أرسته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت متسُّ رشفه وسمعته. ولكلِّ  ل تعسُّ  شخص ال يجوز تعريُض أحد لتدخُّ

ل أو تلك الحمالت   .حقٌّ يف أن يحميه القانوُن من مثل ذلك التدخُّ

  ١٣املادة 

ية التنقُّل ويف اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة ( 1 )  .لكلِّ فرد حقٌّ يف حرِّ

  .لكلِّ فرد حقٌّ يف مغادرة أيِّ بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده ( 2 )

  ١٤املادة 

 .لكلِّ فرد حقُّ التامس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتُّع به خالًصا من االضطهاد ( 1 )

  .ادئهاميكن التذرُُّع بهذا الحقِّ إذا كانت هناك مالحقٌة ناشئٌة بالفعل عن جرمية غري سياسية أو عن أعامل تناقض مقاصَد األمم املتحدة ومب ال ( 2 )

  ١٥املادة 

 .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ( 1 )

ه يف تغيري جنسي ( 2 ) ًفا، حرماُن أيِّ شخص من جنسيته وال من حقِّ   .تهال يجوز، تعسُّ

  ١٦املادة 

ين. وهام متساويا ( 1 ) ن يف الحقوق لدى التزوُّج وخالل للرجل واملرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أرسة، دون أيِّ قيد بسبب الِعرق أو الجنسية أو الدِّ

 .قيام الزواج ولدى انحالله

 .جهام رضاًء كامًل ال إكراَه فيهال يُعَقد الزواُج إالَّ برضا الطرفني املزمع زوا ( 2 )

  .األرسُة هي الخليُة الطبيعيُة واألساسيُة يف املجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحامية املجتمع والدولة ( 3 )

  ١٧املادة 

 .لكلِّ فرد حقٌّ يف التملُّك، مبفرده أو باالشرتاك مع غريه ( 1 )

ًفا ( 2 )   .ال يجوز تجريُد أحٍد من ُملكه تعسُّ

  ١٨دة املا
يته يف إظهار دينه أو يته يف تغيري دينه أو معتقده، وحرِّ ين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ ية الفكر والوجدان والدِّ معتقده بالتعبُّد  لكلِّ شخص حقٌّ يف حرِّ

  .وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم، مبفرده أو مع جامعة، وأمام املأل أو عىل حدة

  ١٩املادة 
يها و لكلِّ شخص حقُّ ا يته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف التامس األنباء واألفكار وتلقِّ ية الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ نقلها لتمتُّع بحرِّ

  .إىل اآلخرين، بأيَّة وسيلة ودومنا اعتبار للحدود

  ٢٠املادة 

ية االشرتاك يف االجتامعات والجمعيات السلمية ( 1 )  .لكلِّ شخص حقٌّ يف حرِّ

  .ال يجوز إرغاُم أحٍد عىل االنتامء إىل جمعية ما ( 2 )

  



  ٢١املادة 

ية ( 1 ) ا بواسطة ممثِّلني يُختارون يف حرِّ ا مبارشًة وإمَّ  .لكلِّ شخص حقُّ املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّ

ة يف بلده ( 2 )  .لكلِّ شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّ

ساواة بني الناخبني إرادُة الشعب هي مناُط سلطة الحكم، ويجب أن تتجىلَّ هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوريٍّا باالقرتاع العام وعىل قدم امل ( 3 )

ية التصويتوبالتصويت الرسِّي أو بإجراء مكا   .فئ من حيث ضامن حرِّ

  ٢٢املادة 
ه أن تُوفَّر له، من خالل املجهود القومي والتعاون الدويل، ومبا يتَّفق  لكلِّ شخص، بوصفه عضًوا يف املجتمع، حقٌّ يف الضامن االجتامعي، ومن حقِّ

ية مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوُق االقتصاديُة واالجتامعيُة والثقافيُة التي   .ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف حرِّ

  ٢٣املادة 

ية اختيار عمله، ويف رشوط عمل عادلة وُمرضية، ويف الحامية من البطالة ( 1 )  .لكلِّ شخص حقُّ العمل، ويف حرِّ

 .لجميع األفراد، دون أيِّ متييز، الحقُّ يف أٍجر متساٍو عىل العمل املتساوي ( 2 )

 .االجتامعية يعمل حقٌّ يف مكافأة عادلة وُمرضية تكفل له وألرسته عيشًة الئقًة بالكرامة البرشية، وتُستكَمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحامية لكلِّ فرد ( 3 )

  .لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين واالنضامم إليها من أجل حامية مصالحه ( 4 )

  ٢٤املادة 
  .وأوقات الفراغ، وخصوًصا يف تحديد معقول لساعات العمل ويف إجازات دورية مأجورة لكلِّ شخص حقٌّ يف الراحة

  ٢٥املادة 
ًة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية  ( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة له وألرسته، وخاصَّ

ل أو الشيخوخة أو غري ذلك وصعيد الخدمات االجتامعية الرضورية، ول ه الحقُّ يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّ

 .من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه

تني. ولجميع األطفال حقُّ التمتُّع بذات الحامية االجتام ( 2 ) عية سواء ُولِدوا يف إطار الزواج أو لألمومة والطفولة حقٌّ يف رعاية ومساعدة خاصَّ

  .خارج هذا اإلطار

  ٢٦املادة 

انًا، عىل األقل يف مرحلتيه االبتدائية واألساسية. ويكون التعليُم االبت ( 1 ) دايئُّ إلزاميٍّا. ويكون التعليُم الفنِّي لكلِّ شخص حقٌّ يف التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليُم مجَّ

 .م. ويكون التعليُم العايل ُمتاًحا للجميع تبًعا لكفاءتهمواملهني متاًحا للعمو 

هَم والتسامَح والصداقَة يجب أن يستهدف التعليُم التنميَة الكاملَة لشخصية اإلنسان وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. كام يجب أن يعزِّز التفا ( 2 )

 .ية، وأن يؤيِّد األنشطَة التي تضطلع بها األمُم املتحدُة لحفظ السالمبني جميع األمم وجميع الفئات العنرصية أو الدين

  .لآلباء، عىل سبيل األولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى ألوالدهم ( 3 )

  ٢٧املادة 

م العلمي ويف الفوائد التي ( 1 )  .تنجم عنه لكلِّ شخص حقُّ املشاركة الحرَّة يف حياة املجتمع الثقافية، ويف االستمتاع بالفنون، واإلسهام يف التقدُّ

  . لكلِّ شخص حقٌّ يف حامية املصالح املعنوية واملادية املرتتِّبة عىل أيِّ إنتاج علمي أو أديب أو فنِّي من صنعه ( 2 )

  ٢٨املادة 
ًقا تا الكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتامعي ودويل ميكن أن تتحقَّق يف ظلِّه الحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن تحقُّ   .مٍّ

  ٢٩املادة 

 .عىل كلِّ فرد واجباٌت إزاء الجامعة، التي فيها وحدها ميكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل ( 1 )

ياته، إالَّ للقيود التي يقرِّرها القانوُن مستهدفًا منها، حًرصا، ضامَن االعرتاف الواجب ال ( 2 ) يات اآلخرين واحرتامها،  يُخضع أيُّ فرد، يف مامرسة حقوقه وحرِّ بحقوق وحرِّ

 .والوفاَء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع يف مجتمع دميقراطي

  . أيِّ حال أن مُتارَس هذه الحقوُق عىل نحو يناقض مقاصَد األمم املتحدة ومبادئهاال يجوز يف ( 3 )

  ٣٠املادة 
بأيِّ نشاط أو بأيِّ  ليس يف هذا اإلعالن أيُّ نصٍّ يجوز تأويله عىل نحو يفيد انطواءه عىل تخويل أيَّة دولة أو جامعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ يف القيام

يات املنصوص عليها فيه فعل يهدف إىل هدم أيٍّ   .من الحقوق والحرِّ

 


