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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
اعتمد ونشــرعلى املأل بموجب قرارالجمعية العامة لألمم املتحدة 217
ألــف (د )-3املــؤرخ فــي  10كانــون األول/ديســمبر .1948

الديباجة
ملا كان اإلقراربما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم،
ومن حقوق متساوية وثابتة ،يشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم،
وملــا كان تجاهــل حقــوق اإلنســان وازدراؤهــا قــد أفضيــا إلــى أعمــال أثــارت بربريتهــا
الضميراإلنساني ،وكان البشرقد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول
والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة ،كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،وملا كان
من األسا�سي أن تتمتع حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر
أال يضطــروا آخــر األمــر إلــى الليــاذ بالتمــرد علــى الطغيــان واالضطهــاد ،وملــا كان
مــن الجوهــري العمــل علــى تنميــة عالقــات وديــة بيــن األمــم ،وملــا كانــت شــعوب
األمــم املتحــدة قــد أعــادت فــي امليثــاق تأكيــد إيمانهــا بحقــوق اإلنســان األساســية،
وبكرامــة اإلنســان وقــدره ،وبتســاوي الرجــال والنســاء فــي الحقــوق ،وحزمــت
أمرهــا علــى النهــوض بالتقــدم االجتماعــي وبتحســين مســتويات الحيــاة فــي جــو مــن
الحريــة أفســح ،وملــا كانــت الــدول األعضــاء قــد تعهــدت بالعمــل ،بالتعــاون مــع
األمــم املتحــدة علــى ضمــان تعزيــزاالحت ـرام واملراعــاة العاملييــن لحقــوق اإلنســان
وحرياتــه األساســية ،وملــا كان التقــاء الجميــع علــى فهــم مشــترك لهــذه الحقــوق
والحريــات أمـرا بالــغ الضــرورة لتمــام الوفــاء بهــذا التعهــد،
فإن الجمعية العامة
تنشــر علــى املــأ هــذا اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان بوصفــه املثــل
األعلــى املشــترك الــذي ينبغــي أن تبلغــه كافــة الشــعوب وكافــة األمــم ،كيمــا يســعى
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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جميع أفراد املجتمع وهيئاته ،واضعين هذا اإلعالن نصب أعينهم على الدوام،
ومن خالل التعليم والتربية ،إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات ،وكيما
يكفلــوا ،بالتدابيــراملطــردة الوطنيــة والدوليــة ،االعت ـراف العالمــي بهــا ومراعاتهــا
الفعليــة ،فيمــا بيــن شــعوب الــدول األعضــاء ذاتهــا وفيمــا بيــن شــعوب األقاليــم
املوضوعــة تحــت واليتهــا علــى الســواء.
املادة 1
يولــد جميــع النــاس أح ـرارا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق .وهــم قــد
وهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم بعضــا بــروح اإلخــاء.
املادة 2
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لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات املذكــورة فــي هــذا
اإلعالن ،دونما تمييزمن أي نوع ،وال سيما التمييزبسبب العنصر ،أو اللون ،أو
الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو الـرأي سياســيا وغيــرسيا�ســي ،أو األصــل الوطنــي
أو االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو املولــد ،أو أي وضــع آخــر .وفضــا عــن ذلــك ال يجــوز
التمييزعلى أساس الوضع السيا�سي أوالقانوني أوالدولي للبلد أواإلقليم الذي
ينتمــي إليــه الشــخص ،ســواء أكان مســتقال أو موضوعــا تحــت الوصايــة أو غيــر
متمتــع بالحكــم الذاتــي أم خاضعــا ألي قيــد آخــرعلــى ســيادته.
املادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى األمان على شخصه.
املادة 4
ال يجــوز اســترقاق أحــد أو اســتعباده ،ويحظــر الــرق واالتجــار بالرقيــق
بجميــع صورهمــا.
املادة 5
ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

لكل إنسان ،في كل مكان ،الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
املادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون ،وهم يتساوون في حق التمتع بحماية
القانــون دونمــا تمييــز ،،كمــا يتســاوون فــي حــق التمتــع بالحمايــة مــن أي تمييــز
ينتهــك هــذا اإلعــان ومــن أي تحريــض علــى مثــل هــذا التمييــز.
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املادة 6

املادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى املحاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي
من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أوالقانون.
املادة 9
ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
املادة 10
لــكل إنســان ،علــى قــدم املســاواة التامــة مــع اآلخريــن ،الحــق فــي أن تنظــر
قضيتــه محكمــة مســتقلة ومحايــدة ،نظـرا منصفــا وعلنيــا ،للفصــل فــي حقوقــه
والتزاماتــه وفــى أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه.
املادة 11
 -1كل شخص متهم بجريمة يعتبربريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في
محاكمــة علنيــة تكــون قــد وفــرت لــه فيهــا جميــع الضمانــات الالزمــة للدفــاع عــن
نفسه.
 -2ال يــدان أي شــخص بجريمــة بســبب أي عمــل أو امتنــاع عــن عمــل لــم
يكــن فــي حينــه يشــكل جرمــا بمقت�ضــى القانــون الوطنــي أو الدولــي ،كمــا ال توقــع
عليــه أيــة عقوبــة أشــد مــن تلــك التــي كانــت ســارية فــي الوقــت الــذي ارتكــب فيــه
الفعــل الجرمي.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 12
ال يجــوز تعريــض أحــد لتدخــل تعســفي فــي حياتــه الخاصــة أو فــي شــؤون
أسرته أومسكنه أومراسالته ،وال لحمالت تمس شرفه وسمعته .ولكل شخص
حــق فــي أن يحميــه القانــون مــن مثــل ذلــك التدخــل أوتلــك الحمــات.
املادة 13
 - 1لــكل فــرد حــق فــي حريــة التنقــل وفــى اختيــارمحــل إقامتــه داخــل حــدود
الدولة.
بلده.

 -2لــكل فــرد حــق فــي مغــادرة أي بلــد ،بمــا فــي ذلــك بلــده ،وفــى العــودة إلــى
املادة 14

52

 -1لــكل فــرد حــق التمــاس ملجــأ فــي بلــدان أخــرى والتمتــع بــه خالصــا مــن
االضطهــاد.
 -2ال يمكــن التــذرع بهــذا الحــق إذا كانــت هنــاك مالحقــة ناشــئة بالفعــل
عن جريمة غيرسياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها.
املادة 15
 -1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
 -2ال يجــوز ،تعســفا ،حرمــان أي شــخص مــن جنســيته وال مــن حقــه فــي
تغييرجنسيته.
املادة 16
 -1للرجــل وامل ـرأة ،متــى أدركا ســن البلــوغ ،حــق التــزوج وتأســيس أســرة،
دون أي قيــد بســبب العــرق أو الجنســية أو الديــن .وهمــا متســاويان فــي الحقــوق
لــدى التــزوج وخــال قيــام الــزواج ولــدى انحاللــه.
 - 2ال يعقــد الــزواج إال برضــا الطرفيــن املزمــع زواجهمــا رضــاء كامــا ال
إك ـراه فيــه.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 17
 -1لكل فرد حق في التملك ،بمفرده أو باالشتراك مع غيره.
 -2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
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 -3األســرة هــي الخليــة الطبيعيــة واألساســية فــي املجتمــع ،ولهــا حــق التمتــع
بحماية املجتمع والدولة.

املادة 18
لــكل شــخص حــق فــي حريــة الفكــروالوجــدان والديــن ،ويشــمل هــذا الحــق
حريتــه فــي تغييــر دينــه أو معتقــده ،وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد
وإقامــة الشــعائرواملمارســة والتعليــم ،بمفــرده أو مــع جماعــة ،وأمــام املــأ أو علــى
حده.
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املادة 19
لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة ال ـرأي والتعبيــر ،ويشــمل هــذا الحــق
حريتــه فــي اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة ،وفــى التمــاس األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا
ونقلهــا إلــى اآلخريــن ،بأيــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود.
املادة 20
 -1لــكل شــخص حــق فــي حريــة االشــتراك فــي االجتماعــات والجمعيــات
السلمية.
 -2ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية ما.
املادة 21
 -1لكل شخص حق املشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ،إما مباشرة
وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
بلده.

 -2لــكل شــخص ،بالتســاوي مــع اآلخريــن ،حــق تقلــد الوظائــف العامــة فــي

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -3إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة
مــن خــال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا باالقتـراع العــام وعلــى قــدم املســاواة بيــن
الناخبين وبالتصويت السري أوبإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
املادة 22
لــكل شــخص ،بوصفــه عضــوا فــي املجتمــع ،حــق فــي الضمــان االجتماعــي،
ومــن حقــه أن توفــرلــه ،مــن خــال املجهــود القومــي والتعــاون الدولــي ،وبمــا يتفــق
مــع هيــكل كل دولــة ومواردهــا ،الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
التــي ال غنــى عنهــا لكرامتــه ولتنامــي شــخصيته فــي حريــة.
املادة 23
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 -1لــكل شــخص حــق العمــل ،وفــى حريــة اختيــارعملــه ،وفــى شــروط عمــل
عادلــة ومرضيــة ،وفــى الحمايــة مــن البطالــة.
 -2لجميــع األف ـراد ،دون أي تمييــز ،الحــق فــي أجــر متســاو علــى العمــل
املتســاوي .
 -3لــكل فــرد يعمــل حــق فــي مكافــأة عادلــة ومرضيــة تكفــل لــه وألســرته
عيشــة الئقــة بالكرامــة البشــرية ،وتســتكمل ،عنــد االقتضــاء ،بوســائل أخــرى
للحمايــة االجتماعيــة.
 -4لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل
حمايةمصالحه.
املادة 24
لــكل شــخص حــق فــي الراحــة وأوقــات الف ـراغ ،وخصوصــا فــي تحديــد
معقــول لســاعات العمــل وفــى إجــازات دوريــة مأجــورة.
املادة 25
 -1لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة
لــه وألســرته ،وخاصــة علــى صعيــد املــأكل وامللبــس واملســكن والعنايــة الطبيــة
وصعيــد الخدمــات االجتماعيــة الضروريــة ،ولــه الحــق فــي مــا يأمــن بــه الغوائــل
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2لألمومــة والطفولــة حــق فــي رعايــة ومســاعدة خاصتيــن .ولجميــع
األطفــال حــق التمتــع بــذات الحمايــة االجتماعيــة ســواء ولــدوا فــي إطــارالــزواج أو
خــارج هــذا اإلطــار.
املادة 26
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فــي حــاالت البطالــة أو املــرض أو العجــزأو الترمــل أو الشــيخوخة أو غيــرذلــك مــن
الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه.

 -1لــكل شــخص حــق فــي التعليــم .ويجــب أن يوفــر التعليــم مجانــا ،علــى
األقــل فــي مرحلتيــه االبتدائيــة واألساســية .ويكــون التعليــم االبتدائــي إلزاميــا.
ويكون التعليم الفني واملنهي متاحا للعموم .ويكون التعليم العالي متاحا للجميع
تبعــا لكفاءتهــم.
 -2يجــب أن يســتهدف التعليــم التنميــة الكاملــة لشــخصية اإلنســان
وتعزيزاحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية .كما يجب أن يعزز التفاهم
والتســامح والصداقــة بيــن جميــع األمــم وجميــع الفئــات العنصريــة أو الدينيــة،
وأن يؤيــد األنشــطة التــي تضطلــع بهــا األمــم املتحــدة لحفــظ الســام.
 -3لآلبــاء ،علــى ســبيل األولويــة ،حــق اختيــار نــوع التعليــم الــذي يعطــى
ألوالدهم.
املادة 27
 -1لــكل شــخص حــق املشــاركة الحــرة فــي حيــاة املجتمــع الثقافيــة ،وفــى
االســتمتاع بالفنــون ،واإلســهام فــي التقــدم العلمــي وفــى الفوائــد التــي تنجــم
عنــه.
 -2لــكل شــخص حــق فــي حمايــة املصالــح املعنويــة واملاديــة املترتبــة علــى أي
إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
املادة 28
لــكل فــرد حــق التمتــع بنظــام اجتماعــي ودولــي يمكــن أن تتحقــق فــي ظلــه
الحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا فــي هــذا اإلعــان تحققــا تامــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 29
 -1علــى كل فــرد واجبــات إزاء الجماعــة ،التــي فيهــا وحدهــا يمكــن أن تنمــو
شــخصيته النمــو الحــرالكامــل.
 -2ال يخضــع أي فــرد ،فــي ممارســة حقوقــه وحرياتــه ،إال للقيــود التــي
يقررهــا القانــون مســتهدفا منهــا ،حص ـرا ،ضمــان االعت ـراف الواجــب بحقــوق
وحريات اآلخرين واحترامها ،والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام
العــام ورفــاه الجميــع فــي مجتمــع ديمقراطــي.
 -3ال يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحويناقض مقاصد
األمماملتحدةومبادئها.
املادة 30
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ليــس فــي هــذا اإلعــان أي نــص يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد انطــواءه علــى
تخويل أية دولة أوجماعة ،أوأي فرد ،أي حق في القيام بأي نشاط أوبأي فعل
يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات املنصوص عليها فيه.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

