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ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
دﯾﺒﺎﭼﮫ
از آن ﺟﺎ ﻛﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهء ﺑﺸﺮی و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ و ﺳﻠﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻧﺎن اﺳﺎس آزادی  ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻠﺢ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ؛
از آن ﺟﺎ ﻛﮫ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ای اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﻛﮫ وﺟﺪان ﺑﺸﺮ را ﺑﺮآﺷﻔﺘﮫاﻧﺪ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻛﮫ در آن اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﺑﯿﺎن و
ﻋﻘﯿﺪه آزاد ،و از ﺗﺮس و ﻓﻘﺮ ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ آرزوی ﺑﺸﺮ اﻋﻼ م ﺷﺪه اﺳﺖ؛
از آن ﺟﺎ ﻛﮫ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﮫ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﭼﺎره ﺑﮫ طﻐﯿﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﯿﺪاد و ﺳﺘﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮕﺮدد؛
از آن ﺟﺎ ﻛﮫ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮد؛
از آن ﺟﺎ ﻛﮫ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ و ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ و ارزش ﻓﺮد اﻧﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان و زﻧﺎن  ،دوﺑﺎره در
ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼ م و ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ را در ﭘﺮﺗﻮ آزادی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﮫ وﺟﻮد
آورﻧﺪ؛
از آن ﺟﺎ ﻛﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ء ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺛﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیھﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ھﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪ؛
از آن ﺟﺎ ﻛﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ ﻛﻤﺎل اھﻤﯿﺖ را دارد؛
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫء ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎن و ﻣﻠﺖھﺎ اﻋﻼ م ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﮫء اﻓﺮاد و ﺗﻤﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ را
ھﻤﻮاره در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  ،رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎ را ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهء ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟﺮای ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺛﺮ آنھﺎرا ﭼﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﻛﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ و ﭼﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در ﻗﻠﻤﺮو آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده ۱
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آزاد زاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﺪ .ھﻤﮕﯽ دارای ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ روﺣﯿﮫ ای
ﺑﺮادراﻧﮫ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده ۲
ھﺮ ﻛﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰی ،ﺑﮫ وﯾﮋه از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ،زﺑﺎن ،دﯾﻦ ،ﻋﻘﯿﺪه ء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﻋﻘﯿﺪه ء دﯾﮕﺮ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺛﺮوت ،وﻻدت ﯾﺎ ھﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ،از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق و ھﻤﮫء آزادیھﺎی ذﻛﺮﺷﺪه در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻛﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻛﺸﻮر ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺧﻮاه اﯾﻦ ﻛﺸﻮر
ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ آن ﺑﮫ ﺷﻜﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۳
ھﺮ ﻓﺮدی ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ،آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ دارد.

ﻣﺎده ٤
ھﯿﭻ ﻛﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﺑﺮدﮔﯽ و دادوﺳﺘﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﮫ ھﺮ ﺷﻜﻠﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎده ٥
ھﯿﭻ ﻛﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻜﻨﺠﮫ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ،ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﺎده ٦
ھﺮ ﻛﺲ ﺣﻖ دارد ﻛﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اش در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد.
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ﻣﺎده ۷
ھﻤﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﻜﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﮫ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻛﮫ ﻧﺎﻗﺾ
اﻋﻼ ﻣﯿﮫء ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﺿﺪ ھﺮ ﺗﺤﺮﯾﻜﯽ ﻛﮫ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ،از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﻜﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﺎده ۸
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮد ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﻨﺪ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻛﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ـ ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﮫء
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ دادﮔﺎهھﺎی ﻣﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ را دارد.

ﻣﺎده ۹
ھﯿﭻ ﻛﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ ﺗﻮﻗﯿﻒ ،ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻛﺮد.

ﻣﺎده ۱۰
ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺴﺎوات ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻖ دارد ﻛﮫ دﻋﻮاﯾﺶ در دادﮔﺎھﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ طﺮف ،ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ و ﻋﻠﻨﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ دادﮔﺎھﯽ در ﺑﺎره ء ﺣﻘﻮق و
اﻟﺰاﻣﺎت وی ،ﯾﺎ ھﺮ اﺗﮭﺎم ﺟﺰاﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ او زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﺎده ۱۱
 -۱ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺑﺰھﻜﺎری ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﻛﻤﮫ ای ﻋﻠﻨﯽ ﻛﮫ در آن ﺗﻤﺎم ﺗﻀﻤﯿﻦھﺎی ﻻزم ﺑﺮای
دﻓﺎع او ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺮم ﺑﻮدن وی ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد.
 -۲ھﯿﭻ ﻛﺲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﻋﻤﻠﯽ ﻛﮫ در ﻣﻮﻗﻊ ارﺗﻜﺎب آن ،ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﻜﻮم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﯿﭻ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻛﮫ در ﻣﻮﻗﻊ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،درﺑﺎرهء ﻛﺴﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ۱۲
ﻧﺒﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ھﯿﭻ ﻛﺲ ﻣﺪاﺧﻠﮫھﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﺮاﻓﺖ و آﺑﺮو و ﺷﮭﺮت ﻛﺴﯽ ﺣﻤﻠﮫ
ﺷﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻠﮫھﺎ و ﺣﻤﻠﮫھﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻖ ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۱۳
 -۱ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد در داﺧﻞ ھﺮ ﻛﺸﻮر آزاداﻧﮫ رﻓﺖ وآﻣﺪ ﻛﻨﺪ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
 -۲ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ھﺮ ﻛﺸﻮری  ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻛﺸﻮرﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد.

ﻣﺎده ۱٤
 -۱در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﻨﺠﮫ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزار ،ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در ﻛﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ را دارد.
 -۲در ﻣﻮردی ﻛﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ واﻗﻌﺎ در اﺛﺮ ﺟﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ در اﺛﺮ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ھﺪفھﺎ و اﺻﻮل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻨﺎد
ﻛﺮد.

ﻣﺎده ۱٥
 -۱ھﺮ ﻓﺮدی ﺣﻖ دارد ﻛﮫ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ھﯿﭻ ﻛﺲ راﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ  ،ﯾﺎ از ﺣﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﺤﺮوم ﻛﺮد.
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ﻣﺎده ۱٦
 -۱ھﺮ ﻣﺮد و زن ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﯾﺎ دﯾﻦ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪھﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و
ھﻨﮕﺎم اﻧﺤﻼل آن ،زن و ﺷﻮھﺮ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ازدواج ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ.
 -۲ازدواج ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻛﺎﻣﻞ و آزاداﻧﮫء زن و ﻣﺮد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 -۳ﺧﺎﻧﻮاده رﻛﻦ طﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوﻟﺖ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

ﻣﺎده ۱۷
 -۱ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ دارد.
 -۲ھﯿﭻ ﻛﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻣﺤﺮوم ﻛﺮد.

ﻣﺎده ۱۸
ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد از آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ ،وﺟﺪان و دﯾﻦ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آزادی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آزادی اظﮭﺎر دﯾﻦ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد ،در
ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ ،ﻋﺒﺎدتھﺎ و اﺟﺮای آﯾﯿﻦھﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﮫ طﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۱۹
ھﺮ ﻓﺮدی ﺣﻖ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن دارد و اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﻛﺴﯽ از داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﻢ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﺴﺐ و درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر
اطﻼﻋﺎت و اﻓﻜﺎر ،ﺑﮫ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﻜﻦ ،و ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزی ،آزاد ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۲۰
 -۱ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد از آزادی ﺗﺸﻜﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻣﺠﺎﻣﻊ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
 -۲ھﯿﭻ ﻛﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﺮﻛﺖ در ھﯿﭻ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮد.

ﻣﺎده ۲۱
 -۱ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﻛﮫ در ادارهء اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ وﺳﺎطﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻛﮫ آزاداﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮﯾﺪ.
 -۲ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺎده ۲۲
ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﻠﯽ و ھﻤﻜﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ و رﺷﺪ آزاداﻧﮫء ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدرا ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﻜﯿﻼ ت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ھﺮ ﻛﺸﻮر ،ﺑﮫ دﺳﺖ آورد.

ﻣﺎده ۲۳
 -۱ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ،ﻛﺎر ﺧﻮد را آزاداﻧﮫ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﻛﺎر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻜﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
 -۲ھﻤﮫ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎر ﻣﺴﺎوی ،ﻣﺰد ﻣﺴﺎوی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 -۳ھﺮﻛﺴﯽ ﻛﮫ ﻛﺎر ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺣﻖ دارد ﻣﺰد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ درﯾﺎﻓﺖ دارد ﻛﮫ زﻧﺪﮔﯽ او و ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻛﻨﺪ و
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
 -٤ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﻛﮫ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺗﺸﻜﯿﻞ دھﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
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ﻣﺎده ۲٤
ھﺮ ﺷﺨﯽ ﺣﻖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ دارد و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر و ﻣﺮﺧﺼﯽھﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻼ ت ادواری ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮد.

ﻣﺎده ۲٥
 -۱ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﻛﮫ از ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش ،ﺑﮫ وﯾﮋه از ﺣﯿﺚ ﺧﻮراك ،ﭘﻮﺷﺎك ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی
ﭘﺰﺷﻜﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ دارد ﻛﮫ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﻜﺎری ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ،ﺑﯿﻮﮔﯽ ،ﭘﯿﺮی ﯾﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی
ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ارادهء ﺧﻮﯾﺶ وﺳﺎﯾﻞ اﻣﺮار ﻣﻌﺎﺷﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
 -۲ﻣﺎدران و ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻛﮫ از ﻛﻤﻚ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﮫء ﻛﻮدﻛﺎن ،اﻋﻢ از آن ﻛﮫ در ﭘﯽ ازدواج ﯾﺎ ﺑﯽ ازدواج زاده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻖ
دارﻧﺪ ﻛﮫ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻜﺴﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﺎده ۲٦
 -۱ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﻛﮫ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،و دﺳﺖ ﻛﻢ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﮫ ،ﺑﺎﯾﺪ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ھﺮﻛﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد از آن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
 -۲ھﺪف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﯾﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫء ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎھﻢ ،دﮔﺮﭘﺬﯾﺮی و دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖھﺎ و ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهھﺎی ﻧﮋادی ﯾﺎ دﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در راه ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﺪ.
 -۳ﭘﺪر و ﻣﺎدر در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ،ﺑﺮدﯾﮕﺮان ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ.

ﻣﺎده ۲۷
 -۱ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد آزاداﻧﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺳﮭﯿﻢ و ﺷﺮﯾﻚ ﮔﺮدد و از ھﻨﺮھﺎ و ﺑﮫ وﯾﮋه از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
 -۲ھﺮﻛﺲ ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ﯾﺎ ھﻨﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.

ﻣﺎده ۲۸
ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻤﯽ در ﻋﺮﺻﮫء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎی ذﻛﺮﺷﺪه در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ را ،ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و
ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.

ﻣﺎده ۲۹
 -۱ھﺮ ﻓﺮدی ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای وظﺎﯾﻔﯽ ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد ﻛﮫ رﺷﺪ آزاداﻧﮫ و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫء او را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
 -۲ھﺮﻛﺲ در اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از آزادیھﺎی ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎی
دﯾﮕﺮان و ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺎدﻻﻧﮫء اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﺎه ھﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 -۳اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎ در ھﯿﭻ ﻣﻮردی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ھﺪفھﺎ و اﺻﻮل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده ۳۰
ھﯿﭽﯿﻚ از ﻣﻘﺮرات اﻋﻼﻣﯿﮫء ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺑﺮای ھﯿﭻ دوﻟﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﻘﻮق
و آزادیھﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ.

