
ااعالميیه حقوقق بشر  

 

تمامم اافراادد بشر آآززاادد به ددنيیا می آآیند وو اازز لحاظظ حيیثيیت وو  :١۱ماددهه 
حقوقق با هھھھم براابرند . هھھھمه دداارراایی عقل وو ووجداانن می باشند وو باید 

نسبت به یکدیگر با ررووحح برااددرریی ررفتارر کنند  

هھھھر کس می توااند بدوونن هھھھيیچ گونه تمایز ٬، خصوصا اازز حيیث  :٢۲ماددهه
بانن ٬، مذهھھھب ٬، عقيیدهه سيیاسی یا هھھھر عقيیدهه نژاادد ٬، ررنگ ٬، جنس ٬، زز

ددیگر وو هھھھمچنيین مليیت ٬، ووضع ااجتماعی ٬، ثرووتت ٬، ووالددتت یا هھھھر 
موقعيیت ددیگر ٬، اازز تمامم حقوقق وو کليیه آآززااددیی هھھھایی که ددرر ااعالميیه 

حاضر ذذکر شدهه ااست ٬، بهھھرهه مند گردددد. به عالووهه هھھھيیچ تبعيیضی به 
ایی یا عمل نخوااهھھھد آآمد که مبتنی بر ووضع سيیاسی ٬، اادداارریی وو قض

بيین االمللی کشورر یا سرززميینی باشد که شخص به آآنن تعلق دداارردد . 
گوااهه ااین کشورر مستقل ٬، تحت قيیموميیت یا غيیر خودد مختارر بوددهه یا 

حاکميیت آآنن به شکل محدووددیی شدهه باشد  

هھھھر کس حق ززندگی ٬، آآززااددیی وو اامنيیت شخصی دداارردد :٣۳ماددهه   

ستد ااحدیی رراا نمی تواانن ددرر برددگی نگه ددااشت وو دداادد وو  :۴ماددهه 
برددگانن به هھھھر شکلی که باشد ممنوعع ااست  

ااحدیی رراا نمی تواانن تحت شکنجه یا مجاززااتت یا ررفتارریی قراارر  :۵ماددهه 
دداادد که ظظالمانه وو یا بر خالفف اانسانيیت وو شئونن بشریی یا موهھھھن 

باشد  

هھھھر کس حق دداارردد که شخصيیت حقوقق ااوو ددرر هھھھمه جا به  :۶ماددهه 
عنواانن یک اانسانن ددرر مقابل قانونن شناخته شودد  

هھھھمه ددرر براابر قانونن ٬، مساوویی هھھھستند وو حق ددااررند بدوونن  :٧۷ددهه ما
تبعيیض وو بالسویه اازز حمایت قانونن برخورردداارر شوند.هھھھمه حق ددااررند ددرر 

مقابل هھھھر تبعيیضی که ناقض ااعالميیه حاضر باشد وو بر عليیه هھھھر 
تحریکی که براایی چنيین تبعيیضی به عمل آآید به ططورر تساوویی اازز 

حمایت قانونن بهھھرهه مند شوند  



ددرر براابر ااعمالی که حقوقق ااساسی فردد رراا مورردد تجاووزز قراارر  :٨۸ماددهه 
بدهھھھد وو آآنن حقوقق به ووسيیله قانونن ااساسی یا قانونن ددیگریی براایی ااوو 

شناخته شدهه باشد ٬، هھھھر کس حق ررجوعع به محاکم ملی صالحه 
دداارردد  

ااحدیی رراا نمی تواانن خودد سراانه توقيیف ٬، حبس یا تبعيید نمودد :٩۹ماددهه   

کامل حق دداارردد که ددعواایش به ووسيیله هھھھرکس با مساووااتت  :١۱٠۰ماددهه 
ددااددگاهه مساوویی وو بی ططرفی ٬، منصفانه وو علنا ررسيیدگی بشودد وو 

چنيین ددااددگاهھھھی ددررباررهه حقوقق وو االزااماتت ااوو یا هھھھر ااتهھھامم جزاایی که به 
ااوو توجه پيیداا کرددهه باشند٬، ااتخاذذ تصميیم بنماید  

االف) هھھھر کس به بزهه کارریی متهھھم شدهه باشد بی گناهه  :١۱١۱ماددهه 
د شد تا ووقتی که ددرر جریانن یک ددعواایی عمومی که محسوبب خوااهھھھ

ددرر آآنن کليیه تضميین هھھھایی الززمم براایی ددفاعع ااززااوو تاميین شدهه باشد ٬، 
تقصيیر ااوو قانونا محرزز گردددد  

بب) هھھھيیچ کس براایی اانجامم یا عدمم اانجامم عملی که ددرر موقع ااررتکابب ٬، 
آآنن عمل به موجب حقوقق ملی یا بيین االمللی جرمم شناخته نمی 

ااهھھھد شد . به هھھھميین ططریق هھھھيیچ مجاززااتی شدهه ااست محکومم نخو
شدیدتر اازز آآنچه که ددرر موقع ااررتکابب جرمم بداانن تعلق می گرفت ددررباررهه 

ااحدیی ااعمالل نخوااهھھھد شد  

ااحدیی ددرر ززندگی خصوصی ٬، اامورر خانوااددگی ٬، ااقامتگاهه یا  :١۱٢۲ماددهه 
مکاتباتت خودد نباید مورردد مدااخله هھھھایی خودد سراانه ووااقع شودد وو 

موررددشراافت وو ااسم وو ررسمش نباید   

حمله قراارر گيیردد . هھھھر کس حق دداارردد که ددرر مقابل ااین گونه مدااخالتت 
وو حمالتت ٬، مورردد حمایت قانونن قراارر گيیردد  

االف) هھھھر کس حق دداارردد که ددرر ددااخل هھھھر کشورریی آآززاادداانه  :١۱٣۳ماددهه 
عبورر وو مروورر کند وو محل ااقامت خودد رراا اانتخابب نماید  

کک کند بب) هھھھر کی حق دداارردد هھھھر کشورریی وو اازز جمله کشورر خودد رراا تر
یا به کشورر خودد بازز گردددد  



االف) هھھھر کس حق دداارردد ددرر براابر تعقيیب ٬، شکنجه وو آآززاارر ٬،  :١۱۴ماددهه 
پناهھھھگاهھھھی جسنجو کند وو ددرر کشوررهھھھایی ددیگر پناهه ااختيیارر کند. بب) ددرر 

موررددیی که تعقيیب ووااقعا مبتنی به جرمم عمومی وو غيیر سيیاسی وو 
تواانن اازز ررفتاررهھھھایی مخالف با ااصولل وو مقاصد ملل متحد باشد ٬، نمی 

ااین حق ااستفاددهه نمودد  

االف) هھھھر کس حق دداارردد ٬، که دداارراایی تابعيیت باشد. بب)  :١۱۵ماددهه 
ااحدیی رراا تمی تواانن خودد سراانه اازز تابعيیت خودد یا اازز حق تغيیيیر تابعيیت 

محروومم کردد.  

االف) هھھھر ززنن وو مردد بالغی حق ددااررند بدوونن هھھھيیچ محدووددیت  :١۱۶ماددهه 
ددیگر ززناشویی وو هھھھنگامم  اازز نظر نژاادد ٬، مليیت ٬، تابعيیت یا مذهھھھب با هھھھم

اانحاللل آآنن ٬، ززنن وو شوهھھھر ددرر کليیه اامورر مربوطط به ااززددووااجج دداارراایی حقوقق 
مساوویی می باشند  

بب) ااززددووااجج باید با ررضایت کامل وو آآززاادداانه ززنن وومردد ووااقع شودد  

پپ) خانوااددهه ررکن ططبيیعی وو ااساسی ااجتماعع ااست وو حق دداارردد اازز 
حمایت جامعه وو ددوولت بهھھرهه مند شودد  

شخص ٬، منفردداا یا به ططورر ااجتماعی حق  االف) هھھھر :١۱٧۷ماددهه 
مالکيیت دداارردد  

بب) ااحدیی رراا تمی تواانن خودد سراانه اازز حق مالکيیت محروومم نمودد  

هھھھر کس حق دداارردد که اازز آآززااددیی فکر ٬، ووجداانن وو مذهھھھب بهھھرهه  :١۱٨۸ماددهه 
مند شودد .ااین حق متضمن آآززااددیی تغيیيیر مذهھھھب یا عقيیدهه وو اایمانن می 

مرااسم ددینی ااست .  باشد وو نيیز شامل تعليیماتت مذهھھھبی وو ااجراایی
هھھھرکس می توااند اازز ااین حقوقق یا مجتمعاً به ططورر خصوصی یا به ططورر 

عمومی بر خورردداارر باشد  

هھھھر کس حق آآززااددیی عقيیدهه ووبيیانن دداارردد وو حق مزبوررشامل  :١۱٩۹ماددهه 
آآنن ااست که اازز ددااشتن عقاید خودد بيیم وو ااضطراابی ندااشته باشد وو 

٬، به تمامم ووسایل ددرر کسب ااططالعاتت وو اافکارر وو ددرر ااخذ وو اانتشارر آآنن 
ممکن وو بدوونن مالحضاتت مرززیی٬، آآززاادد باشد  



االف) هھھھرکس حق دداارردد آآززاادداانه مجامع وو جمعيیت هھھھایی  :٢۲٠۰ماددهه 
مسالمت آآ ميیز تشکيیل ددهھھھد  

بب) هھھھيیچ کس رراا تمی تواانن مجبورر به شرکت ددرر ااجتماعی کردد  

االف) هھھھر کس حق دداارردد که ددرر ااددااررهه اامورر عمومی کشورر  :٢۲١۱ماددهه 
خوااهه با ووساططت نمایندگانی که آآززاادداانه خودد ٬، خوااهه مستقيیما وو 

اانتخابب شدهه باشد شرکت جوید  

بب) هھھھر کس حق دداارردد با تساوویی شراایط ٬، به مشاغل عمومی کشورر 
خودد نایل آآید  

پپ) ااساسس وو منشا قدررتت حکومت ٬، ااررااددهه مرددمم ااست . ااین ااررااددهه باید 
به ووسيیله اانتخاباتی اابراازز گردددد که اازز رروویی صدااقت وو به ططورر ااددوواارریی ٬، 

تت پذیردد .اانتخاباتت باید عمومی وو با ررعایت مساووااتت باشد وو با صورر
رراایی مخفی یا ططریقهھھایی نظيیر آآنن اانجامم گيیردد که آآززااددیی رراایی رراا تاميین 

نماید  

 
هھھھر کس به عنواانن عضو ااجتماعع ٬، حق اامنيیت ااجتماعی  :٢۲٢۲ماددهه 

دداارردد وو مجازز ااست به ووسيیله مساعی ملی وو هھھھمکارریی بيین االمللی ٬، 
عی وو فرهھھھنگی خودد رراا که الززمه مقامم وو نمو حقوقق ااقتصاددیی ٬، ااجتما

آآززاادداانه شخصيیت ااووست با ررعایت تشکيیالتت وو منابع هھھھر کشورر به 
ددست آآوورردد  

 
االف) هھھھر کس حق دداارردد کارر کند٬، کارر خودد رراا آآززاادداانه اانتخابب  :٢۲٣۳ماددهه 

نماید ٬، شراایط منصفانه وو ررضایت بخشی براایی کارر خوااستارر باشد وو 
رر گيیرددددرر مقابل بيیکارریی مورردد حمایت قراا  

بب) هھھھمه حق ددااررند که بدوونن هھھھيیچ تبعيیضی ددرر مقابل کارر مساوویی ٬، 
ااجرتت مساوویی ددرریافت نمايند  

پپ) هھھھر کس که کارر ميیکند به مزدد منصفانه وو ررضایت بخشی ذذیحق 
می شودد که ززندگی ااوو وو خانوااددهه ااشش رراا مواافق شئونن اانسانی 



تاميین کند وو آآنن رراا ددرر صوررتت لزوومم با هھھھر نوعع ووسایل ددیگر حمایت 
تماعی٬، تکميیل نمایدااج  

تت) هھھھر کس حق دداارردد که براایی ددفاعع اازز منافع خودد با ددیگراانن ااتحاددیه 
تشکيیل ددهھھھد وو ددرر ااتحاددیه هھھھا نيیز شرکت کند  

هھھھر کس حق ااسترااحت وو فرااغت وو تفریح دداارردد وو به  :٢۲۴ماددهه 
خصوصص به محدووددیت معقولل ساعاتت کارر وو مرخصی هھھھایی ااددوواارریی ٬، 

با ااخذ حقوقق٬، ذذیحق می باشد  

االف) هھھھرکس حق دداارردد که سطح ززندگی ااوو ٬، سالمتی وو  :٢۲۵ماددهه 
ررفاهه خودد وو خانوااددهه ااشش رراا اازز حيیث خوررااکک وومسکن وومرااقبتهھھایی ططبی 
وو خدماتت الززمم ااجتماعی تاميین کند وو هھھھمچنيین حق دداارردد که ددرر موااقع 

بيیکارریی ٬، بيیمارریی ٬، نقص ااعضا ٬، بيیوگی ٬، پيیریی یا ددرر تمامم مواارردد 
اانسانن ٬، ووسایل اامراارر معاشش ااوو اازز ددیگریی که به علل خاررجج اازز ااررااددهه 

بيین ررفته باشد اازز شراایط آآبروومنداانه ززندگی برخورردداارر شودد  

بب) ماددرراانن ووکوددکانن حق ددااررند که اازز کمک وو مرااقبت مخصوصی بهھھرهه 
مند شوند . کوددکانن چه برااثر ااززددووااجج وو چه بدوونن ااززددووااجج به ددنيیا آآمدهه 

خورردداارر باشند ٬، حق ددااررند که هھھھمه اازز یک نوعع حمایت ااجتماعی بر
شوند  

االف) هھھھر کس حق دداارردد که اازز آآموززشش وو پرووررشش بهھھرهه مند  :٢۲۶ماددهه 
شودد . آآموززشش وو پرووررشش الااقل تا حدووددیی که مربوطط به تعليیماتت 
اابتداایی وو ااساسی ااست باید مجانی باشد . آآموززشش اابتداایی 

ااجبارریی ااست . آآموززشش حرفه اایی باید عموميیت پيیداا کند وو آآموززشش 
کامل ٬، به رروویی هھھھمه بازز باشد تا هھھھمه ٬،  عالی باید با شراایط تساوویی

بنا به ااستعداادد خودد بتوااند اازز آآنن بهھھرهه مند گرددند  

بب) آآموززشش وو پرووررشش باید به ططورریی هھھھداایت شودد که شخصيیت 
اانسانی هھھھر کس رراا به حد ااکمل ررشد آآنن برساند وو ااحتراامم حقوقق وو 

آآززااددیی هھھھایی بشریی رراا تقویت کند . آآموززشش وو پرووررشش باید حسن 
وو ااحتراامم عقاید مخالف وو ددووستی بيین تمامم ملل وو تفاهھھھم ٬، گذشت 

جمعيیت هھھھایی نژااددیی یا مذهھھھبی وو هھھھمچنيین توسعه فعاليیت هھھھایی ملل 
متحد رراا ددرر ررااهه حفظ صلح ٬، تسهھھيیل نماید  



پپ) پدرر وو ماددرر ددرر اانتخابب نوعع آآموززشش وو پرووررشش فرززنداانن خودد نسبت 
به ددیگراانن ااوولویت ددااررند  

 
فرهھھھنگی ااجتماعع االف) هھھھر کس حق دداارردد ددرر ززندگی  :٢۲٧۷ماددهه 

شرکت کند ٬، اازز فنونن وو هھھھنرهھھھا متمتع گردددد وو ددرر پيیشرفت علمی وو 
فواائد آآنن سهھھيیم باشد  

بب) هھھھر کس حق دداارردد اازز حمایت منافع معنویی وو ماددیی آآثاررعلمی ٬، 
فرهھھھنگی یا هھھھنریی خودد برخورردداارر شودد  

هھھھر کس حق دداارردد برقراارریی نظمی رراا بخوااهھھھد که اازز لحاظظ  :٢۲٨۸ماددهه 
حقوقق وو آآززااددیی هھھھایی رراا که ددرر ااین ااعالميیه  ااجتماعع وو بيین االمللی ٬،

ذذکر گرددیدهه ٬، تاميین کند وو آآنهھھا رراا به مورردد عمل بگذاارردد  

االف) هھھھرکس ددرر مقابل آآنن جامعه اایی ووظظيیفه دداارردد که ررشد  :٢۲٩۹ماددهه 
آآززاادد کامل شخصيیت ااوو رراا ميیسر ساززدد  

بب) هھھھر کس ددرر ااجراایی حقوقق وو ااستفاددهه اازز آآززااددیی هھھھایی خودد ٬، فقط 
ااست که به ووسيیله قانونن ٬، منحصراا به منظورر تابع محدووددیت هھھھایی 

تاميین شناسایی وو مرااعاتت حقوقق وو آآززااددیی هھھھایی ددیگراانن وو براایی 
مقتضيیاتت صحيیح ااخالقی وو نظم عمومی وو ررفاهه هھھھمگانی ٬، ددرر شراایط 

یک جامعه ددموکرااتيیک ووضع گرددیدهه ااست  

پپ) ااین حقوقق وو آآززااددیی هھھھا ٬، ددرر هھھھيیچ موررددیی نمی توااند بر خالفف 
ل متحد ااجراا گرددددمقاصد وو ااصولل مل  

هھھھيیچ یک اازز مقرررااتت ااعالميیه حاضر نباید ططورریی تفسيیر  :٣۳٠۰ماددهه 
شودد که متضمن حقی براایی ددوولتی یا جمعيیتی یا فرددیی باشد که به 

موجب آآنن بتوااند هھھھر یک اازز حقوقق وو آآززااددیی هھھھایی مندررجج ددرر ااعالميیه رراا 
ااززبيین ببردد وویا ددرر آآنن ررااهه ٬، فعاليیتی بنماید  
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