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  :مقدمه 
 
 ،یآزاداسـاس  ،انتقـال ناپـذیر آنـان حقوق یکسـان و آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و از

  .عدالت وصلح را درجھان تشکیل میدھد
 بشـریت را بـه گردیـده اسـت کـه روح ای تحقیر حقوق بشر منتھی بـه اعمـال وحشـیانه و ییآنجا که عدم شناسا از

فقر، فارغ باشند به عنـوان بـاالترین  ترس و بیان عقیده، آزاد و از در ظھور دنیایی که درآن افراد بشر شته واعصیان واد
  .اعالم شده است آمال بشر

 به قیام برضد ظلـم و به عنوان آخرین عالج قانون حمایت کرد تا بشر یاجرانسانی را باید با آنجا که اساساً حقوق ا از
 .نگردد فشار مجبور

 . از آنجا که اساساً الزم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد 
حقـوق زن و  یتسـاو فـرد انسـانی وارزش  و مقـام و آنجا که مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق اساسی بشـراز 
محـیط آزاد،  اجتمـاعی کمـک کننـد و در اعالم کرده و تصمیم راسخ گرفته اند کـه بـه پیشـرفت منشور درمجدداً  ،مرد
 . بوجود آورند  را گی بھترزند یتوضع

 را بـااساسـی  یھـا یآزادرعایـت واقعـی حقـوق بشـر و  متعھد شده اند کـه احتـرام جھـانی و ،از آنجا که دول عضو
 .سازمان ملل متحد تامین کنند  یھمکار

 .کمال اھمیت را دارد  کامل این تعھد یاجرا یبراھا  یآزادآز آنجا که حسن تفاھم مشترکی نسبت به این حقوق و 
مـردم و کلیـه  تمام یبرااین اعالمیه جھانی حقوق بشر را آرمان مشترکی سازمان ملل متحد مجمع عمومی از اینرو 

کـه  نماینـدداشته باشند و مجاھـدت  یکند تا جمیع افراد و ھمه ارکان اجتماع این اعالمیه را دایماً مد نظرملل اعالم م
توسـعه یابـد و بـا تـدابیر تـدریجی ملـی و بـین المللـی  ھـا یآزادبه وسـیله تعلـیم وتربیـت، احتـرام بـه ایـن حقـوق و 

ه درقلمـرو آنھـا  بین مردم کشـورھایی ک چه در ومیان خود ملل عضو  در واقعی و حیاتی آنھا چه یاجراشناسائی و 
 .می باشند تامین گردد 

  
 :ماده یک 

وجـدان  عقـل و یداراتمام افراد بشر آزاد به دنیا مـی آینـد و از لحـاظ حیثیـت وحقـوق بـا ھـم برابرنـد، ھمـه 
 .کنند رفتار یبرادرمیباشند وباید نسبت به یکدیگر با روح 

      
 :ماده دوم 
سیاسـی یـا  عقیـده بدون ھیچگونه تمایز، مخصوصاً ازحیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مـذھب،کس میتواند  ھر
حقـوق  کلیـه از ،دیگـراجتمـاعی یـا ھـر موقعیـت و وضع اجتمـاعی، ثـروت والدت ، ملیتنیز عقیده دیگر و  ھر

نخواھـد عالوه ھیچ تبعیضـی بـه عمـل ب .اعالمیه حاضر ذکر شده است بھره مند گردد وکلیه آزادیھایی که در
کشور یا سـرزمینی باشـد کـه شـخص بـه آن  المللی ، قضایی یا بینیادارآمد که مبتنی بر وضع سیاسی، 

قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن بـه شـکلی محـدود  تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت
 .شده باشد 

    
 :ماده سوم 
 .وامنیت شخصی دارد  یآزادگی، زندکس حق  ھر

  
 :ده چھارم ما

 .گان به ھرشکلی که باشد ممنوع استبردگی نگاه داشت وداد وستد دربردھیچ کس را نمیتوان 
  

 :ماده پنجم 
شئون  و یا برخالف انسانیت قرار داد که ظالمانه و یرفتارھیچ کس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا 

 .یا موھن باشد  یبشر
  

 :ماده ششم 
 .شود  مقابل قانون شناخته به عنوان یک انسان در ھمه جا ت حقوقی او درکس حق دارد که شخصی ھر

  
 :ماده ھفتم 

 درو شـوند  حمایـت یکسـان قـانون برخـوردار حق دارند بدون تبعیض از ھستند و یمساوھمه در برابر قانون 
ه عمل آید از تبعیضی ب چنین یبراتحریکی که  برعلیه ھر تبعیضی که ناقض اعالمیه حاضر باشد و مقابل ھر

 .حمایت یکسان قانون بھره مند شوند



  
 :ماده ھشتم 

اساسـی یـا  آن حقـوق بـه وسـیله قـانون  برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدھد و در
 .صالحه را دارد  او شناخته شده باشد، ھرکس حق رجوع موثر به محاکم ملی یبرا یدیگرقانون 

  
 :ماده نھم 

 .نمیتواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود  ھیچ کس
  

 :ماده دھم 
گی رسیدکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه علناً  ھر

شـده باشـد اتخـاذ  شود و چنین دادگاھی درباره حقوق و الزامات او یا ھـر اتھـام جزایـی کـه بـه او منسـوب
 .تصمیم بنماید

  
 :ماده یازده ھم 

 یدعـواکس که به جرمی متھم شده باشد بی گنـاه محسـوب خواھـد شـد تـا وقتـی کـه درجریـان یـک  ھر .١
 .تقصیر او قانوناً محرز گردد و دفاع او تامین شده یبراالزم  یتضمینھاآن کلیه  عمومی که در

  
بـین المللـی  موجب حقوق ملی یـا موقع ارتکاب آن عمل به انجام یا عدم انجام عملی که در یبراھیچ کس  .٢

موقـع ارتکـاب  آنچه کـه در از جرم شناخته نشود محکوم نخواھد شد به ھمین طریق ھیچ مجازاتی شدید تر
 .درباره کسی اعمال نخواھد شد  ،جرم بدان تعلق میگرفت

  
 :ماده دوازدھم 

خود سرانه واقـع  یھارد مداخله گی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید موخانوادگی خصوصی، امور زند در یاحد
مقابـل ایـن گونـه  در اسـم و رسـمش نبایـد مـورد حملـه قـرار گیـرد، ھـرکس حـق دارد کـه شرافت و شود و

 .حمالت، مورد حمایت قانون قرار گیرد  مداخالت و
  
 :ماده سیزدھم  

 .ا انتخاب نمایدآزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود ر یکشورداخل ھر  کس حق دارد که در ھر .١
 

  .جمله کشور خود را ترك کند یا به کشور خود بازگردد و از یکشورکس حق دارد ھر  ھر .٢
 

 :ماده چھارد ه ھم 
 دیگـر پنـاه اختیـار یدرکشـورھاگی جسـتجو کنـد و پناھنـدبرابر تعقیب، شـکنجه و آزار،  کس حق دارد در ھر .١

 .نماید
 

م عمومی و غیرسیاسی یا رفتارھایی مخالف بـا اصـول مقاصـد ملـل که تعقیب واقعاً مبتنی به جر یمورد در .٢
 .متحد باشد، نمیتوان ازاین حق استفاده نمود

  
 :ماده پانزده ھم 

 .تابعیت باشد یداراکس حق دارد که  ھر .١
 

  .ھیچ کس را نمیتوان خود سرانه ازتابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد .٢
 

 :ماده شانزده ھم 
ھمـدیگر  یـا مـذھب بـا تابعیـت ملیـت، مرد بـالغی حـق دارد بـدون ھیچگونـه محـدودیت ازنظـر نـژاد، زن و ھر .١

شـوھر درکلیـه امـور  درتمام مدت زناشویی و ھنگام انحالل آن، زن و. زناشویی کنند و تشکیل خانواده دھند
 .میباشند یمساوحقوق  یدارامربوط به ازدواج، 

 
 .مرد واقع شود آزادانه زن و ازدواج باید با رضایت کامل و .٢

 



 
 .شود خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد ازحمایت جامعه و دولت بھره مند .٣

  
 :ماده ھفده ھم 

 .ھرشخص، منفرداً یا بطور جمعی حق مالکیت دارد .١
 

 .ھیچ کس را نمیتوان خود سرانه ازحق مالکیت محروم نمود  .٢
  

 : ھجدھمماده 
این حق متضمن تغییر مـذھب یـا عقیـده و . فکر، وجدان ومذھب بھره مند شود یآزاد دارد که ازھرکس حق 

مراسـم دینـی  یاجـرا نیز شامل تعلیمـات مـذھبی و اظھار عقیده و ایمان میباشد و یآزادھمچنین متضمن 
 .باشد  ھرکس میتواند ازاین حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار. است

  
 :زده ھم وماده ن

بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که ازداشتن عقاید خـود بـیم و اضـطرابی  عقید ه و یآزادھر کس حق 
اخـذ و انتشـار آن بـا تمـام وسـایل ممکـن و بـدون مالحظـات  نداشته باشد و درکسب اطالعـات و افکـار و در

 .، آزاد باشدیمرز
  

 :ماده بیستم 
 .د آزادانه مجامع و جمعیتھاي مسالمت آمیز تشکیل دھدھر کس حق دار .١

 
 .اجتماعی کرد  ھیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در .٢

  
 :ماده بیست ویکم 

نماینـدگانی کـه  خـواه بـا وسـاطت خود، خـواه مسـتقیماً و اداره امور عمومی کشور کس حق دارد که در ھر .١
 .آزادانه انتخاب شده باشند،شرکت جوید

 
 .مشاغل عمومی کشور خود نایل آید شرایط، با یتساو باکس حق دارد که  ھر .٢

 
کـه از روي  این اراده باید به وسیله انتخاباتی بر گـزار گـردد .مردم است اراده ،منشأ قدرت حکومت اساس و .٣

 طـرق مخفی یا یرأبا  رعایت مساوات باشد و انتخابات باید عمومی و با. صورت پذیرد یادوارطور ب صداقت و
  .را تامین نماید  یرأ یآزادنظیر آن انجام گیرد که 

 
 : مماده بیست ودو

 یھمکـار مجاز است به وسیله مساعی ملـی و کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و ھر
بـا  ،شخصیت اوست خود را که الزمه مقام و رشد آزادانه اجتماعی و فرھنگی ،یاقتصادبین المللی، حقوق 

 .کشور به دست آورد  منابع ھر ت تشکیالت ورعای
  

 :ماده بیست وسوم 
 یبــرا بخشــی شــرایط منصــفانه و رضــایت خــود را آزادانــه انتخــاب نمایــد، کنــد، کــار کــس حــق دارد کــار ھــر .١

 .مورد حمایت قرارگیرد یبیکارمقابل  در کارخواستار باشد و
 

 .دریافت دارند یمساو، اجرت یومسامقابل کار  ھمه حق دارند که بدون ھیچ تبعیضی در .٢
 

 
در خـانواده اش را  ھرکسی که کار میکند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخش دریافت دارد کـه زنـدگی او و .٣

 .حمایت اجتماعی کامل شود حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل راستای
 

اتحادیـه ھـا نیـز شـرکت  دیگـران اتحادیـه تشـکیل دھـد و در خود بـاع فمنا دفاع از یبراکس حق دارد که  ھر .٤
 .نماید

  



 :ماده بیست وچھارم 
، یادوار یھـا مرخصـیو  معقول ساعات کـار حدودمستحق  تفریح دارد و فراغت و کس حق استراحت و ھر

 .با اخذ حقوق میباشد 
  

 :ماده بیست وپنجم 
 مسـکن و حیـث خـوراك و خـانواده اش را از خـود و گی سـالمتی و رفـاهزنـدکـس حـق دارد کـه سـطح  ھـر .١

 صنقـ ،یبیمـار ،یبیکـار موقـع مراقبتھاي طبی وخدمات الزم اجتماعی تامین کند و ھمچنین حق دارد که در
بـین  ازاو انسان، وسایل امـرار معـاش  که به علل خارج از اراده یدیگرتمام موارد  یا در یپیر، بیوه گی، عضو

 .گی برخوردار شودزندبرومندانه  از شرایط آ ،رفته باشد
 

اثـر ازداواج و چـه  کودکان چـه بـر. کمک ومراقبت مخصوصی بھره مند شوند مادران و کودکان حق دارند که از .٢
 .دنبدون ازداواج بدنیا آمده باشند حق دارند که ھمه از حمایت اجتماعی برخوردار شو

  
 :ماده بیست ششم 

مربـوط بـه  کـه یحـدودآمـوزش و پـرورش الاقـل تـا  .پرورش بھره مند شـود آموزش و کس حق دارد که از ھر .١
ی بایـد اآمـوزش حرفـه  .اسـت یاجبـارآموزش ابتدایی . اساسی است باید مجانی باشد تعلیمات ابتدایی و
ھمه بنا بـه اسـتعداد و  باشدھمه باز  یروکامل، به  یتساوو آموزش عالی باید با شرایط  عمومیت پیدا کند

 .ند از آن بھره مند گردندخود بتوان
 

برسـاند و  ھدایت شود که شخصیت انسانی ھر کس را بـه حـد کامـل رشـد آن یطورآموزش و پرورش باید  .٢
احتـرام بـه  گذشـت و آموزش و پرورش باید با حسـن تفـاھم،. احترام به حقوق و آزادیھاي بشر را تقویت کند

ملل متحد  یفعالیتھاھمچنین توسعه  یا مذھبی و عقاید مختلف و دوستی بین تمام ملل، جمعیتھاي نژادي
 .راه حفظ صلح تسھیل نماید را در

 
 

  .پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند انتخاب نوع آموزش و و مادر در پدر .٣
 

 :ماده بیست و ھفتم 
 در متمتـع گـردد واجتمـاعی شـرکت کنـد، از فنـون و ھنرھـا   - گی فرھنگـیزند درکس حق دارد آزادانه  ھر .١

 .فواید آن سھیم باشد و علمیپیشرفت 
 

 .شود  خود برخوردار یھنرفرھنگی یا  آثار علمی، یمادو  یمعنوکس حق دارد از حمایت منافع  ھر .٢
  

 :ماده بیست وھشتم 
 درآزادیھایی را کـه  نظمی را بخواھد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و یبرقرارکس حق دارد  ھر .١

 .آنھا را به مورد عمل بگذارد تامین کند و ،این اعالمیه ذکر گردیده است
  

 :ماده بیست ونھم 
 .کامل شخصیت او را میسر سازد  وظیفه دارد که رشد آزاد و ایمقابل آن جامعه  کس در ھر .١

 
 قـانون، خـود، فقـط تـابع محـدودیتھایی اسـت کـه بـه وسـیله یآزادیھا استفاده از حقوق و یدراجراکس  ھر .٢

 صـحیح اخالقـی و مقتضـیات یبـرادیگـران و  یآزادیھا شناسایی و مراعات حقوق و ،مینأتمنحصراً به منظور 
 .دموکراتیک وضع گردیده است جامعهشرایط یک  در گانی،ھمرفاه  نظم عمومی و

 
 .اصول ملل متحد اجرا گردد نمیتواند برخالف مقاصد و یموردھیچ  این حقوق و آزادیھا، در .٣

  
 :م اه سی ماد

باشد کـه  یفردجمعیتی یا  دولتی یا یبراتفسیر شود که متضمن حقی  یطورھیچیک ازمقرارت اعالمیه حاضر نباید 
 .آن راه فعالیتی بنماید  یا در بین ببرد و از این اعالمیه را مندرج در یآزادیھایک ازحقوق و  به موجب آن بتواند ھر


