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 متن کامل اعالمیھ جھانی حقوق بشر

 دیباچھ
ان است؛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 جھ  

اند و پیدایش جھانی كھ در آن افراد بشر در بیان و نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر بھ اقدامات وحشیانھ ای انجامیده كھ وجدان بشر را برآشفتھاز آن جا كھ 
 عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعال م شده است؛

انون حمایت شود تا انسان بھ عنوان آخرین چاره بھ طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؛از آن جا كھ ضروری است كھ از حقوق بشر با حاكمیت ق  

ھا باید تشویق شود؛از آن جا كھ گسترش روابط دوستانھ میان ملت  

و زنان ، دوباره در  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
اند كھ بھ پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بھترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده بھ وجود منشور ملل متحد اعال م و عزم خود را جزم كرده

 آورند؛

ھمكاری سازمان ملل متحد تضمین كنند؛ ھای اساسی را بااند كھ رعایت جھانی و موثر حقوق بشر و آزادیھای عضو ء متحد شدهاز آن جا كھ دولت  

ھا برای اجرای كامل این تعھد كمال اھمیت را دارد؛از آن جا كھ برداشت مشترك در مورد این حقوق و آزادی  

ھ این اعالمیھ را كند تا ھمھء افراد و تمام نھادھای جامعھا اعال م میمجمع عمومی این اعالمیھء جھانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت
ھا را گسترش دھند و با تدابیر فزایندهء ملی و بین المللی ، ھمواره در نظر داشتھ باشند و بكوشند كھ بھ یاری آموزش و پرورش ، رعایت این حقوق و آزادی

ھا ھستند، تامین كنند.كھ در قلمرو آنھایی ھارا چھ در میان مردمان كشورھای عضو و چھ در میان مردم سرزمینشناسایی و اجرای جھانی و موثر آن  

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

 برادرانھ رفتار كنند.

 ماده ۲
حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ء سیاسی یا ھر عقیده ء دیگر، و ھمچنین منشا ملی یا تواند بی ھیچ گونھ تمایزی، بھ ویژه از ھر كس می

ھای ذكرشده در این اعالمیھ بھره مند گردد.اجتماعی، ثروت، والدت یا ھر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و ھمھء آزادی  

ی یا بین المللی كشور یا سرزمینی باشد كھ شخص بھ آن تعلق دارد، خواه این كشور بھ عالوه نباید ھیچ تبعیضی بھ عمل آید كھ مبتنی بر وضع سیاسی، قضای
 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 
نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان بھ ھر شكلی كھ باشد، ممنوع است.ھیچ كس را نباید در بردگی یا بندگی   

 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 
تبعیضی كھ ناقض  قانون مساوی ھستند و حق دارند بی ھیچ تبعیضی از حمایت یكسان قانون برخوردار شوند. ھمھ حق دارند در مقابل ھرھمھ در برابر 

 اعال میھء حاضر باشد، و بر ضد ھر تحریكی كھ برای چنین تبعیضی بھ عمل آید، از حمایت یكسان قانون بھره مند گردند.

 ماده ۸ 
ء حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ـ حقوقی كھ قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او بھ رسمیت شناختھ است ـ ھر شخصی حق مراجعھ در برابر اعمالی كھ بھ

ھای ملی صالح را دارد.موثر بھ دادگاه  

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

 ماده ۱۰
ء حقوق و  ش در دادگاھی مستقل و بی طرف، منصفانھ و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاھی در بارهھر شخص با مساوات كامل حق دارد كھ دعوای

 الزامات وی، یا ھر اتھام جزایی كھ بھ او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

 ماده ۱۱
ھای الزم برای لنی كھ در آن تمام تضمینشود تا ھنگامی كھ در جریان محاكمھ ای عھر شخصی كھ بھ بزھكاری متھم شده باشد، بی گناه محسوب می -۱

 دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن وی بھ طور قانونی محرز گردد.

شده است، محكوم نخواھد شد. ھیچ كس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی كھ در موقع ارتكاب آن، بھ موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناختھ نمی -۲
گرفت، دربارهء كسی اعمال نخواھد شد.تی شدیدتر از مجازاتی كھ در موقع ارتكاب جرم بھ آن تعلق میھمچنین ھیچ مجازا  

 ماده ۱۲
ھای خودسرانھ صورت گیرد یا بھ شرافت و آبرو و شھرت كسی حملھ نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه یا مكاتبات ھیچ كس مداخلھ

ھایی، برخورداری از حمایت قانون، حق ھر شخصی است.ھا و حملھشود. در برابر چنین مداخلھ  

 ماده ۱۳
ھر شخصی حق دارد در داخل ھر كشور آزادانھ رفت وآمد كند و اقامتگاه خود را برگزیند. -۱  

ھر شخصی حق دارد ھر كشوری ، از جملھ كشور خود را ترك كند یا بھ كشورخویش بازگردد. -۲  

 ماده ۱٤
شكنجھ، تعقیب و آزار، ھر شخصی حق درخواست پناھندگی و برخورداری از پناھندگی در كشورھای دیگر را دارد.در برابر  -۱  

توان بھ این حق استناد ھا و اصول ملل متحد باشد، نمیدر موردی كھ تعقیب واقعا در اثر جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با ھدف -۲
 كرد.

 ماده ۱٥
ی حق دارد كھ تابعیتی داشتھ باشد.ھر فرد -۱  

ھیچ كس رانباید خودسرانھ از تابعیت خویش ، یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد. -۲  
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 ماده ۱٦
و  . در تمام مدت زناشوییھر مرد و زن بالغی حق دارند بی ھیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با ھمدیگر زناشویی كنند و تشكیل خانواده بدھند -۱

 ھنگام انحالل آن، زن و شوھر در امور مربوط بھ ازدواج حقوق برابر دارند.

ازدواج حتما باید با رضایت كامل و آزادانھء زن و مرد صورت گیرد. -۲  

خانواده ركن طبیعی و اساسی جامعھ است و باید از حمایت جامعھ و دولت بھره مند شود. -۳  

 ماده ۱۷
رت جمعی حق مالكیت دارد.ھر شخصی بھ تنھایی یا بھ صو -۱  

ھیچ كس را نباید خودسرانھ از حق مالكیت محروم كرد. -۲  

 ماده ۱۸
ا اعتقاد، در 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 ی

ھا و مراسم دینی بھ تنھایی یا بھ صورت جمعی، بھ طور خصوصی یا عمومی است.آیینھا و اجرای قالب آموزش دینی، عبادت  

 ماده ۱۹
فت و انتشار 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 دریا

و بدون مالحظات مرزی، آزاد باشد. اطالعات و افكار، بھ تمام وسایل ممكن،  

 ماده ۲۰
ھای مسالمت آمیز بھره مند گردد.ھر شخصی حق دارد از آزادی تشكیل اجتماعات، مجامع و انجمن -۱  

ھیچ كس را نباید بھ شركت در ھیچ اجتماعی مجبور كرد. -۲  

 ماده ۲۱
بھ وساطت نمایندگانی كھ آزادانھ انتخاب شده باشند، شركت جوید.ء امور عمومی كشور خود، مستقیما یا ھر شخصی حق دارد كھ در اداره -۱  

ھر شخصی حق دارد با شرایط برابر بھ مشاغل عمومی كشور خود دست یابد. -۲  

 ماده ۲۲
ی و ھر شخصی بھ عنوان عضو جامعھ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است بھ یاری مساعی ملی و ھمكاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماع

 فرھنگی ضروری برای حفظ حیثیت و كرامت و رشد آزادانھء شخصیت خودرا، با توجھ بھ تشكیال ت و منابع ھر كشور، بھ دست آورد.

 ماده ۲۳
ود.ش ھر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانھ برگزیند، شرایط منصفانھ و رضایت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمایت -۱  

ھمھ حق دارند كھ بی ھیچ تبعیضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگیرند. -۲  

كند حق دارد مزد منصفانھ و رضایت بخشی دریافت دارد كھ زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و كرامت انسانی تامین كند و ھركسی كھ كار می -۳
شود. در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی كامل  

ھای موجود بپیوندد.ھر شخصی حق دارد كھ برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیھ تشكیل دھد و یا بھ اتحادیھ -٤  
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 ماده ۲٤
ت حقوق بھره مند ھا و تعطیال ت ادواری با دریافھر شخی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و بھ ویژه باید از محدودیت معقول ساعات كار و مرخصی

 شود.

 ماده ۲٥
ھای ھر شخصی حق دارد كھ از سطح زندگی مناسب برای تامین سالمتی و رفاه خود و خانواده اش، بھ ویژه از حیث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت -۱

مام موارد دیگری پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. ھمچنین حق دارد كھ در مواقع بیكاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در ت
 كھ بھ عللی مستقل از ارادهء خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بھره مند گردد.

 باشند، حقمادران 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  -۲
 دارند كھ از حمایت اجتماعی یكسان بھره مند گردند.

 ماده ۲٦
یی ھر 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 ابتدا -۱

عالی باید با تساوی كامل برای ھمھ امكان پذیر باشد تا ھركس بتواند بنا بھ اجباری است. آموزش فنی و حرفھ ای باید ھمگانی شود و دست یابی بھ آموزش 
 استعداد خود از آن بھره مند گردد.

ھای اساسی باشد. آموزش و پرورش باید بھ ھدف آموزش و پرورش باید شكوفایی ھمھ جانبھء شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی -۲
ھای ملل متحد در راه حفظ صلح یاری ھای نژادی یا دینی و نیز بھ گسترش فعالیتھا و تمام گروهو دوستی میان تمام ملتگسترش حسن تفاھم، دگرپذیری 

 رساند.

پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بردیگران حق تقدم دارند. -۳  

 ماده ۲۷
اع، سھیم و شریك گردد و از ھنرھا و بھ ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بھره مند شود.ھر شخصی حق دارد آزادانھ در زندگی فرھنگی اجتم -۱  

ھركس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا ھنری خود برخوردار گردد. -۲  

 ماده ۲۸
ھای ذكرشده در این اعالمیھ را، بھ تمامی تأمین و ق و آزادیء اجتماعی و بین المللی باشد كھ حقوھر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصھ

 عملی سازد.

 ماده ۲۹
سازد.ھر فردی فقط در برابر آن جامعھ ای وظایفی برعھده دارد كھ رشد آزادانھ و ھمھ جانبھء او را ممكن می -۱  

ھای نی است كھ صرفا برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادیھایی قانوھای خود فقط تابع محدودیتھركس در اعمال حقوق و بھره گیری از آزادی -۲
ء اخالقی و نظم عمومی و رفاه ھمگانی در جامعھ ای دموكراتیك وضع شده اند.دیگران و برای رعایت مقتضیات عادالنھ  

ھا و اصول ملل متحد اعمال شوند.ھا در ھیچ موردی نباید بر خالف ھدفاین حقوق و آزادی -۳  

 ماده ۳۰
ء حاضر نباید چنان تفسیر شود كھ برای ھیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد كھ بھ موجب آن برای از بین بردن حقوق یك از مقررات اعالمیھھیچ

ھای مندرج در این اعالمیھ فعالیتی انجام دھد یا بھ عملی دست بزند.و آزادی  
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