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   حقوق بشري جهانهياعالممتن كامل 
   

 1327 آذر 19 مطابق با 1948 دسامبر 10 خي ماده، در تار30 و باچهي دكي حقوق بشر شامل هياعالم
 روز حقوق " روز را به نام ني ااني شد و همه ساله  جهانبي سازمان ملل تصوي در مجمع عموميشمس
 كشورها يبندي پازاني امروزه منكهي واهي اعالمني اي جهانتيبا توجه به اهم.رندي گي جشن م"بشر

  . گردديائه م شود متن كامل آن اري مدهي سند سنجنينسبت به حقوق بشر با ا
  مقدمه 
 ،ي آنان اساس آزادري و انتقال ناپذكساني و حقوق ي بشري اعضاهي كلي ذاتتيثي حيي آنجا كه شناسااز

  .  دهدي مليعدالت و صلح را در جهان تشك
 را كه رو تي است بشردهي گردي اانهي به اعمال وحشي حقوق بشر منتهري و تحقيي آنجا كه عدم شناسااز

 آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به ده،ي عقاني كه درآن افراد بشر در بييايته و ظهور دن واداشانيبه عص
  . آمال بشر اعالم شده استنيعنوان باالتر

 امي عالج، به قني كرد تا بشربه عنوان آخرتي قانون حماي با اجرادي را باي حقوق انسان" آنجا كه اساسااز
  .بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

  . قرار دادقي ملل را مورد تشوني الزم است توسعه روابط دوستانه ب" كه اساساجاازآن
 حقوق مرد و ي بشر و مقام و ارزش فرد انساني خود را به حقوق اساسماني آنجا كه مردم ملل متحد، ااز

ك  كميي اجتماشرفتي راسخ گرفته اند كه به پمي در منشور، اعالم كرده اند و تصم" مجددايزن و تساو
  . بوجود آورندي بهتري آزادتر وضع زندگيطيكنند و در مح

 را با ي اساسيهاي حقوق بشر و آزادي واقعتي و رعاي آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهاناز
  . كنندني سازمان ملل تاميهمكار

 تيهد، كمال اهم تعني كامل اي اجراي براهاي حقوق و آزادني نسبت به اي آنجا كه حسن تفاهم مشتركاز
 ملل، هي تمام مردم و كلي براي حقوق بشر را آرمان مشتركي جهانهي اعالمني ايرا دارد، مجمع عموم

 باشند و مجاهدت كنند ته، در مد نظر داش"ماي را داهي اعالمني و افراد همه اركان اجتماع، اكندياعالم م
 ني و بي مليجي تدرري و با تدابابديوسعه  تهاي حقوق و آزادنياحترام ا, تي و تربمي تعللهيكه به وس

 كه در يي مردم كشورهاني خود و چه در باني آنها چه در مياتي و حي واقعي و اجرايي شناسا،يالملل
  . گرددني باشد، تاميقلمرو آنها م

 موهبت خرد و وجدان ي شوند و داراي مدهيي زاكساني و حقوق تيثي همه افراد بشر آزاد و با ح-1 ماده
  . رفتار كنندي برادرهي با روحگريكديباشند و با  يم



 ،ي برترچگونهي هي شده، بحي حاضر به آن تصرهي كه در اعالمهاي آزادهي تواند از كلي هركس م-2 ماده
 تي موقعاي و از نظر زاد و بوم گر،ي ددهي هر عقاي ني از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و ديمنجمله برتر

 بر اساس نظام يازي امتچيه زين.  بهره مند گرددگري هر وضع داي نسب اي ينگر و از نظر توا،ياجتماع
 كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود يني سرزماي مربوط به كشور ي المللني باي ي قانوناي ياسيس

 اي باشد ي خواه فاقد خود مختاري سرپرستري زاي مزبورمستقل باشد نينخواهد داشت، خواه سرزم
  . از شروط محدود شده باشندي آن به شرطتياكم كه حينيسرزم
  . برخوردار باشدشي خوي شخصتي و امني و آزادي هر كس حق دارد از زندگ-3 ماده
 بنده در هر شكل كه ي و سوداگريبنده گ.  گرفتي برده گاي ي توان به بنده گي كس را نمچي ه-4 ماده

  .باشد ممنوع است
 زي اهانت آماي ي انسانري و غانهي مورد عقوبت با روش وحشايد  توان شكنجه كري كس را نمچي ه-5 ماده

  .قرار داد
  . او در همه جا مراعات گرددي حقوقتي حق است كه شخصني اي هر كس دارا-6 ماده
 قانون بطور يباني تفاوت از پشتچي هي و حق دارند كه بكسانندي قانون شگاهي همه افراد در پ-7 ماده

  .برابر استفاده كنند
 ني كه چني باشد ودر مقابل هرگونه عملهي اعالمني كه ناقض اضيس حق دارد در مقابل هرگونه تبع كهر
  . قانون برخوردار گرددكساني تي كند، از حماقي را تشويضيتبع
 او ي براگري دي قانونهااي ي كه به موجب قانون اساسي به حقوق اصلي تواند از تعدي هركس م-8 ماده

  . شودفاي متوسل گردد تا حقش استي دار ملتي صالحيگاههاشناخته شده است به داد
  . نموددي تبعاي ساخت ي زنداناي توان خودسرانه بازداشت كرد ي كس را نمچي ه-9 ماده
 دادگاه مستقل و كي او در ي دعواگران،ي حقوق با دي هركس حق دارد با استفاده كامل از تساو-10 ماده

 صحت هرگونه اتهام ايو آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او،  شود يدگي رسي طرف عادالنه و علنيب
  . كه به او متوجه باشد حكم دهديفريك

 كه در آن هر ي محا كمه علني او طري تقصيتا وقت,  باشديهركس متهم به ارتكاب جرم)  الف-11 ماده
  .  شوديسوب م محگناهي به ثبوت نرسد، ب" شده باشد قانوناني دفاع تامي براي ضرورنيگونه تضم

 كه آن ي محكوم نخواهد شد مگر وقتي از عملي خودداراي ي به علت ارتكاب عملچكسي هنيهمچن) ب
 ي به مجازاتچكسي هزين. در هنگام ارتكاب، جرم محسوب باشدي المللني باي ي ملنيكار بموجب قوان

  . از مجازات مقرر در هنگام ارتكاب جرم محكوم نخواهد شدشيب
 در معرض دخالت دي نباي مراسالت كساي محل سكونت، اي ي امور خانوادگاي ي خصوصين زندگا-12 ماده

هركس حق دارد در . توان حمله كردي نمچكسي و حسن شهرت هتيثي به حزين.خود سرانه واقع شود
  . قانون برخوردار باشديبانياز پشت,  گونه تجاوزهاني ااي گونه دخالت ها نيا

  .ندي در داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزهركس حق دارد)  الف-13 ماده
 تواند به كشور خود ي را كه بخواهد، منجمله كشور خود را،ترك كند و مي تواند هر كشوريهركس م) ب

  .باز گردد
 ي مزين.  پناهنده شوديي از هر گونه شكنجه و فشار به جازي گريهركس حق دارد برا)  الف-14 ماده

  . استفاده كندي كشورها از پناهندگريتواند در سا



 توان از حق ي ملل متحد باشد نمي كه مخالف با اصول و هدفهاي اموراي ياسي سري غميدر جرا) ب
  . استفاده كرديپناهندگ

  .ردي را بخواهد بپذيتي تواند هر مليهركس م)  الف-15 ماده
  . از اورا سلب نمودتي ملريي حق تغاي او محروم ساخت تي توان خود سرانه از ملي كس را نمچيه) ب

 يني و دي و ملي نژاددي قچي توانند بدون هي به سن ازدواج برسند ميزن و مرد وقت)  الف-16 ماده 
 حقوق ي و در اثنا و هنگام انحالل آن، داراييآنان به هنگام زناشو.  گذارنداديازدواج كنند، و خانواده بن

  . باشندي ميمتساو
  .ستي ني قانوننده،ي آزادانه همسران آيعقد ازدواج جز با رضا) ب
  . جامعه برخوردار باشديباني از پشتدي اجتماع است و باي و اساسيعيخانواده عنصر طب) ج

  . استتي حق مالكي دارايگري با شراكت داي ييهركس به تنها)  الف-17 ماده
  . سلب كردي توان بر خالف قانون از وي كس را نمچي هتيمالك) ب

 حق آن است كه هر كس خواه به نيالزمه ا.  استني و دري فكر و ضمي حق آزادي هركس دارا-18 ماده
 و انجام ريي شعاقي از طراي و ممارست، يريگي و پمي از راه تعلي خصوصاي ي علنگراني با داي ييتنها

  . خود را ابراز كنداتينيقي و ني آزادانه،د،بتواندينيمراسم د
 رفتني حق شامل پذني و ااوردي و آن را به زبان بردي را بپذي ادهي هر كس آزاد است هر عق-19 ماده

 و دي قچي كه بخواهد بدون هلهي تواند به هر وسي باشد و مي بدون مداخله اشخاص ميهرگونه را
  .د كند و انتشار دهافتي و دردي نماقي اخبار و افكار را تحق،يياي به حدود جغرافتيمحدود
  .دي شركت جوزي مسالمت آميهر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت ها) الف-20 ماده
  .ونددي بپي توان وادار ساخت به حزبي كس را نمچيه) ب

 كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره يندگاني نمالهي به وساي "مايهركس حق دارد مستق)  الف-21 ماده
  .دي كشور خود شركت جويامور عموم

 ي انتخابات شرافتمندانه صورت ملهي اراده به وسنيا, استي ملاراتيراده ملت اساس قدرت اختا) ب
 مشابه با آن كه ي بنا به روشاي ي مخفيبا را, كساني ي انتخابات عمومقي كه دوره به دوره از طررديگ

  .ابدي يانجام م , ني را تامي رايآزاد
 برخوردار گردد، ي اجتماعني است حق دارد از تام عضو جامعه محسوبنكهي اثي هر كس از ح-22 ماده
 با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق ي المللني بياري و ي تواند به كمك كوشش مليو م

 بهره ور اشد مالزمه داشته بي انسانتي و تكامل آزاد شخصتيثي كه با حي و فرهنگي و اجتماعياقتصاد
  .گردد
 حق زي عادالنه و ارضا كننده دارد، نطي آزادانه كار با شرادنير و حق برگزهر كس حق كا)  الف-23 ماده

  . شودتي حمايكاريدارد كه در مقابل ب
  . داردي حق دستمزد مساواز،ي امتتي گونه رعاچي بدون ه،يهر كس در مقابل كار مساو) ب
 او و خانواده يه برا كند كافتي منصفانه و ارضا كننده دريهر كس در مقابل كار، حق دارد دستمزد) ج

 حق دارد ي باشد و در صورت مقتضي انسانافتهي كمال تيثي حستهي فراهم آورد كه شايشتياش وجه مع
  .دي استفاده نماي اجتماعتي حمالي وساهياز كل

 ييكاي بدهد و عضو سندكاي سندلي تشكگراني از منافع خود، با ديباني پشتيهر كس حق دارد برا) د
  .شود



 فراغت دارد، منجمله حق دارد ساعات كارش بطور اميكس حق استراحت و استفاده از ا هر -24 ماده
  . حقوق استفاده كندافتي با دري نوبتيمعقول محدود باشد و از مرخص

 برخوردار باشد كه سالمت و رفاه او و خانواده اش، ي زندگانكيهركس حق دارد از سطح )  الف-25 ماده
 حق دارد از نيهمچن.  كندني آنان را تامي پزشكي هايدگيو رسمنجمله خوراك و لباس و مسكن 

 ي مواردريسا در اي يري و پي گوهي و بي و درمانده گيماري و بيكاري در هنگام بي اجتماعيخدمات ضرور
  . مختل گردد استفاده كندي معاش ولي از اراده او، وساروني بيكه بنا به اوضاع و احوال

هر كودك خواه . كندي مجابي استفاده از كمك و مساعدت مخصوص را امادر بودن و فرزند بودن،) ب
  . گرددي برابر برخوردار مي اجتماعتي از حما،ي قانونري غاي باشد ي قانونييحاصل زناشو

 دست كم در مورد دي باتي و تربميتعل.  استفاده كندتي و تربميهر كس حق دارد از تعل)  الف-26 ماده
 به يدسترس.  همه ممكن باشدي برادي باي و حرفه اي فنماتيتعل.  باشدگانيا ري و اساسييآموزش ابتدا

  . باشدري هر كس امكان پذيستگي همه و بنا به شاي برادي باهي عالماتيتعل
 يهاي احترام به حقوق بشر و آزادتي و تقوي بشرتي كامل شخصيي شكوفادي باتي و تربميهدف تعل)ب

 همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد ني بيسن تفاهم و گذشت ودوست حدي باتي و تربميتعل.  باشدياساس
  . كندلي حفظ صلح تسهي ملل متحد را برايتهاي گسترش فعالني همچنن،ي هر داي
  . دارندتي فرزند خود حق اولوتي و تربمي نوع تعلنيي تعيپدر و مادر برا) ج

 و از اقسام هنرها ديجتماع شركت جو اي فرهنگيهر كس حق دارد آزادانه در زندگان)  الف-27 ماده
  . باشدمي و بركات حاصل از آن سهي علمشرفتياستفاده كند و در پ

 كه بوجود ي هنراي ي و ادبي از هرگونه دستاورد علمي ناشي و ماديهر كس حق دارد از منافع اخالق) ب
  . شودتيآورده باشد حما

 حكمفرما شود كه ي چنان سامان و نظميان و جهي هركس حق دارد بكوشد تا در سطح اجتماع-28 ماده
  . كامل برسدجهي اعالم شده است در آن سطح به نتهي اعالمني كه در اييهايحقوق و آزاد

 او امكان تي كه فقط در آن اجتماع رشد آزاد و كامل شخصيهركس نسبت به اجتماع)  الف-29 ماده
  . بر عهده دارديفي است تكالريپذ
 ي ميروي پيي هاتي تنها از محدودش،ي خويهاي از آزاديدر مقام برخوردار حقوق و يهركس در اجرا)ب

 ي بالجمله براگران،ي ديهاي و حرمت به حقوق و آزاديي شناساني به منظور تام"كند كه قانون منحصرا
 جامعه دموكرات كي در ،ي و مصلحت عمومي عادله اخالق و نظام اجتماعاتي به مقتضدنيتحقق بخش

  .وضع كرده باشد
 بكار برد كه با هدفها و اصول ملل متحد ي مزبور را به نحويهاي توان حقوق و آزادي حال نمچيدر ه) ج

  . باشديمناف
 اي ي گروهاي ي دولتي كرد كه براري تفسي بنحوتواني حاضر را نمهي از مقررات اعالمكي چي ه-30 ماده
 ني انجام دهد كه هدف آن از بي كاراي  دست زنديتي شود كه بنا بر آن، بتواند به فعالي متضمن حقيفرد

 . باشدهي اعالمني مذكور در ايهاي از حقوق و آزاديبردن حق


