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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان*
الديباجة

ملّا كان االعرتاف بالكرامة املت�أ�صلة يف جميع �أع�ضاء الأ�سرة
الب�شرية وبحقوقهم املت�ساوية الثابتة هو �أ�سا�س احلرية والعدل
وال�سالم يف العامل.
وملا كان تنا�سي حقوق الإن�سان وازدرا�ؤها قد �أف�ضيا �إىل �أعمال
همجية �آذت ال�ضمري الإن�ساين ,وكان غاية ما يرنو �إليه عامة
الب�شر انبثاق ع��امل يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة
ويتحرر من الفزع والفاقة.
وملا كان من ال�ضروري �أن يتوىل القانون حماية حقوق الإن�سان
لكيال ي�ضطر املرء �آخر الأمر �إىل التمرد على اال�ستبداد والظلم.
وملا كانت �شعوب الأمم املتحدة قد �أكدت يف امليثاق من جديد
�إميانها بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية وبكرامة الفرد وقدره ومبا
للرجال والن�ساء من حقوق مت�ساوية وحزمت �أمرها على �أن
تدفع بالرقي االجتماعي قدم ًا و�أن ترفع م�ستوى احلياة يف جو
من احلرية �أف�سح.
وملا كانت الدول الأع�ضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم املتحدة
على �ضمان �إطراد مراعاة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
واحرتامها.
ومل��ا ك��ان ل�ل��إدراك ال�ع��ام لهذه احل�ق��وق واحل��ري��ات الأهمية
الكربى للوفاء التام بهذا التعهد.
*اعتمد ون�شر مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( 217A (IIIيف اجلل�سة الثالثة
يف باري�س بتاريخ  10كانون لأول/دي�سمرب .1948
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع التايلhttp://www.un.org/depts/dhl/udhr :
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ف ��إن اجلمعية العامة تنادي بهذا الإع�ل�ان العاملي
حلقوق الإن�سان على �أنه امل�ستوى امل�شرتك الذي ينبغي �أن
ت�ستهدفه كافة ال�شعوب والأمم حتى ي�سعى كل فرد وهيئة يف
املجتمع ،وا�ضعني على ال��دوام ه��ذا الإع�لان ن�صب �أعينهم،
�إىل توطيد احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم
والرتبية واتخاذ �إج ��راءات م��طّ ��ردة ،قومية وعاملية ،ل�ضمان
االع�ت�راف بها وم��راع��ات�ه��ا ب�صورة عاملية فعالة ب�ين ال��دول
الأع�ضاء ذاتها و�شعوب البقاع اخلا�ضعة ل�سلطانها.

املادة

1

يولد جميع النا�س �أحرار ًا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق .وقد
وهبوا عق ًال و�ضمري ًا وعليهم �أن يعامل بع�ضهم بع�ض ًا بروح
الإخاء.

املادة

2

�إليها الفرد �سواء كان هذا البلد �أو تلك البقعة م�ستق ًال
�أو حتت الو�صاية �أو غري متمتع باحلكم الذاتي �أو كانت
�سيادته خا�ضعة لأي قيد من القيود.

املادة

3

لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�سالمة �شخ�صه.

املادة

4

ال يجوز ا�سرتقاق �أو ا�ستعباد �أي �شخ�ص .ويحظر اال�سرتقاق
وجتارة الرقيق بكافة �أو�ضاعهما.

املادة

5

ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب وال للعقوبات �أو املعامالت القا�سية
�أو الوح�شية �أو احلاطة بالكرامة.

املادة

	.1لكل �إن�سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات ال��واردة
يف هذا الإعالن ،دون �أي متييز ،كالتمييز ب�سبب العن�صر
�أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو
�أي ر�أي �آخ��ر� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي �أو الرثوة
�أو امليالد �أو �أي و�ضع �آخ��ر ،دون �أي��ة تفرقة بني الرجال
والن�ساء.
	.2وف�ض ًال عما تقدم فلن يكون هناك �أي متييز �أ�سا�سه الو�ضع
ال�سيا�سي �أو القانوين �أو الدويل للبلد �أو البقعة التي ينتمي

كل النا�س �سوا�سية �أمام القانون ولهم احلق يف التمتع بحماية
متكافئة منه دون �أية تفرقة ،كما �أن لهم جميع ًا احلق يف حماية
مت�ساوية �ضد �أي متييز يُخل بهذا الإع�لان و�ضد �أي حتري�ض
على متييز كهذا.
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لكل �إن�سان �أينما وجد احلق يف �أن يعرتف ب�شخ�صيته القانونية.

املادة

7

املادة

8

املادة

12

لكل �شخ�ص احلق يف �أن يلج�أ �إىل املحاكم الوطنية لإن�صافه
عن �أعمال فيها اعتداء على احلقوق الأ�سا�سية التي مينحها له
القانون.

ال يعرّ�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�صة �أو �أ�سرته �أو
م�سكنه �أو مرا�سالته �أو حلمالت على �شرفه و�سمعته ،ولكل
�شخ�ص احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل �أو تلك
احلمالت.

ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه تع�سفاً.

املادة

املادة
املادة

9

10

لكل �إن�سان احل��ق ،على قدم امل�ساواة التامة مع الآخرين ،يف
�أن تنظر ق�ضيته �أمام حمكمة م�ستقلة نزيهة نظر ًا عاد ًال علني ًا
للف�صل يف حقوقه والتزاماته و�أية تهمة جنائية توجّ ه له.

املادة

11

	.1كل �شخ�ص متّهم بجرمية يعترب بريئ ًا �إىل �أن تثبت �إدانته
قانون ًا مبحاكمة علنية ت�ؤمّن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية
للدفاع عنه.
	.2ال يدان �أي �شخ�ص من جراء �أداء عمل �أو االمتناع عن �أداء
عمل �إال �إذا كان ذلك يعترب جرم ًا وفق ًا للقانون الوطني �أو
الدويل وقت االرتكاب ،كذلك ال توقع عليه عقوبة �أ�شد من
تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية.
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	.1لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل �إقامته داخل حدود كل
دولة.
	.2يحق لكل فرد �أن يغادر �أية بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق
له العودة �إليه.

املادة

14

	.1لكل فرد احلق يف �أن يلج�أ �إىل بالد �أخرى �أو يحاول االلتجاء
�إليها هرب ًا من اال�ضطهاد.
	.2ال ينتفع بهذا احل��ق من ق��دم للمحاكمة يف جرائم غري
�سيا�سية �أو لأع �م��ال تناق�ض �أغ��را���ض الأمم املتحدة
ومبادئها.

املادة

15

 .1لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.
	.2ال يجوز حرمان �شخ�ص من جن�سيته تع�سف ًا �أو �إنكار حقه يف
تغيريها.
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املادة

16

	.1للرجل وامل��ر�أة متى بلغا �سن ال��زواج حق التزوج وت�أ�سي�س
�أ�سرة دون �أي قيد ب�سبب اجلن�س �أو الدين ،ولهما حقوق
مت�ساوية عند الزواج و�أثناء قيامه وعند انحالله.
	.2ال يربم عقد الزواج � اّإل بر�ضى الطرفني الراغبني يف الزواج
ر�ضى كام ًال ال �إكراه فيه.
	.3الأ�سرة هي الوحدة الطبيعية الأ�سا�سية للمجتمع ولها حق
التمتع بحماية املجتمع والدولة.

املادة
.1
.2

17

لكل �شخ�ص حق التملك مبفرده �أو باال�شرتاك مع غريه.
ال يجوز جتريد �أحد من ملكه تع�سفاً.

املادة

18

لكل �شخ�ص احلق يف حرية التفكري وال�ضمري والدين ،وي�شمل
هذا احلق حرية تغيري ديانته �أو عقيدته ،وحرية الإعراب عنهما
بالتعليم واملمار�سة و�إقامة ال�شعائر ومراعاتها �سواء �أكان ذلك
�سر ًا �أم جهر ًا �أم مع اجلماعة.

املادة

19

لكل �شخ�ص احل��ق يف ح��ري��ة ال ��ر�أي والتعبري ،وي�شمل هذا
احل��ق حرية اعتناق الآراء دون �أي تدخل ،وا�ستقاء الأنباء
والأفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود
اجلغرافية.
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املادة

20

	.1لكل �شخ�ص احل��ق يف ح��ري��ة اال� �ش�تراك يف اجلمعيات
واجلماعات ال�سلمية.
 .2ال يجوز �إرغام �أحد على االن�ضمام �إىل جمعية ما.

املادة

21

	.1لكل فرد احلق يف اال�شرتاك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبالده
�إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون اختيار ًا حراً.
 .2لكل �شخ�ص نف�س احلق الذي لغريه يف تقلّد الوظائف العامة يف
البالد.
�	.3إن �إرادة ال�شعب هي م�صدر �سلطة احلكومة ،ويعرب عن
هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دوري��ة جتري على �أ�سا�س
االقرتاع ال�سري وعلى قدم امل�ساواة بني اجلميع �أو ح�سب
�أي �إجراء مماثل ي�ضمن حرية الت�صويت.

املادة

22

لكل �شخ�ص ب�صفته ع�ضو ًا يف املجتمع احل��ق يف ال�ضمانة
االجتماعية ويف �أن حتقق بو�ساطة املجهود القومي والتعاون
الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والرتبوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو احلر
ل�شخ�صيته.
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املادة

23

	.1لكل �شخ�ص احلق يف العمل ،وله حرية اختياره ب�شروط
عادلة مر�ضية كما �أن له حق احلماية من البطالة.
 .2لكل فرد دون �أي متييز احلق يف �أجرٍ مت�سا ٍو للعمل.
	.3لكل فرد يقوم بعمل احلق يف �أج��ر ع��ادل مر�ض يكفل له
ولأ�سرته عي�شة الئقة بكرامة الإن�سان ت�ضاف �إليه ،عند
اللزوم ،و�سائل �أخرى للحماية االجتماعية.
	.4لكل �شخ�ص احلق يف �أن ين�شىء وين�ضم �إىل نقابات حماية
مل�صلحته.

املادة

24

لكل �شخ�ص احلق يف الراحة ،ويف �أوقات الفراغ ،وال �سيما يف
حتديد معقول ل�ساعات العمل ويف عطالت دورية ب�أجر.

املادة

25

	.1لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى من املعي�شة كاف للمحافظة
على ال�صحة وال��رف��اه�ي��ة ل��ه ولأ� �س��رت��ه ،ويت�ضمن ذلك
التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات
االجتماعية الالزمة ،وله احلق يف ت�أمني معي�شته يف حاالت
البطالة واملر�ض والعجز والرتمل وال�شيخوخة وغري ذلك
م��ن ف�ق��دان و�سائل العي�ش نتيجة ل�ظ��روف خ��ارج��ة عن
�إرادته.
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	.2للأمومة والطفولة احلق يف م�ساعدة ورعاية خا�صتني،
وينعم كل الأطفال بنف�س احلماية االجتماعية �سواء �أكانت
والدتهم ناجتة عن رباط �شرعي �أم بطريقة غري �شرعية.

املادة

26

	.1لكل �شخ�ص احلق يف التعلم ،ويجب �أن يكون التعليم يف
مراحله الأوىل والأ�سا�سية على الأقل باملجان ،و�أن يكون
يل �إلزامي ًا وينبغي �أن يعمم التعليم الفني
التعليم الأو ّ
واملهني ،و�أن يي�سر القبول للتعليم العايل على قدم امل�ساواة
التامة للجميع وعلى �أ�سا�س الكفاءة.
	.2يجب �أن تهدف الرتبية �إىل �إمناء �شخ�صية الإن�سان �إمنا ًء
كامالً ،و�إىل تعزيز احرتام الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
وتنمية التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني جميع ال�شعوب
واجلماعات العن�صرية �أو الدينية ،و�إىل زي��ادة جمهود
الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم.
 .3للآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية �أوالدهم.

املادة

27

	.1لكل فرد احلق يف �أن ي�شرتك ا�شرتاك ًا حر ًا يف حياة املجتمع
الثقايف ويف اال�ستمتاع بالفنون وامل�ساهمة يف التقدم العلمي
واال�ستفادة من نتائجه.
	.2لكل فرد احلق يف حماية امل�صالح الأدبية واملادية املرتتبة
على �إنتاجه العلمي �أو الأدبي �أو الفني.
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املادة

28

لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقت�ضاه
احلقوق واحل��ري��ات املن�صو�ص عليها يف ه��ذا الإع�لان حتقق ًا
تاماً.

املادة

29

	.1على كل فرد واجبات نحو املجتمع ال��ذي يتاح فيه وحده
ل�شخ�صيته �أن تنمو منو ًا حر ًا كامالً.
	.2يخ�ضع الفرد يف ممار�سة حقوقه وحرياته لتلك القيود
التي يقررها القانون فقط ،ل�ضمان االعرتاف بحقوق الغري
وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقت�ضيات العادلة للنظام
العام وامل�صلحة العامة والأخالق يف جمتمع دميقراطي.
	.3ال ي�صح بحال من الأحوال �أن متار�س هذه احلقوق ممار�سة
تتناق�ض مع �أغرا�ض الأمم املتحدة ومبادئها.

املادة

30

لي�س يف هذا الإعالن ن�ص يجوز ت�أويله على �أنه يخوّل لدولة �أو
جماعة �أو فرد �أي حق يف القيام بن�شاط �أو ت�أدية عمل يهدف �إىل
هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه.
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