املادة 1
يودل مجيع الناس احرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق وقد وهبوا عق ًال ومضري ًا وعلهيم ان يعامل
بعضهم بعض ًا بروح الاخاء.
املادة 2
للك انسان حق المتتع باكفة احلقوق واحلرايت الواردة يف هذا الاعالن دون اي متيزي اكلمتيزي بسبب
العنرص او اللون او اجلنس او اللغة او ادلين او الراي الس يايس او اي راي آخر او الاصل
الوطين او الاجامتعي او الرثوة او امليالد او اي وضع آخر دون اية تفرقة بني الرجال والنساء.
وفض ًال عامً تقدم فلن يكون هناك اي متيزي اساسه الوضع الس يايس او القانوين او ادلويل للبدل او
البقعة اليت ينمتي الهيا الفرد سواء اكن هذا البدل او تكل البقعة مس تق ًال او حتت الوصاية او غري
ممتتع ابحلمك اذلايت او اكنت س يادته خاضعة الي قيد من القيود.
املادة 3
للك فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة خشصه.
املادة 4
ال جيوز اسرتقاق او استبعاد اي خشص وحيظر الاسرتقاق وجتارة الرقيق باكفة اوضاعهام.
املادة 5
ال يعرض اي انسان للتعذيب وال للعقوابت او املعامالت القاس ية او الوحش ية او احلاطة ابلكرامة.
املادة 6
للك انسان ايامن وجد احلق يف ان يعرتف بشخصيته القانونية.
املادة 7
لك الناس سواس ية امام القانون وهلم احلق يف المتتع حبامية متاكفئة منه دون اية تفرقة كام ان هلم
مجيع ًا احلق يف حامية متساوية ضد اي متيزي خيل هبذا الاعالن وضد اي حتريض عىل متيزي كهذا.

املادة 8
للك خشص احلق يف ان يلجا اىل احملامك الوطنية النصافه من اعامل فهيا اعتداء عىل احلقوق
الاساس ية اليت مينحها هل القانون.
املادة 9
ال جيوز القبض عىل اي انسان او جحزه او نفيه تعسف ًا.
املادة 10
للك انسان احلق  ،عىل قدم املساواة التامة مع الخرين  ،يف ان تنظر قضيته امام حممكة مس تقةل
نزهية نظر ًا عاد ًال علني ًا للفصل يف حقوقه والزتاماته واية هتمة جنائية توجه اليه.
املادة 11
 .1لك خشص مهتم جبرمية يعترب بريئ ًا اىل ان تثبت ادانته قانو ًان مبحامكة علنية تؤمن هل فهيا الضامانت
الرضورية لدلفاع عنه.
 .2ال يدان اي خشص من جراء اداء معل او الامتناع عن اداء معل الا اذا اكن ذكل يعترب جرم ًا
وفق ًا للقانون الوطين او ادلويل وقت الارتاكب كذكل ال توقع عليه عقوبة ادد من تكل اليت اكن
جيوز توقيعها وقت ارتاكب اجلرمية.
املادة 12
ال يعرض احد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة او ارسته او مسكنه او مراسالته او محلالت عىل
رشفه ومسعته وللك خشص احلق يف حامية القانون من مثل هذا التدخل او تكل امحلالت.
املادة 13
 .1للك فرد حرية التنقل واختيار حمل اقامته داخل حدود لك دوةل.
 .2حيق للك فرد ان يغادر اية بالد مبا يف ذكل بدله كام حيق هل العودة اليه.

املادة 14
 .1للك فرد احلق يف ان يلجا اىل بالد اخرى او حياول الالتجاء الهيا هر ًاب من الاضطهاد.
 .2ال ينتفع هبذا احلق من قدم للمحامكة يف جرامئ غري س ياس ية او العامل تناقض اغراض الامم
املتحدة ومبادهئا.
املادة 15
 .1للك فرد حق المتتع جبنس ية ما.
 .2ال جيوز حرمان خشص من جنسيته تعسف ًا او اناكر حقه يف تغيريها.
املادة 16
 .1للرجل واملراة مىت بلغا سن الزواج حق الزتوج واتسيس ارسة دون اي قيد بسبب اجلنس او
ادلين وهلام حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند احنالهل.
 .2ال يربم عقد الزواج الا برضا الطرفني الراغبني يف الزواج رض ًا اكم ًال ال اكراه فيه.
 .3الارسة يه الوحدة الطبيعية الاساس ية للمجمتع ولها حق المتتع حبامية اجملمتع وادلوةل.
املادة 17
 .1للك خشص حق المتكل مبفرده او ابالدرتاك مع غريه.
 .2ال جيوز جتريد احد من ملكه تعسف ًا.
املادة 18
للك خشص احلق يف حرية التفكري والضمري وادلين  ،ويشمل هذا احلق حرية تغيري داينته او
عقيدته وحرية الاعراب عهنام ابلتعلمي واملامرسة واقامة الشعائر ومراعاهتا سواء ااكن ذكل رس ًا ام
هجر ًا منفرد ًا ام مع جامعة.

املادة 19
للك خشص احلق يف حرية الراي والتعبري ويشمل هذا احلق حرية اعتناق الراء دون اي تدخل
واس تقاء الانباء والافاكر وتلقهيا واذاعهتا ابية وس يةل اكنت دون تقيد ابحلدود اجلغرافية.
املادة 20
 .1للك خشص احلق يف حرية الادرتاك يف امجلعيات وامجلاعات السلمية.
 .2ال جيوز ارغام احد عىل الانضامم اىل مجعية ما.
املادة 21
 .1للك فرد احلق يف الادرتاك يف ادارة الشؤون العامة لبالده اما مبارشة او بواسطة ممثلني
خيتارون اختيار ًا حر ًا.
 .2للك خشص نفس احلق اذلي لغريه يف تقدل الوظائف العامة يف البالد.
 .3ان ارادة الشعب يه مصدر سلطة احلكومة ويعرب عن هذه الارادة ابنتخاابت نزهية دورية
جتري عىل اساس الاقرتاع الرسي وعىل قدم املساواة بني امجليع او حسب اي اجراء مماثل يضمن
حرية التصويت.
املادة 22
للك خشص بصفته عضو ًا يف اجملمتع احلق يف الضامنة الاجامتعية ويف ان حتقق بوساطة اجملهود القويم
والتعاون ادلويل ومبا يتفق ونظم لك دوةل ومواردها احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والرتبوية اليت ال
غىن عهنا لكرامته وللمنو احلر لشخصيته.
املادة 23
 .1للك خشص احلق يف العمل وهل حرية اختياره برشوط عادةل مرضية كام ان هل حق امحلاية من
البطاةل.
 .2للك فرد دون اي متيزي احلق يف اجر متساو للعمل.

 .3للك فرد يقوم بعمل احلق يف اجر عادل مرض يكفل هل والرسته عيشة الئقة بكرامة الانسان
تضاف اليه عند اللزوم وسائل اخرى للحامية الاجامتعية.
 .4للك خشص احلق يف ان ينشئ وينضم اىل نقاابت حامية ملصلحته.
املادة 24
للك خشص احلق يف الراحة ويف اوقات الفراغ وال س امي يف حتديد معقول لساعات العمل ويف
عطالت دورية ابجر.
املادة 25
 .1للك خشص احلق يف مس توى من املعيشة اكف للمحافظة عىل الصحة والرفاهية هل والرسته
ويتضمن ذكل التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذكل اخلدمات الاجامتعية الالزمة وهل
احلق يف اتمني معيش ته يف حاالت البطاةل واملرض والعجز والرتمل والش يخوخة وغري ذكل من
فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.
 .2لالمومة والطفوةل احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني وينعم لك الاطفال بنفس امحلاية الاجامتعية
سواء ااكنت والدهتم انجتة عن رابط رشعي او بطريقة غري رشعية.
املادة 26
 .1للك خشص احلق يف التعلمي وجيب ان يكون التعلمي يف مراحهل الاوىل والاساس ية عىل الاقل
ابجملان وان يكون التعلمي الاويل الزاميا وينبغي ان يعمم التعلمي الفين واملهين وان ييرس القبول للتعلمي
العايل عىل قدم املساواة التامة للجميع وعىل اساس الكفاءة.
 .2جيب ان هتدف الرتبية اىل امناء خشصية الانسان امناء اكم ًال  ،واىل تعزيز احرتام حقوق الانسان
واحلرايت الاساس ية وتمنية التفامه والتسامح والصداقة بني مجيع الشعوب وامجلاعات العرقية او
ادلينية واىل زايدة جمهود الامم املتحدة حلفظ السالم.
 .3للابء احلق الاول يف اختيار نوع تربية اوالدمه.

املادة 27
 .1للك فرد احلق يف ان يشرتك ادرتااكً حر ًا يف حياة اجملمتع الثقايف ويف الاس متتاع ابلفنون واملسامهة
يف التقدم العلمي والاس تفادة من نتاجئه.
 .2للك فرد احلق يف حامية املصاحل الادبية واملادية املرتتبة عىل انتاجه العلمي او الاديب او الفين.
املادة 28
للك فرد احلق يف المتتع بنظام اجامتعي دويل تتحقق مبقتضاه احلقوق واحلرايت املنصوص علهيا يف
هذا الاعالن حتقق ًا اتم ًا.
املادة 29
 .1عىل لك فرد واجبات حنو اجملمتع اذلي يتاح فيه لشخصيته ان تمنو منو ًا حر ًا اكم ًال.
 .2خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرايته لتكل القيود اليت يقررها القانون فقط لضامن الاعرتاف
حبقوق الغري وحرايته واحرتاهما ولتحقيق املقتضيات العادةل للنظام العام واملصلحة العامة والاخالق
يف جممتع دميوقراطي.
 .3ال يصح حبال من الاحوال ان متارس هذه احلقوق ممارسة تتناقض مع اغراض الامم املتحدة
ومبادهئا.
املادة 30
ليس يف هذا الاعالن نص جيوز اتويهل عىل انه خيول دلوةل او جامعة او فرد اي حق يف القيام
بنشاط او اتدية معل هيدف اىل هدم احلقوق واحلرايت الواردة فيه.

