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امعة اإلعالن العالمى2 لحڡ.وق اإلنسان - ح%
منٮ=سوتا، مكتٮ%ة حڡ.وق اإلنسان

معٮ'ة العامة  ب ڡ.رار الح* اعتمد ونشر عىل المأل ٮ*موح*
لألمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ ڡGىE 10 اكنون األول/دٮ'سمٮ*ر 1948

ة الدٮ'ٮ*اح*

يهم، ومن حڡ.وق Gميع أعضاء األسرة الٮ*شرية من كرامة أصٮ'لة ڡ لما اكن اإلڡ.رار ٮ*ما لح*
اهل حڡ.وق متساوية وثاٮ*تة، ٮ'شكل أساس الحرية والعدل والسالم ڡGىE العالم، ولما اكن تح*
، واكن الٮ*شر ڡ.د Eضٮ'ا إلى أعمال أثارت ٮ*رٮ*ريتها الضمٮ'ر اإلنسانى Gاإلنسان وازدراؤها ڡ.د أڡ

اڡ.ة، كأسمى Gوف والڡ pٮ'دة وٮ*التحرر من الح ٮ'ه ٮ*حرية الڡ.ول والعڡ. Gنادوا ٮ*ٮ*زوغ عالم ٮ'تمتعون ڡ
وسهم، Gما ترنو إلٮ'ه نڡ

انونىE إذا أريد للٮ*شر أال ام الڡ. pولما اكن من األسايس أن تتمتع حڡ.وق اإلنسان ٮ*حماٮ'ة النط
ٮ'ان واالضطهاد،  Gر األمر إلى اللٮ'اذ ٮ*التمرد عىل الطع pٮ'ضطروا آح
وهري العمل عىل تنمٮ'ة عالڡ.ات ودٮ'ة ٮ*ٮ'ن األمم، ولما اكن من الح*

ولما اكنت شعوب األمم المتحدة ڡ.د أعادت ڡGىE المٮ'ثاق تأكٮ'د إٮ'مانها ٮ*حڡ.وق اإلنسان
ال والنساء ڡGىE الحڡ.وق، وحزمت أمرها األساسٮ'ة، وٮ*كرامة اإلنسان وڡ.دره، وٮ*تساوي الرح*
سح،  Gو من الحرية أڡ تماعىE وٮ*تحسٮ'ن مستويات الحٮ'اة ڡGىE ح* عىل النهوض ٮ*التڡ.دم االح*
ولما اكنت الدول األعضاء ڡ.د تعهدت ٮ*العمل، ٮ*التعاون مع األمم المتحدة عىل ضمان

تعزيز االحترام والمراعاة العالمٮ'ين لحڡ.وق اإلنسان وحرياته األساسٮ'ة، 
هم مشترك لهذه الحڡ.وق والحريات أمرا ٮ*الغ الضرورة لتمام Gميع عىل ڡ اء الح* ولما اكن التڡ.

اء ٮ*هذا التعهد،  Gالوڡ

معٮ'ة العامة إن الح* Gڡ

ه المثل األعىل المشترك الذي Gلحڡ.وق اإلنسان ٮ*وصڡ Eتنشر عىل المأل هذا اإلعالن العالمى
تمع وهٮ'ئاته، راد المح* Gميع أڡ ة األمم، كٮ'ما ٮ'سعى ح* Gة الشعوب واكڡ Gه اكڡ Gأن تٮ*لع Eى Gٮ'نٮ*ع
الل التعلٮ'م والترٮ*ٮ'ة، إلى توطٮ'د pواضعٮ'ن هذا اإلعالن نصب أعٮ'نهم عىل الدوام، ومن ح
لوا، ٮ*التداٮ*ٮ'ر المطردة الوطنٮ'ة والدولٮ'ة، Gاحترام هذه الحڡ.وق والحريات، وكٮ'ما ٮ'كڡ

ٮ'ما ٮ*ٮ'ن Gٮ'ما ٮ*ٮ'ن شعوب الدول األعضاء ذاتها وڡ Gعلٮ'ة، ڡ Gٮ*ها ومراعاتها الڡ Eاالعتراف العالمى
شعوب األڡ.الٮ'م الموضوعة تحت والٮ'تها عىل السواء.
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المادة 1

دان وا العڡ.ل والوح* ميع الناس أحرارا ومتساوين ڡGىE الكرامة والحڡ.وق. وهم ڡ.د وهٮ* ٮ'ولد ح*
اء. pوعليهم أن ٮ'عاملوا ٮ*عضهم ٮ*عضا ٮ*روح اإلح

المادة 2

ميع الحڡ.وق والحريات المذكورة ڡGىE هذا اإلعالن، دونما تمٮ'يز لكل إنسان حق التمتع ٮ*ح*
ة، أو الدٮ'ن، أو Gنس، أو اللع من أي نوع، وال سٮ'ما التمٮ'يز ٮ*سٮ*ب العنصر، أو اللون، أو الح*

، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع Eتماعى ٮ'ر سٮ'ايس، أو األصل الوطين أو االح* pالرأي سٮ'اسٮ'ا وع

Eأو الدولى Eانونى وز التمٮ'يز عيل أساس الوضع السٮ'ايس أو الڡ. ر. وڡGضال عن ذلك ال ٮ'ح* pآح
ص، سواء أاكن مستڡ.ال أو موضوعا تحت الوصاٮ'ة أو pإلٮ'ه الشح Eللٮ*لد أو اإلڡ.لٮ'م الذي ٮ'نتمى

ر عيل سٮ'ادته.  pاضعا ألي ڡ.ٮ'د آح pأم ح Eٮ'ر متمتع ٮ*الحكم الذاتى pع

المادة 3

صه. pالحٮ'اة والحرية وفى األمان عىل شح EىGرد حق ڡ Gلكل ڡ

المادة 4

ميع صورهما. ار ٮ*الرڡ.ٮ'ق ٮ*ح* ر الرق واالتح* pاده، ويحط وز استرڡ.اق أحد أو استعٮ* ال ٮ'ح*

المادة 5

ضاع أحد للتعذٮ'ب وال للمعاملة أو العڡ.وٮ*ة الڡ.اسٮ'ة أو الالإنسانٮ'ة أو الحاطة pوز إح ال ٮ'ح*
ٮ*الكرامة.

المادة 6

انونٮ'ة. صٮ'ة الڡ. pكل ماكن، الحق ٮ*أن ٮ'عترف له ٮ*الشح EىGلكل إنسان، ڡ

المادة 7

انون دونما انون، وهم ٮ'تساوون ڡGىE حق التمتع ٮ*حماٮ'ة الڡ. مٮ'عا سواء أمام الڡ. الناس ح*
تمٮ'يز،، كما ٮ'تساوون ڡGىE حق التمتع ٮ*الحماٮ'ة من أي تمٮ'يز ٮ'نتهك هذا اإلعالن ومن أي

تحريض عىل مثل هذا التمٮ'يز.
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المادة 8

عيل من أٮ'ة أعمال Gه الڡ Gتصة إلنصاڡ pوء إلى المحاكم الوطنٮ'ة المح ص حق اللح* pلكل شح
انون. تنتهك الحڡ.وق األساسٮ'ة اليت ٮ'منحها إٮ'اه الدستور أو الڡ.

المادة 9

ا. Gٮ'ه تعسڡ Gزه أو نڡ وز اعتڡ.ال أي إنسان أو حح* ال ٮ'ح*

المادة 10

ر ڡ.ضٮ'ته محكمة pأن تنط EىGرين، الحق ڡ pلكل إنسان، عىل ڡ.دم المساواة التامة مع اآلح
زائٮ'ة صل ڡGىE حڡ.وڡ.ه والتزاماته وفى أٮ'ة تهمة ح* Gا وعلنٮ'ا، للڡ Gرا منصڡ pمستڡ.لة ومحاٮ'دة، نط

ه إلٮ'ه. توح*

المادة 11

ريمة ٮ'عتٮ*ر ٮ*ريئا إلى أن ٮ'ثٮ*ت ارتاكٮ*ه لها ڡ.انونا ڡGىE محاكمة علنٮ'ة ص متهم ٮ*ح* p1. كل شح
ص pسه. 2. ال ٮ'دان أي شح Gاع عن نڡ Gميع الضمانات الالزمة للدڡ يها ح* Gرت له ڡ Gتكون ڡ.د وڡ
انون رما ٮ*مڡ.تىض الڡ. ريمة ٮ*سٮ*ب أي عمل أو امتناع عن عمل لم ٮ'كن ڡGىE حٮ'نه ٮ'شكل ح* ٮ*ح*
، كما ال توڡ.ع علٮ'ه أٮ'ة عڡ.وٮ*ة أشد من تلك اليت اكنت سارية ڡGىE الوڡ.ت Eالوطين أو الدولى

 . Eرمى عل الح* Gٮ'ه الڡ Gالذي ارتكب ڡ

المادة 12

اصة أو ڡGىE شؤون أسرته أو مسكنه أو pحٮ'اته الح EىGڡ Eى Gل تعسڡ pوز تعريض أحد لتدح ال ٮ'ح*
انون من ص حق ڡGىE أن ٮ'حمٮ'ه الڡ. pه وسمعته. ولكل شح Gمراسالته، وال لحمالت تمس شرڡ

ل أو تلك الحمالت. pمثل ذلك التدح

المادة 13

رد Gل حدود الدولة. 2. لكل ڡ pتٮ'ار محل إڡ.امته داح pحرية التنڡ.ل وفى اح EىGرد حق ڡ G1. لكل ڡ
ادرة أي ٮ*لد، ٮ*ما ڡGىE ذلك ٮ*لده، وفى العودة إلى ٮ*لده.  Gمع EىGحق ڡ

المادة 14
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الصا من االضطهاد. 2. ال ٮ'مكن pرى والتمتع ٮ*ه ح pٮ*لدان أح EىGأ ڡ رد حق التماس ملح* G1. لكل ڡ
ٮ'ر سٮ'اسٮ'ة أو عن pريمة ع عل عن ح* Gالتذرع ٮ*هذا الحق إذا اكنت هناك مالحڡ.ة ناشئة ٮ*الڡ

ادئها.  أعمال تناڡ.ض مڡ.اصد األمم المتحدة ومٮ*

المادة 15

نسٮ'ته وال ص من ح* pا، حرمان أي شح Gوز، تعسڡ نسٮ'ة ما. 2. ال ٮ'ح* رد حق التمتع ٮ*ح* G1. لكل ڡ
نسٮ'ته.  ٮ'ير ح* Gتع EىGمن حڡ.ه ڡ

المادة 16

ل والمرأة، مىت أدراك سن الٮ*لوغ، حق التزوج وتأسٮ'س أسرة، دون أي ڡ.ٮ'د ٮ*سٮ*ب 1. للرح*
الل ڡ.ٮ'ام الزواج pالحڡ.وق لدى التزوج وح EىGنسٮ'ة أو الدٮ'ن. وهما متساويان ڡ العرق أو الح*

ٮ'ه.  Gهما رضاء اكمال ال إكراه ڡ ٮ'ن المزمع زواح* Gولدى انحالله. 2. ال ٮ'عڡ.د الزواج إال ٮ*رضا الطرڡ
تمع تمع، ولها حق التمتع ٮ*حماٮ'ة المح* ٮ'عٮ'ة واألساسٮ'ة ڡGىE المح* لٮ'ة الطٮ* pالح E3. األسرة هى

والدولة. 

المادة 17

ريد أحد من ملكه وز تح* ٮ'ره. 2. ال ٮ'ح* pرده أو ٮ*االشتراك مع ع Gالتملك، ٮ*مڡ EىGرد حق ڡ G1. لكل ڡ
ا.  Gتعسڡ

المادة 18

ٮ'ير دٮ'نه Gتع EىGدان والدٮ'ن، ويشمل هذا الحق حريته ڡ كر والوح* Gحرية الڡ EىGص حق ڡ pلكل شح
هار دٮ'نه أو معتڡ.ده ٮ*التعٮ*د وإڡ.امة الشعائر والممارسة والتعلٮ'م، pإط EىGأو معتڡ.ده، وحريته ڡ

ماعة، وأمام المأل أو عىل حده. رده أو مع ح* Gٮ*مڡ

المادة 19

ٮ'ر، ويشمل هذا الحق حريته ڡGىE اعتناق اآلراء ص حق التمتع ٮ*حرية الرأي والتعٮ* pلكل شح
رين، ٮ*أٮ'ة وسٮ'لة ودونما pلها إلى اآلح اكر وتلڡ.يها ونڡ. Gاء واألڡ دون مضاٮ'ڡ.ة، وفى التماس األنٮ*

ار للحدود. اعتٮ*

المادة 20
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وز معٮ'ات السلمٮ'ة. 2. ال ٮ'ح* تماعات والح* ص حق ڡGىE حرية االشتراك ڡGىE االح* p1. لكل شح
معٮ'ة ما.  ام أحد عىل االنتماء إلى ح* pإرع

المادة 21

ص حق المشاركة ڡGىE إدارة الشئون العامة لٮ*لده، إما مٮ*اشرة وإما ٮ*واسطة p1. لكل شح
ائف pرين، حق تڡ.لد الوط pص، ٮ*التساوي مع اآلح pحرية. 2. لكل شح EىGتارون ڡ pممثلٮ'ن ٮ'ح

العامة ڡGىE ٮ*لده. 
اٮ*ات pالل انتح pىل هذه اإلرادة من ح ب أن تتح* 3. إرادة الشعب هىE مناط سلطة الحكم، ويح*
ٮ*ٮ'ن وٮ*التصويت السري أو pرى دوريا ٮ*االڡ.تراع العام وعىل ڡ.دم المساواة ٮ*ٮ'ن الناح نزيهة تح*

راء ماكفئ من حٮ'ث ضمان حرية التصويت.  ٮ*إح*

المادة 22

ر له، Gومن حڡ.ه أن توڡ ، Eتماعى تمع، حق ڡGىE الضمان االح* ه عضوا ڡGىE المح* Gص، ٮ*وصڡ pلكل شح
ق مع هٮ'كل كل دولة ومواردها، Gوٮ*ما ٮ'تڡ ، Eوالتعاون الدولى Eهود الڡ.ومى الل المح* pمن ح

Eى
Gصٮ'ته ڡ pشح Eىن عنها لكرامته ولتنامى pٮ'ة اليت ال ع Gاڡ تماعٮ'ة والثڡ. الحڡ.وق االڡ.تصادٮ'ة واالح*

حرية.

المادة 23

تٮ'ار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضٮ'ة، وفى pص حق العمل، وفى حرية اح p1. لكل شح
ر متساو عىل العمل راد، دون أي تمٮ'يز، الحق ڡGىE أح* Gميع األڡ الحماٮ'ة من الٮ*طالة. 2. لح*

المتساوي. 
ل له وألسرته عٮ'شة الئڡ.ة ٮ*الكرامة Gأة عادلة ومرضٮ'ة تكڡ Gماكڡ EىGرد ٮ'عمل حق ڡ G3. لكل ڡ

تماعٮ'ة.  رى للحماٮ'ة االح* pالٮ*شرية، وتستكمل، عند االڡ.تضاء، ٮ*وسائل أح
ل حماٮ'ة مصالحه.  رين واالنضمام إليها من أح* pاٮ*ات مع آح ص حق إنشاء النڡ. p4. لكل شح

المادة 24

صوصا ڡGىE تحدٮ'د معڡ.ول لساعات العمل pراغ، وح Gالراحة وأوڡ.ات الڡ EىGص حق ڡ pلكل شح
ورة. ازات دورية مأح* وفى إح*

المادة 25
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اصة pاهة له وألسرته، وح Gى لضمان الصحة والرڡ Gمستوى معٮ'شة ٮ'كڡ EىGص حق ڡ p1. لكل شح
تماعٮ'ة دمات االح* pٮ'ة وصعٮ'د الح عىل صعٮ'د المأكل والملٮ*س والمسكن والعناٮ'ة الطٮ*
ز أو وائل ڡGىE حاالت الٮ*طالة أو المرض أو العح* Gما ٮ'أمن ٮ*ه الع EىGالضرورية، وله الحق ڡ
ڡ.ده أسٮ*اب Gة عن إرادته واليت تڡ ارح* pروف الح pٮ'ر ذلك من الط pة أو ع pوح pالترمل أو الشٮ'ح
ال حق Gميع األطڡ اصتٮ'ن. ولح* pرعاٮ'ة ومساعدة ح EىGولة حق ڡ Gعٮ'شه. 2. لألمومة والطڡ

ارج هذا اإلطار.  pإطار الزواج أو ح EىGتماعٮ'ة سواء ولدوا ڡ التمتع ٮ*ذات الحماٮ'ة االح*

المادة 26

انا، عىل األڡ.ل ڡGىE مرحلتٮ'ه ر التعلٮ'م مح* Gب أن ٮ'وڡ ص حق ڡGىE التعلٮ'م. ويح* p1. لكل شح
ين والمهين متاحا Gإلزامٮ'ا. ويكون التعلٮ'م الڡ Eاالٮ*تدائٮ'ة واألساسٮ'ة. ويكون التعلٮ'م االٮ*تدائى
ب أن ٮ'ستهدف التعلٮ'م اءتهم. 2. ٮ'ح* Gميع تٮ*عا لكڡ للعموم. ويكون التعلٮ'م العالىE متاحا للح*
صٮ'ة اإلنسان وتعزيز احترام حڡ.وق اإلنسان والحريات األساسٮ'ة. كما pالتنمٮ'ة الاكملة لشح
ئات العنصرية أو Gميع الڡ ميع األمم وح* اهم والتسامح والصداڡ.ة ٮ*ٮ'ن ح* Gب أن ٮ'عزز التڡ ٮ'ح*

ظ السالم.  Gالدٮ'نٮ'ة، وأن ٮ'ؤيد األنشطة اليت تضطلع ٮ*ها األمم المتحدة لحڡ
تٮ'ار نوع التعلٮ'م الذي ٮ'عطى ألوالدهم.  p3. لآلٮ*اء، عىل سٮ*ٮ'ل األولوية، حق اح

المادة 27

نون، Gٮ'ة، وفى االستمتاع ٮ*الڡ Gاڡ تمع الثڡ. ص حق المشاركة الحرة ڡGىE حٮ'اة المح* p1. لكل شح
ص حق ڡGىE حماٮ'ة pم عنه. 2. لكل شح وائد اليت تنح* Gوفى الڡ Eالتڡ.دم العلمى EىGواإلسهام ڡ

المصالح المعنوية والمادٮ'ة المترتٮ*ة عىل أي إنتاج علمىE أو أدٮ*ىE أو ڡGين من صنعه. 

المادة 28

له الحڡ.وق والحريات pط EىGٮ'مكن أن تتحڡ.ق ڡ Eودولى Eتماعى ام اح* pرد حق التمتع ٮ*نط Gلكل ڡ
ا تاما. المنصوص عليها ڡGىE هذا اإلعالن تحڡ.ڡ.

المادة 29

صٮ'ته النمو الحر pيها وحدها ٮ'مكن أن تنمو شح Gماعة، اليت ڡ ٮ*ات إزاء الح* رد واح* G1. عىل كل ڡ
انون ٮ'ود اليت ٮ'ڡ.ررها الڡ. رد، ڡGىE ممارسة حڡ.وڡ.ه وحرياته، إال للڡ. Gضع أي ڡ pالاكمل. 2. ال ٮ'ح
رين واحترامها، pب ٮ*حڡ.وق وحريات اآلح ا منها، حصرا، ضمان االعتراف الواح* Gمستهدڡ
تمع ميع ڡGىE مح* اه الح* Gام العام ورڡ pضٮ'لة والنط Gاء ٮ*العادل من مڡ.تضٮ'ات الڡ Gوالوڡ

 . Eدٮ'مڡ.راطى
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وز ڡGىE أي حال أن تمارس هذه الحڡ.وق عىل نحو ٮ'ناڡ.ض مڡ.اصد األمم المتحدة 3. ال ٮ'ح*
ادئها.  ومٮ*

المادة 30

ويل أٮ'ة دولة أو pٮ'د انطواءه عىل تح Gوز تأويله عىل نحو ٮ'ڡ لٮ'س ڡGىE هذا اإلعالن أي نص ٮ'ح*
عل ٮ'هدف إلى هدم أي من Gٮ'ام ٮ*أي نشاط أو ٮ*أي ڡ رد، أي حق ڡGىE الڡ. Gماعة، أو أي ڡ ح*

ٮ'ه. _______________________ Gالحڡ.وق والحريات المنصوص عليها ڡ
لد األول، األمم المتحدة، نٮ'ويورك، 1993، موعة صكوك دولٮ'ة، المح* * حڡ.وق اإلنسان: مح*

رڡ.م المٮ*يعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.
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