االعالن العالمي لحقوق االنسان
لعام 1948

المادة 1
يولد جميع الناس احرارا متساوين يف الكرامة والحقوق
وقد وهبوا عق ًال وضمرياً وعليهم ان يعامل بعضهم بعضاً
بروح االخاء.
المادة 2
لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة
يف هذا االعالن دون اي متييز كالتمييز بسبب العنرص او
اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السيايس او اي
راي آخر او االصل الوطني او االجتامعي او الرثوة او امليالد
او اي وضع آخر دون اية تفرقة بني الرجال والنساء.
وفض ًال ع ًام تقدم فلن يكون هناك اي متييز اساسه الوضع
السيايس او القانوين او الدويل للبلد او البقعة التي ينتمي
اليها الفرد سواء كان هذا البلد او تلك البقعة مستق ًال
او تحت الوصاية او غري متمتع بالحكم الذايت او كانت
سيادته خاضعة الي قيد من القيود.
3

المادة 3
لكل فرد الحق يف الحياة والحرية وسالمة شخصه.
المادة 4
ال يجوز اسرتقاق او استبعاد اي شخص ويحظر
االسرتقاق وتجارة الرقيق بكافة اوضاعهام.
المادة 5
ال يعرض اي انسان للتعذيب وال للعقوبات او
املعامالت القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل انسان اينام وجد الحق يف ان يعرتف بشخصيته
القانونية.
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المادة 7
كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق يف التمتع
بحامية متكافئة منه دون اية تفرقة كام ان لهم
جميعاً الحق يف حامية متساوية ضد اي متييز يخل
بهذا االعالن وضد اي تحريض عىل متييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق يف ان يلجا اىل املحاكم الوطنية
النصافه من اعامل فيها اعتداء عىل الحقوق االساسية
التي مينحها له القانون.
المادة 9
ال يجوز القبض عىل اي انسان او حجزه او نفيه
تعسفاً.
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المادة 10
لكل انسان الحق ،عىل قدم املساواة التامة مع
اآلخرين ،يف ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة
نزيهة نظراً عادالً علنياً للفصل يف حقوقه والتزاماته
واية تهمة جنائية توجه اليه.
المادة 11
 .1كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئاً اىل ان تثبت
ادانته قانوناً مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضامنات
الرضورية للدفاع عنه.
 .2ال يدان اي شخص من جراء اداء عمل او االمتناع
عن اداء عمل اال اذا كان ذلك يعترب جرماً وفقاً للقانون
الوطني او الدويل وقت االرتكاب كذلك ال توقع عليه
عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت
ارتكاب الجرمية.
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المادة 12
ال يعرض احد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة او
ارسته او مسكنه او مراسالته او لحمالت عىل رشفه
وسمعته ولكل شخص الحق يف حامية القانون من
مثل هذا التدخل او تلك الحمالت.
المادة 13
 .1لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل
حدود كل دولة.
 .2يحق لكل فرد ان يغادر اية بالد مبا يف ذلك بلده
كام يحق له العودة اليه.
المادة 14
 .1لكل فرد الحق يف ان يلجا اىل بالد اخرى او يحاول
االلتجاء اليها هرباً من االضطهاد.
 .2ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة يف جرائم
غري سياسية او العامل تناقض اغراض االمم املتحدة
ومبادئها.
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المادة 15
 .1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
 .2ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً او انكار
حقه يف تغيريها.
المادة 16
 .1للرجل واملراة متى بلغا سن الزواج حق التزوج
وتاسيس ارسة دون اي قيد بسبب الجنس او الدين
ولهام حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند
انحالله.
 .2ال يربم عقد الزواج اال برضا الطرفني الراغبني يف
الزواج رضاً كام ًال ال اكراه فيه.
 .3االرسة هي الوحدة الطبيعية االساسية للمجتمع
ولها حق التمتع بحامية املجتمع والدولة.
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المادة 17
 .1لكل شخص حق التملك مبفرده او باالشرتاك مع
غريه.
 .2ال يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق يف حرية التفكري والضمري والدين،
ويشمل هذا الحق حرية تغيري ديانته او عقيدته
وحرية االعراب عنهام بالتعليم واملامرسة واقامة
الشعائر ومراعاتها سواء اكان ذلك رساً ام جهراً منفرداً
ام مع جامعة.
المادة 19
لكل شخص الحق يف حرية الراي والتعبري ويشمل
هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون اي تدخل واستقاء
االنباء واالفكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت
دون تقيد بالحدود الجغرافية.
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المادة 20
 .1لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات
والجامعات السلمية.
 .2ال يجوز ارغام احد عىل االنضامم اىل جمعية ما.
المادة 21
 .1لكل فرد الحق يف االشرتاك يف ادارة الشؤون العامة
لبالده اما مبارشة او بواسطة ممثلني يختارون اختياراً
حراً.
 .2لكل شخص نفس الحق الذي لغريه يف تقلد
الوظائف العامة يف البالد.
 .3ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعرب
عن هذه االرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري عىل
اساس االقرتاع الرسي وعىل قدم املساواة بني الجميع
او حسب اي اجراء مامثل يضمن حرية التصويت.
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المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً يف املجتمع الحق يف الضامنة
االجتامعية ويف ان تحقق بوساطة املجهود القومي
والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والرتبوية التي ال
غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
 .1لكل شخص الحق يف العمل وله حرية اختياره
برشوط عادلة مرضية كام ان له حق الحامية من
البطالة.
 .2لكل فرد دون اي متييز الحق يف اجر متساو
للعمل.
 .3لكل فرد يقوم بعمل الحق يف اجر عادل مرض
يكفل له والرسته عيشة الئقة بكرامة االنسان تضاف
اليه عند اللزوم وسائل اخرى للحامية االجتامعية.
 .4لكل شخص الحق يف ان ينشئ وينضم اىل نقابات
حامية ملصلحته.
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المادة 24
لكل شخص الحق يف الراحة ويف اوقات الفراغ وال
سيام يف تحديد معقول لساعات العمل ويف عطالت
دورية باجر.
المادة 25
 .1لكل شخص الحق يف مستوى من املعيشة كاف
للمحافظة عىل الصحة والرفاهية له والرسته ويتضمن
ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية
وكذلك الخدمات االجتامعية الالزمة وله الحق يف
تامني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز
والرتمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسائل
العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.
 .2لالمومة والطفولة الحق يف مساعدة ورعاية خاصتني
وينعم كل االطفال بنفس الحامية االجتامعية سواء
اكانت والدتهم ناتجة عن رباط رشعي او بطريقة غري
رشعية.
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المادة 26
 .1لكل شخص الحق يف التعليم ويجب ان يكون
التعليم يف مراحله االوىل واالساسية عىل االقل باملجان
وان يكون التعليم االويل الزاميا وينبغي ان يعمم
التعليم الفني واملهني وان ييرس القبول للتعليم
العايل عىل قدم املساواة التامة للجميع وعىل اساس
الكفاءة.
 .2يجب ان تهدف الرتبية اىل امناء شخصية االنسان
امناء كام ًال ،واىل تعزيز احرتام حقوق االنسان والحريات
االساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني
جميع الشعوب والجامعات العرقية او الدينية واىل
زيادة مجهود االمم املتحدة لحفظ السالم.
 .3لآلباء الحق االول يف اختيار نوع تربية اوالدهم.
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المادة 27
 .1لكل فرد الحق يف ان يشرتك اشرتاكاً حراً يف حياة
املجتمع الثقايف ويف االستمتاع بالفنون واملساهمة يف
التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه.
 .2لكل فرد الحق يف حامية املصالح االدبية واملادية
املرتتبة عىل انتاجه العلمي او االديب او الفني.
المادة 28
لكل فرد الحق يف التمتع بنظام اجتامعي دويل تتحقق
مبقتضاه الحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذا
االعالن تحققاً تاماً.
المادة 29
 .1عىل كل فرد واجبات نحو املجتمع الذي يتاح فيه
لشخصيته ان تنمو منواً حراً كام ًال.
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 .2يخضع الفرد يف مامرسة حقوقه وحرياته لتلك
القيود التي يقررها القانون فقط لضامن االعرتاف
بحقوق الغري وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقتضيات
العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واالخالق يف
مجتمع دميوقراطي.
 .3ال يصح بحال من االحوال ان متارس هذه الحقوق
مامرسة تتناقض مع اغراض االمم املتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس يف هذا االعالن نص يجوز تاويله عىل انه يخول
لدولة او جامعة او فرد اي حق يف القيام بنشاط او
تادية عمل يهدف اىل هدم الحقوق والحريات الواردة
فيه.
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