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 إدارة شؤون اإلعبلم باألمم المتحدة، بنٌوٌوركمصدر: 
 
 
 

 



 الديباجة

االعتراف بالكرامة المتأصلة فً جمٌع أعضاء األسرة البشرٌة وبحقوقهم المتساوٌة الثابتة هو أساس الحرٌة والعدل  لما كان
 والسبلم فً العالم.

تناسً حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضٌا إلى أعمال همجٌة آذت الضمٌر اإلنسانً، وكان غاٌة ما ٌرنو إلٌه عامة  ولما كان
 شر انبثاق عالم ٌتمتع فٌه الفرد بحرٌة القول والعقٌدة وٌتحرر من الفزع والفاقة.الب

من الضروري أن ٌتولى القانون حماٌة حقوق اإلنسان لكٌبل ٌضطر المرء آخر األمر إلى التمرد على االستبداد  ولما كان
 والظلم.

 من الجوهري تعزٌز تنمٌة العبلقات الودٌة بٌن الدول، ولما كان

شعوب األمم المتحدة قد أكدت فً المٌثاق من جدٌد إٌمانها بحقوق اإلنسان األساسٌة وبكرامة الفرد وقدره وبما  كانت ولما
للرجال والنساء من حقوق متساوٌة وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقً االجتماعً قدماً وأن ترفع مستوى الحٌاة فً جو من 

 الحرٌة أفسح.

تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة  الدول األعضاء قد ولما كانت
 واحترامها.

 لئلدراك العام لهذه الحقوق والحرٌات األهمٌة الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. ولما كان

ى المشترك الذي ٌنبغً أن تستهدفه كافة على أنه المستوفإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
الشعوب واألمم حتى ٌسعى كل فرد وهٌئة فً المجتمع، واضعٌن على الدوام هذا اإلعبلن نصب أعٌنهم، إلى توطٌد احترام 

هذه الحقوق والحرٌات عن طرٌق التعلٌم والتربٌة واتخاذ إجراءات مطردة، قومٌة وعالمٌة، لضمان االعتراف بها ومراعاتها 
 صورة عالمٌة فعالة بٌن الدول األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.ب

 .1المادة 

  ًٌولد جمٌع الناس أحراراً متساوٌن فً الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقبلً وضمٌراً وعلٌهم أن ٌعامل بعضهم بعضا
 بروح اإلخاء.

 .2المادة 

  حق التمتع بكافة الحقوق والحرٌات الواردة فً هذا اإلعبلن، دون أي تمٌٌز، كالتمٌٌز بسبب العنصر أو لكل إنسان
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدٌن أو الرأي السٌاسً أو أي رأي آخر، أو األصل الوطنً أو االجتماعً أو الثروة أو 

. وفضبل عما تقدم فلن ٌكون هناك أي تمٌٌز أساسه المٌبلد أو أي وضع آخر، دون أٌة تفرقة بٌن الرجال والنساء
الوضع السٌاسً أو القانونً أو الدولً لبلد أو البقعة التً ٌنتمً إلٌها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقبل 

 أو تحت الوصاٌة أو غٌر متمتع بالحكم الذاتً أو كانت سٌادته خاضعة ألي قٌد من القٌود.

 .3المادة 

  فرد الحق فً الحٌاة والحرٌة وسبلمة شخصه.لكل 



 .4المادة 

 .الٌجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، وٌحظر االسترقاق وتجارة الرقٌق بكافة أوضاعهما 

 .5المادة 

 .الٌعرض أي إنسان للتعذٌب وال للعقوبات أو المعامبلت القاسٌة أو الوحشٌة أو الحاطة بالكرامة 

 .6المادة 

 .لكل إنسان أٌنما وجد الحق فً أن ٌعترف بشخصٌته القانونٌة 

 .7المادة 

  ًكل الناس سواسٌة أمام القانون ولهم الحق فً التمتع بحماٌة متكافئة عنه دون أٌة تفرقة، كما أن لهم جمٌعا الحق ف
 حماٌة متساوٌة ضد أي تمٌز ٌخل بهذا اإلعبلن وضد أي تحرٌض على تمٌٌز كهذا.

 .8المادة 

 كل شخص الحق فً أن ٌلجأ إلى المحاكم الوطنٌة إلنصافه عن أعمال فٌها اعتداء على الحقوق األساسٌة التً ل
 ٌمنحها له القانون.

 .9المادة 

 .ًال ٌجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفٌه تعسفا 

 .11المادة 

 أمام محكمة مستقلة نزٌهة نظراً عادالً  لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرٌن، فً أن تنظر قضٌته
 علنٌاً للفصل فً حقوقه والتزاماته وأٌة تهمة جنائٌة توجه إلٌه.

 .11المادة 

  (1  كل شخص متهم بجرٌمة ٌعتبر برٌئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنٌة تؤمن له فٌها الضمانات )
 الضرورٌة للدفاع عنه.

  (2  ال ٌدان أي شخص من جراء أداة عمل أو االمتناع عن أداة عمل إال إذا كان ذلك ٌعتبر جرماً وفقاً للقانون )
الوطنً أو الدولً وقت االرتكاب، كذلك ال توقع علٌه عقوبة أشد من تلك التً كان ٌجوز توقٌعها وقت ارتكاب 

 الجرٌمة.

 .12المادة 



  الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسبلته أو لحمبلت على شرفه وسمعته، ال ٌعرض أحد لتدخل تعسفً فً حٌاته
 ولكل شخص الحق فً حماٌة القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمبلت.

 .13المادة 

  (1 .لكل فرد حرٌة التنقل واختٌار محل إقامته داخل حدود كل دولة ) 

  (2  ٌحق لكل فرد أن ٌغادر أٌة ببلد بما فً ذلك بلده ).كما ٌحق له العودة إلٌه 

 .14المادة 

  (1 .لكل فرد الحق فً أن ٌلجأ إلى ببلد أخرى أو ٌحاول االلتجاء إلٌها هرباً من االضطهاد ) 

  (2  ال ٌنتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة فً جرائم غٌر سٌاسٌة أو ألعمال تناقض أغراض األمم المتحدة )
 ومبادئها.

 .15المادة 

  (1 لكل فرد حق ) .التمتع بجنسٌة ما 

  (2 .ال ٌجوز حرمان شخص من جنسٌته تعسفاً أو إنكار حقه فً تغٌٌرها ) 

 .16المادة 

  (1  للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسٌس أسرة دون أي قٌد بسبب الجنس أو الدٌن، ولهما )
 حقوق متساوٌة عند الزواج وأثناء قٌامه وعند انحبلله.

  (2 .ال ٌبرم عقد الزواج إال برضى الطرفٌن الراغبٌن فً الزواج رضى كامبلً ال إكراه فٌه ) 

  (3 .األسرة هً الوحدة الطبٌعٌة األساسٌة للمجتمع ولها حق التمتع بحماٌة المجتمع والدولة ) 

 .17المادة 

  (1 .لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غٌره ) 

  (2 ٌال ٌجوز تجر ).ًد أحد من ملكه تعسفا 

 .18المادة 

  لكل شخص الحق فً حرٌة التفكٌر والضمٌر والدٌن، وٌشمل هذا الحق حرٌة تغٌٌر دٌانته أو عقٌدته، وحرٌة
 اإلعراب عنهما بالتعلٌم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

 .19المادة 

 ي والتعبٌر، وٌشمل هذا الحق حرٌة اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء لكل شخص الحق فً حرٌة الرأ
 واألفكار وتلقٌها وإذاعتها بأٌة وسٌلة كانت دون تقٌد بالحدود الجغرافٌة.

 .21المادة 



  (1 .لكل شخص الحق فً حرٌة االشتراك فً الجمعٌات والجماعات السلمٌة ) 

  (2 ال ٌجوز إرغام أحد على االنض ).مام إلى جمعٌة ما 

 .21المادة 

  (1  ًلكل فرد الحق فً االشتراك فً إدارة الشؤون العامة لببلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلٌن ٌختارون اختٌارا )
 حراً.

  (2 .لكل شخص نفس الحق الذي لغٌره فً تقلد الوظائف العامة فً الببلد ) 

  (3  إن إرادة الشعب هً مصدر سلطة الحكومة، وٌعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزٌهة دورٌة تجري على )
 أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بٌن الجمٌع أو حسب أي إجراء مماثل ٌضمن حرٌة التصوٌت.

 .22المادة 

 أن تحقق بوساطة المجهود القومً لكل شخص بصفته عضواً فً المجتمع الحق فً الضمانة االجتماعٌة وف ً
والتعاون الدولً وبما ٌتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والتربوٌة التً الغنى عنها 

 لكرامته وللنمو الحر لشخصٌته.

 .23المادة 

  (1 لكل شخص الحق فً العمل، وله حرٌة اختٌاره بشروط عادلة مرضٌة كما أن له حق الح ).ماٌة من البطالة 

  (2 .لكل فرد دون أي تمٌٌز الحق فً أجر متساو للعمل ) 

  (3  لكل فرد ٌقوم بعمل الحق فً أجر عادل مرض ٌكفل له وألسرته عٌشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إلٌه، عند )
 اللزوم، وسائل أخرى للحماٌة االجتماعٌة.

  (4 لكل شخص الحق فً أن ٌنشئ وٌنضم إلى نقابات ) حماٌة لمصلحته 

 .24المادة 

  لكل شخص الحق فً الراحة، وفً أوقات الفراغ، والسٌما فً تحدٌد معقول لساعات العمل وفً عطبلت دورٌة
 بأجر.

 .25المادة 

  (1  لكل شخص الحق فً مستوى من المعٌشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهٌة له وألسرته، وٌتضمن ذلك )
التغذٌة والملبس والمسكن والعناٌة الطبٌة وكذلك الخدمات االجتماعٌة البلزمة، وله الحق فً تأمٌن معٌشته فً 

قدان وسائل العٌش نتٌجة لظروف خارجة عن حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشٌخوخة وغٌر ذلك من ف
 إرادته.

  (2  لؤلمومة والطفولة الحق فً مساعدة ورعاٌة خاصتٌن، وٌنعم كل األطفال بنفس الحماٌة االجتماعٌة سواء )
 أكانت والدتهم ناتجة عن رباط شرعً أو بطرٌقة غٌر شرعٌة.

 .26المادة 



  (1 لكل شخص الحق فً التعلم، وٌجب أن ٌكون الت ) علٌم فً مراحله األولى واألساسٌة على األقل بالمجان، وأن
ٌكون التعلٌم األولً إلزامٌاً وٌنبغً أن ٌعمم التعلٌم الفنً والمهنً، وأن ٌٌسر القبول للتعلٌم العالً على قدم المساواة 

 التامة للجمٌع وعلى أساس الكفاءة.

  (2  ٌجب أن تهدف التربٌة إلى إنماء شخصٌة اإلنسان إنماء كامبلً، وإلى تعزٌز احترام اإلنسان والحرٌات )
األساسٌة وتنمٌة التفاهم والتسامح والصداقة بٌن جمٌع الشعوب والجماعات العنصرٌة أو الدٌنٌة، وإلى زٌادة مجهود 

 األمم المتحدة لحفظ السبلم.

  (3  لآلباء الحق األول ).فً اختٌار نوع تربٌة أوالدهم 

 .27المادة 

  (1  ًلكل فرد الحق فً أن ٌشترك اشتراكاً حراً فً حٌاة المجتمع الثقافً وفً االستمتاع بالفنون والمساهمة ف )
 التقدم العلمً واالستفادة من نتائجه.

  (2 لكل فرد الحق فً حماٌة المصالح األدبٌة والمادٌة المترتبة على إنتاجه الع ).ًلمً أو األدبً أو الفن 

 .28المادة 

  لكل فرد الحق فً التمتع بنظام اجتماعً دولً تتحقق بمقتضاه الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها فً هذا اإلعبلن
 تحققاً تاما.

 .29المادة 

  (1 .ًعلى كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي ٌتاح فٌه وحده لشخصٌته أن تنمو نمواً حراُ كامبل ) 

  (2  ) ٌخضع الفرد فً ممارسة حقوقه وحرٌاته لتلك القٌود التً ٌقررها القانون فقط، لضمان االعتراف بحقوق
 الغٌر وحرٌاته واحترامها ولتحقٌق المقتضٌات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة واألخبلق فً مجتمع دٌمقراطً.

  (3  ال ٌصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة ).تتناقض مع أغراض األمم المتحدة ومبادئها 

 .31المادة 

  لٌس فً هذا اإلعبلن نص ٌجوز تأوٌله على أنه ٌخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق فً القٌام بنشاط أو تأدٌة عمل
 ٌهدف إلى هدم الحقوق والحرٌات الواردة فٌه.

 


