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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان*
الديباجة

الأ�سرة  اأع�ساء  املتاأ�سلة يف جميع  بالكرامة  العرتاف  ملّا كان 

الب�سرية وبحقوقهم املت�ساوية الثابتة هو اأ�سا�س احلرية والعدل 

وال�سالم يف العامل.

وملا كان تنا�سي حقوق الإن�سان وازدراوؤها قد اأف�سيا اإىل اأعمال 

عامة  اإليه  يرنو  ما  غاية  وكان  الإن�ساين,  ال�سمري  اآذت  همجية 

والعقيدة  القول  بحرية  الفرد  فيه  يتمتع  ع��امل  انبثاق  الب�سر 

ويتحرر من الفزع والفاقة.

وملا كان من ال�سروري اأن يتوىل القانون حماية حقوق الإن�سان 

لكيال ي�سطر املرء اآخر الأمر اإىل التمرد على ال�ستبداد والظلم.

وملا كانت �سعوب الأمم املتحدة قد اأكدت يف امليثاق من جديد 

ومبا  وقدره  الفرد  وبكرامة  الأ�سا�سية  الإن�سان  بحقوق  اإميانها 

اأن  على  اأمرها  وحزمت  مت�ساوية  حقوق  من  والن�ساء  للرجال 

تدفع بالرقي الجتماعي قدمًا واأن ترفع م�ستوى احلياة يف جو 

من احلرية اأف�سح.

وملا كانت الدول الأع�ساء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم املتحدة 

على �سمان اإطراد مراعاة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية 

واحرتامها.

ال��ع��ام لهذه احل��ق��وق واحل��ري��ات الأهمية  ل���الإدراك  ومل��ا ك��ان 

الكربى للوفاء التام بهذا التعهد.

*  اعتمد ون�سر مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )217A (III يف اجلل�سة  الثالثة 

يف باري�س بتاريخ 10 كانون لأول/دي�سمرب 1948.

http://www.un.org/depts/dhl/udhr :للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع التايل    
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العاملي  الإع���ان  بهذا  تنادي  العامة  اجلمعية  ف��اإن 

اأن  ينبغي  الذي  امل�سرتك  امل�ستوى  اأنه  على  الإن�سان  حلقوق 

يف  وهيئة  فرد  كل  ي�سعى  حتى  والأمم  ال�سعوب  كافة  ت�ستهدفه 

اأعينهم,  ن�سب  الإع��الن  ه��ذا  ال��دوام  على  وا�سعني  املجتمع, 

التعليم  واحلريات عن طريق  احرتام هذه احلقوق  توطيد  اإىل 

ل�سمان  وعاملية,  قومية  م��ّط��ردة,  اإج���راءات  واتخاذ  والرتبية 

ال��دول  ب��ني  فعالة  عاملية  ب�سورة  وم��راع��ات��ه��ا  بها  الع���رتاف 

الأع�ساء ذاتها و�سعوب البقاع اخلا�سعة ل�سلطانها.

املادة 1

الكرامة واحلقوق. وقد  اأحرارًا مت�ساوين يف  النا�س  يولد جميع 

بروح  بع�سًا  بع�سهم  يعامل  اأن  وعليهم  و�سمريًا   عقاًل  وهبوا 

الإخاء.

املادة 2

ال��واردة  واحلريات  احلقوق  بكافة  التمتع  حق  اإن�سان  1.  لكل 

يف هذا الإعالن, دون اأي متييز, كالتمييز ب�سبب العن�سر 

اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو 

الرثوة  اأو  الجتماعي  اأو  الوطني  الأ�سل  اأو  اآخ��ر,  راأي  اأي 

الرجال  بني  تفرقة  اأي��ة  دون  اآخ��ر,  و�سع  اأي  اأو  امليالد  اأو 

والن�ساء.

2.  وف�ساًل عما تقدم فلن يكون هناك اأي متييز اأ�سا�سه الو�سع 

ال�سيا�سي اأو القانوين اأو الدويل للبلد اأو البقعة التي ينتمي 

م�ستقاًل  البقعة  تلك  اأو  البلد  هذا  كان  �سواء  الفرد  اإليها 

كانت  اأو  الذاتي  باحلكم  متمتع  غري  اأو  الو�ساية  حتت  اأو 

�سيادته خا�سعة لأي قيد من القيود.

املادة 3

لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�سالمة �سخ�سه.

املادة 4

ال�سرتقاق  ويحظر  �سخ�س.  اأي  ا�ستعباد  اأو  ا�سرتقاق  يجوز  ل 

وجتارة الرقيق بكافة اأو�ساعهما.

املادة 5

ل يعر�س اأي اإن�سان للتعذيب ول للعقوبات اأو املعامالت القا�سية 

اأو الوح�سية اأو احلاطة بالكرامة.

املادة 6

لكل اإن�سان اأينما وجد احلق يف اأن يعرتف ب�سخ�سيته القانونية.

املادة 7

اأمام القانون ولهم احلق يف التمتع بحماية  كل النا�س �سوا�سية 

متكافئة منه دون اأية تفرقة, كما اأن لهم جميعًا احلق يف حماية 

اأي حتري�س  و�سد  الإع��الن  بهذا  ُيخل  اأي متييز  �سد  مت�ساوية 

على متييز كهذا.
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املادة 8

لإن�سافه  الوطنية  املحاكم  اإىل  يلجاأ  اأن  يف  احلق  �سخ�س  لكل 

عن اأعمال فيها اعتداء على احلقوق الأ�سا�سية التي مينحها له 

القانون.

املادة 9

ل يجوز القب�س على اأي اإن�سان اأو حجزه اأو نفيه تع�سفًا.

املادة 10

يف  الآخرين,  مع  التامة  امل�ساواة  قدم  على  احل��ق,  اإن�سان  لكل 

اأن تنظر ق�سيته اأمام حمكمة م�ستقلة نزيهة نظرًا عادًل علنيًا 

للف�سل يف حقوقه والتزاماته واأية تهمة جنائية توّجه له.

املادة 11

1.  كل �سخ�س مّتهم بجرمية يعترب بريئًا اإىل اأن تثبت اإدانته 

قانونًا مبحاكمة علنية توؤّمن له فيها ال�سمانات ال�سرورية 

للدفاع عنه.

2.  ل يدان اأي �سخ�س من جراء اأداء عمل اأو المتناع عن اأداء 

عمل اإل اإذا كان ذلك يعترب جرمًا وفقًا للقانون الوطني اأو 

الدويل وقت الرتكاب, كذلك ل توقع عليه عقوبة اأ�سد من 

تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية.

املادة 12

اأو  اأ�سرته  اأو  اخلا�سة  حياته  يف  تع�سفي  لتدخل  اأحد  يعّر�س  ل 

ولكل  و�سمعته,  �سرفه  على  حلمالت  اأو  مرا�سالته  اأو  م�سكنه 

تلك  اأو  التدخل  هذا  مثل  من  القانون  حماية  يف  احلق  �سخ�س 

احلمالت.

املادة 13

1.  لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل اإقامته داخل حدود كل 

دولة.

2.  يحق لكل فرد اأن يغادر اأية بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق 

له العودة اإليه.

املادة 14

1.  لكل فرد احلق يف اأن يلجاأ اإىل بالد اأخرى اأو يحاول اللتجاء 

اإليها هربًا من ال�سطهاد.

غري  جرائم  يف  للمحاكمة  ق��دم  من  احل��ق  بهذا  ينتفع  2.  ل 

املتحدة  الأمم  اأغ���را����س  تناق�س  لأع��م��ال  اأو  �سيا�سية 

ومبادئها.

املادة 15

لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.  .1

2.  ل يجوز حرمان �سخ�س من جن�سيته تع�سفًا اأو اإنكار حقه يف 

تغيريها.
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املادة 16

وتاأ�سي�س  التزوج  ال��زواج حق  بلغا �سن  وامل��راأة متى  1.  للرجل 

ولهما حقوق  الدين,  اأو  اجلن�س  ب�سبب  قيد  اأي  دون  اأ�سرة 

مت�ساوية عند الزواج واأثناء قيامه وعند انحالله.

2.  ل يربم عقد الزواج اإّل بر�سى الطرفني الراغبني يف الزواج 

ر�سى كاماًل ل اإكراه فيه.

3.  الأ�سرة هي الوحدة الطبيعية الأ�سا�سية للمجتمع ولها حق 

التمتع بحماية املجتمع والدولة.

املادة 17

لكل �سخ�س حق التملك مبفرده اأو بال�سرتاك مع غريه.  .1

ل يجوز جتريد اأحد من ملكه تع�سفًا.  .2

املادة 18

وي�سمل  والدين,  وال�سمري  التفكري  لكل �سخ�س احلق يف حرية 

هذا احلق حرية تغيري ديانته اأو عقيدته, وحرية الإعراب عنهما 

بالتعليم واملمار�سة واإقامة ال�سعائر ومراعاتها �سواء اأكان ذلك 

�سرًا اأم جهرًا اأم مع اجلماعة.

املادة 19

هذا  وي�سمل  والتعبري,  ال����راأي  ح��ري��ة  يف  احل��ق  �سخ�س  لكل 

الأنباء  وا�ستقاء  تدخل,  اأي  دون  الآراء  اعتناق  حرية  احل��ق 

والأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود 

اجلغرافية.

املادة 20

اجلمعيات  يف  ال���س��رتاك  ح��ري��ة  يف  احل��ق  �سخ�س  1.  لكل 

واجلماعات ال�سلمية.

ل يجوز اإرغام اأحد على الن�سمام اإىل جمعية ما.  .2

املادة 21

1.  لكل فرد احلق يف ال�سرتاك يف اإدارة ال�سوؤون العامة لبالده 

اإما مبا�سرة واإما بوا�سطة ممثلني يختارون اختيارًا حرًا.

2.  لكل �سخ�س نف�س احلق الذي لغريه يف تقّلد الوظائف العامة يف 

البالد.

عن  ويعرب  احلكومة,  �سلطة  م�سدر  هي  ال�سعب  اإرادة  3.  اإن 

اأ�سا�س  على  جتري  دوري��ة  نزيهة  بانتخابات  الإرادة  هذه 

اأو ح�سب  امل�ساواة بني اجلميع  ال�سري وعلى قدم  القرتاع 

اأي اإجراء مماثل ي�سمن حرية الت�سويت.

املادة 22

ال�سمانة  يف  احل��ق  املجتمع  يف  ع�سوًا  ب�سفته  �سخ�س  لكل 

والتعاون  القومي  املجهود  بو�ساطة  حتقق  اأن  ويف  الجتماعية 

الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق القت�سادية 

التي ل غنى عنها لكرامته وللنمو احلر  والجتماعية والرتبوية 

ل�سخ�سيته.
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املادة 23

ب�سروط  اختياره  حرية  وله  العمل,  يف  احلق  �سخ�س  1.  لكل 

عادلة مر�سية كما اأن له حق احلماية من البطالة.

لكل فرد دون اأي متييز احلق يف اأجٍر مت�ساٍو للعمل.  .2

له  يكفل  ع��ادل مر�س  اأج��ر  بعمل احلق يف  يقوم  فرد  3.  لكل 

عند  اإليه,  ت�ساف  الإن�سان  بكرامة  لئقة  عي�سة  ولأ�سرته 

اللزوم, و�سائل اأخرى للحماية الجتماعية.

4.  لكل �سخ�س احلق يف اأن ين�سىء وين�سم اإىل نقابات حماية 

مل�سلحته.

املادة 24

الفراغ, ول �سيما يف  اأوقات  الراحة, ويف  لكل �سخ�س احلق يف 

حتديد معقول ل�ساعات العمل ويف عطالت دورية باأجر.

املادة 25

1.  لكل �سخ�س احلق يف م�ستوى من املعي�سة كاف للمحافظة 

ذلك  ويت�سمن  ولأ���س��رت��ه,  ل��ه  وال��رف��اه��ي��ة  ال�سحة  على 

التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات 

الجتماعية الالزمة, وله احلق يف تاأمني معي�سته يف حالت 

ذلك  وغري  وال�سيخوخة  والرتمل  والعجز  واملر�س  البطالة 

عن  خ��ارج��ة  ل��ظ��روف  نتيجة  العي�س  و�سائل  ف��ق��دان  م��ن 

اإرادته.

خا�ستني,  ورعاية  م�ساعدة  يف  احلق  والطفولة  2.  لالأمومة 

وينعم كل الأطفال بنف�س احلماية الجتماعية �سواء اأكانت 

ولدتهم ناجتة عن رباط �سرعي اأم بطريقة غري �سرعية.

املادة 26

يف  التعليم  يكون  اأن  ويجب  التعلم,  يف  احلق  �سخ�س  1.  لكل 

يكون  واأن  باملجان,  الأقل  على  والأ�سا�سية  الأوىل  مراحله 

الفني  التعليم  يعمم  اأن  وينبغي  اإلزاميًا  الأويّل  التعليم 

واملهني, واأن يي�سر القبول للتعليم العايل على قدم امل�ساواة 

التامة للجميع وعلى اأ�سا�س الكفاءة.

2.  يجب اأن تهدف الرتبية اإىل اإمناء �سخ�سية الإن�سان اإمناًء 

الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  احرتام  تعزيز  واإىل  كاماًل, 

ال�سعوب  جميع  بني  وال�سداقة  والت�سامح  التفاهم  وتنمية 

جمهود  زي��ادة  واإىل  الدينية,  اأو  العن�سرية  واجلماعات 

الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم.

لالآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية اأولدهم.  .3

املادة 27

1.  لكل فرد احلق يف اأن ي�سرتك ا�سرتاكًا حرًا يف حياة املجتمع 

الثقايف ويف ال�ستمتاع بالفنون وامل�ساهمة يف التقدم العلمي 

وال�ستفادة من نتائجه.

2.  لكل فرد احلق يف حماية امل�سالح الأدبية واملادية املرتتبة 

على اإنتاجه العلمي اأو الأدبي اأو الفني.
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املادة 28

لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقت�ساه 

حتققًا  الإع��الن  ه��ذا  يف  عليها  املن�سو�س  واحل��ري��ات  احلقوق 

تامًا.

املادة 29

وحده  فيه  يتاح  ال��ذي  املجتمع  نحو  واجبات  فرد  كل  1.  على 

ل�سخ�سيته اأن تنمو منوًا حرًا كاماًل.

القيود  لتلك  وحرياته  حقوقه  ممار�سة  يف  الفرد  2.  يخ�سع 

التي يقررها القانون فقط, ل�سمان العرتاف بحقوق الغري 

للنظام  العادلة  املقت�سيات  ولتحقيق  واحرتامها  وحرياته 

العام وامل�سلحة العامة والأخالق يف جمتمع دميقراطي.

3.  ل ي�سح بحال من الأحوال اأن متار�س هذه احلقوق ممار�سة 

تتناق�س مع اأغرا�س الأمم املتحدة ومبادئها.

املادة 30

لي�س يف هذا الإعالن ن�س يجوز تاأويله على اأنه يخّول لدولة اأو 

جماعة اأو فرد اأي حق يف القيام بن�ساط اأو تاأدية عمل يهدف اإىل 

هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه.


