
  )أ(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

  

 الديباجة

لّما كان االعتراا  بالكاامرة المتلةرفة جري جميرا  عألراة البراي البحراية  بلمر اوي المتبرا ية 

 الثابتة ه   باس اللاية  العدل  البالي جي العالي. 

 

ا كان تنابي لم ق اإلنبان  ازدااؤها اد  جأليا إلى  عمال همجيرة ذت  الألرميا اإلنبراني.  لم

 كان غاية ما يان  إليه عامة البحا انبثاق عالي يتمتا جيه الفراد بلايرة المر ل  العميردي  يتلراا 

 من الفزع  الفااة. 

 

ا الماة ذخرا المرا  لما كان من الألا اي  ن يت لى المان ن لماية لم ق اإلنبان لكيال يألط

 إلى التماد عفى االبتبداد  الظفي. 

 

 لما كان  حع ب المي المتلدي اد  كد  جي الميثاق من جديد إيمانوا بلمر ق اإلنبران البابرية 

 بكاامة الفاد  اردا   بمرا لفاجرال  النبراة مرن لمر ق متبرا ية  لزمر   ماهرا عفرى  ن تردجا 

 ى اللياي جي ج  من اللاية  جبح. بالااي االجتماعي ادًما   ن تاجا مبت 

 

 لما كان  الرد ل العألراة ارد تعورد  بالتعرا ن مرا المري المتلردي عفرى ألرمان إطرااد مااعراي 

 لم ق اإلنبان  اللايا  البابية  التااموا. 

 

  لما كان لإلدااك العاي لوت  اللم ق  اللايا  الهمية الكباى لف جاة التاي بوتا التعود. 

 

 العامة  جإن الجمعية

 

 تنادي بوتا اإلعالن العالمي للم ق اإلنبان 

 

عفى  نه المبت ى المحتاك التي ينبغي  ن تبرتودجه كاجرة الحرع ب  المري لترى يبرعى كرل جراد 

 هيئة جي المجتما،  األرعين عفرى الرد اي هرتا اإلعرالن نةرب  عيرنوي، إلرى ت طيرد الترااي هرت  

 اتخات إجااةا  مطادي، ا مية  عالمية، لألرمان اللم ق  اللايا  عن طايق التعفيي  التابية 

اإلعترراا  بوررا  مااعاتوررا بةرر اي عالميررة جعالررة بررين الررد ل العألرراة تاتوررا  حررع ب البمرراع 

 الخاألعة لبفطانوا. 
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1المادي   

ي لد جميا الناس  لااًاا متبا ين جي الكاامة  اللمر ق.  ارد  هبر ا عمرالً  ألرميًاا  عفريوي  ن 

 با ح اإلخاة.  يعامل بعألوي بعأًلا

 

2المادي   

لكل إنبان لق التمتا بكاجة اللم ق  اللايا  ال اادي جي هتا اإلعالن، د ن  ي تمييز، كالتمييز 

ببرربب العنةررا    الفرر ن    الجررنس    الفغررة    الرردين    الررا ي البيابرري     ي ا ي ذخررا،    

ا، د ن  ية تفااة بين الاجال الةل ال طني    اإلجتماعي    الثا ي    الميالد     ي  ألا ذخ

  النباة. 

 

 جألالً عما تمدي جفن يك ن هناك  ي تمييز  بابه ال ألا البيابي    المان ني    الد لي لبفد    

البمعة التي ينتمي إليوا الفاد ب اة كان هتا البفد    تفك البمعة مبتمالً    تلر  ال ةراية    غيرا 

 خاألعة لي ايد من المي د. متمتا باللكي التاتي    كان  بيادته 

 

3المادي   

 لكل جاد اللق جي اللياي  اللاية  بالمة حخةه. 

 

4المادي   

 ال يج ز إبتاااق    إبتعباد  ي حخص.  يلظا اإلبتاااق  تجااي الاايق بكاجة   ألاعوما. 

 

5المادي   

اللاطرررة ال يعررراي  ي إنبررران لفتعرررتيب  ال لفعم برررا     المعرررامال  المابرررية    ال لحرررية    

 بالكاامة. 

 

6المادي   

 لكل إنبان  ينما  جد اللق جي  ن يعتا  بحخةيته المان نية. 

 

7المادي   

كل الناس ب ابية  ماي المان ن  لوي اللق جي التمتا بلماية متكاجئة عنه د ن  ية تفااة، كمرا  ن 

لرايي عفرى لوي جميعاً اللق جي لماية متبا ية ألرد  ي تمييرز يلخرل بورتا اإلعرالن  ألرد  ي ت

 تمييز كوتا. 

 

 



8المادي   

لكل حخص اللق جي  ن يفجل إلى الملاكي ال طنية إلنةاجه عن  عمال جيوا اعتداة عفى اللم ق 

 البابية التي يمنلوا له المان ن. 

 

9المادي   

 ال يج ز المبي عفى  ي إنبان    لجز     نفيه تعبفاً. 

 

10المادي   

التامة ما اآلخاين، جي  ن تنظا األيته  ماي ملكمة مبرتمفة  لكل إنبان اللق، عفى ادي المبا اي

 نزيوة نظااً عادالً عفنياً لففةل جي لم اه  التزاماته   ية تومة جنائية ت جه له. 

 

11المادي   

كل حخص متوي بجايمة يعتبا بايئاً إلى  ن تثب  إدانته اان ناً بملاكمة عفنيرة ترؤمن لره  .1

 عنه. جيوا الألمانا  الألا اية لفدجاع 

 

ال يدان  ي حخص من جااة  داة عمل    اإلمتناع عن  داة عمل إالّ إتا كان تلك يعتبا  .2

جاماً  جماً لفمان ن ال طني    الد لي  ار  االاتكراب. كرتلك ال ت ارا عفيره عم برة  حرد مرن تفرك 

 التي كان يج ز ت ايعوا  ا  ااتكاب الجايمة. 

 

12المادي   

تره الخاةرة     براته    مبركنه    ماابرالته    للمرال  ال يعاي  لد لتردخل تعبرفي جري ليا

 عفى حاجه  بمعته.  لكل حخص اللق جي لماية المان ن من مثل هتا التدخل    تفك اللمال . 

 

13المادي   

 لكل جاد لاية النمل  اختياا ملل إاامته داخل لد د كل د لة.  .1

 

 له الع دي إليه.  يلق لكل جاد  ن يغادا  ية بالد بما جي تلك بفد  كما يلق .2

 

14المادي   

 لكل جاد اللق  ن يفجل إلى بالد  خاى    يلا ل االلتجاة إليوا هابا من االألطواد.  .1

 

ال ينتفا بوتا اللق من ادي لفملاكمة جي جاائي غيا بيابية    لعمال تنااي  غرااي  .2

 المي المتلدي  مبادئوا. 



 

15المادي   

 لكل جاد لق التمتا بجنبية ما.  .1

 

 ج ز لامان حخص من جنبيته تعبفا    إنكاا لمه جي تغيياها. ال ي .2

 

16المادي   

لفاجررل  المررا ي متررا بفغررا بررن الررز او لررق التررز و  تلبرريس  برراي د ن  ي ايررد ببرربب  .1

 الجنس    الدين.  لوما لم ق متبا ية عند الز او   ثناة ايامه  عند انلالله. 

 

 ال يباي عمد الز او إال باألى الطاجين الااغبين جي الز او األى كامال ال إكاا  جيه.  .2

 

 الباي هي ال لدي الطبيعية البابية لفمجتما  لوا لق التمتا بلماية المجتما  الد لة.  .3

 

17المادي   

 لكل حخص لق التمفك بمفاد     باالحتااك ما غيا .  .1

 

  ال يج ز تجايد  لد من مفكه تعبفا. .2

 

18المادي   

لكل حخص اللق جي لاية التفكيا  الألرميا  الردين.  يحرمل هرتا اللرق لايرة تغييرا ديانتره    

عميدته،  لاية اإلعااب عنوما بالتعفيي  المماابة  إاامرة الحرعائا  مااعاتورا بر اة  كران تلرك 

 باا  ي ما الجماعة. 

 

19المادي   

ا اللرق لايرة اعتنرراق اآلااة د ن  ي لكرل حرخص اللرق جري لايرة الررا ي  التعبيرا.  يحرمل هرت

 تدخل،  ابتماة النباة  الجكاا  تفميوا  إتاعتوا بلية  بيفة كان  د ن تميد باللد د الجغااجية. 

 

20المادي   

 لكل حخص اللق جي لاية االحتااك جي الجمعيا   الجماعا  البفمية.  .1

 

 ال يج ز إاغاي  لد عفى االنألماي إلى جمعية ما.  .2

 



21المادي   

لكل جاد اللق جري االحرتااك جري إدااي الحرؤ ن العامرة لربالد  مرا مباحراي  إمرا ب ابرطة  .1

 ممثفين يختاا ن اختيااا لاا. 

 

 لكل حخص نفس اللق التي لغيا  جي تمفد ال ظائ  العامة جي البالد.  .2

 

إن إاادي الحعب هي مةدا برفطة اللك مرة،  يعبرا عرن هرت  اإلاادي بانتخابرا  نزيورة  .3

عفى  باس االاتااع الباي  عفى اردي المبرا اي برين الجميرا    لبرب  ي إجرااة  د اية تجاي

 مماثل يألمن لاية التة ي . 

 

22المادي   

لكل حخص بةفته عأل ا جي المجتمرا اللرق جري الألرمانة االجتماعيرة  جري  ن تلمرق ب براطة 

اتةررادية المجورر د المرر مي  التعررا ن الررد لي  بمررا يتفررق  نظرري كررل د لررة  م اادهررا اللمرر ق اال

  االجتماعية  التاب ية التي ال غنى عنوا لكاامته  لفنم  اللا لحخةيته. 

 

23المادي   

لكل حخص اللق جي العمل،  له لاية اختياا  بحرا ط عادلرة ماألرية كمرا  ن لره لرق  .1

 اللماية من البطالة. 

 

 لكل جاد د ن  ي تمييز اللق جي  جا متبا  لفعمل.  .2

 

جا عرادل مراي يكفرل لره  لبراته عيحرة الئمرة بكاامرة لكل جاد يم ي بعمل اللق جي   .3

 اإلنبان تألا  إليه، عند الفز ي،  بائل  خاى لفلماية االجتماعية.

  

 لكل حخص اللق جي  ن ينحل  ينألي إلى نمابا  لماية لمةفلته.  .4

 

24المادي   

مرل لكل حخص اللق جي الاالة،    جي   اا  الفااغ،  ال بيما جري تلديرد معمر ل لبراعا  الع

  جي عطال  د اية بلجا. 

 

  25المادي 

لكل حخص اللق جري مبرت ى مرن المعيحرة كرا  لفملاجظرة عفرى الةرلة  الاجاهيرة لره  .1

 لباته.  يتألمن تلك التغتية  المفبس  المبكن  العنايرة الطبيرة  كرتلك الخردما  االجتماعيرة 



 التامرل  الحريخ خة  الالزمة.  له اللق جي تلمين معيحته جي لاال  البطالة  الماي  العجرز

  غيا تلك من جمدان  بائل العيش نتيجة لظا   خااجة عن إاادته. 

 

لألم مة  الطف لة اللق جي مباعدي  اعاية خاةتين.  ينعي كل الطفال بنفس اللمايرة  .2

 االجتماعية ب اة  كان   الدتوي ناتجة عن اباط حاعي  ي بطايمة غيا حاعية. 

 

26المادي   

لتعفي.  يجب  ن يك ن التعفيي جي ماالفه ال لى  البابرية عفرى لكل حخص اللق جي ا .1

الاررل بالمجرران،   ن يكرر ن التعفرريي ال لرري إلزاميررا  ينبغرري  ن يعمرري التعفرريي الفنرري  المونرري،   ن 

 ييبا المب ل لفتعفيي العالي عفى ادي المبا اي التامة لفجميا  عفى  باس الكفاةي. 

 

حخةررية اإلنبران إنمرراة كرامال،  إلررى تعزيرز التررااي  يجرب  ن توررد  التابيرة إلررى إنمراة .2

اإلنبان  اللايا  البابية  تنمية التفاهي  التبامح  الةدااة برين جميرا الحرع ب  الجماعرا  

 العنةاية    الدينية،  إلى زيادي مجو د المي المتلدي للفظ البالي. 

 

 لآلباة اللق ال ل جي اختياا ن ع تابية   الدهي.  .3

 

27المادي   

لكل جراد اللرق جري  ن يحرتاك احرتااكا لراا جري ليراي المجتمرا الثمراجي  جري االبرتمتاع  .1

 بالفن ن  المباهمة جي التمدي العفمي  االبتفادي من نتائجه. 

 

لكل جاد اللق جي لماية المةالح الدبية  المادية المتاتبة عفى إنتاجه العفمي    الدبي  .2

    الفني. 

 

28المادي   

التمتا بنظاي اجتماعي د لري تتلمرق بممتألرا  اللمر ق  اللايرا  المنةر ص  لكل جاد اللق جي

 عفيوا جي هتا اإلعالن تلمما تاما. 

 

29المادي   

عفى كل جاد  اجبا  نل  المجتما الرتي يتراح جيره  لرد  لحخةريته  ن تنمر  نمر ا لراا  .1

 كامال. 

 



، لألررمان يخألررا الفرراد جرري مماابررته لم ارره لتفررك الميرر د الترري يمااهررا المرران ن جمررط .2

االعتاا  بلم ق الغيا  لاياته  التااموا  لتلميق الممتأليا  العادلة لفنظاي العراي  المةرفلة 

 العامة  الخالق جي مجتما ديممااطي. 

 

ال يةح بلال من الل ال  ن تمااس هت  اللم ق مماابة تتنااي مرا  غرااي المري  .3

 المتلدي  مبادئوا. 

 

30المادي   

يج ز تل يفه عفى  نه يخ ل لد لة    جماعة    جاد  ي لق جي المياي ليس جي هتا اإلعالن نص 

 بنحاط    تلدية عمل يود  إلى هدي اللم ق  اللايا  ال اادي جيه. 

 

 

 

كررران ن ال ل    10( المررؤاف جرري 3-  )د لرر 217اعتلمررد بم جررب اررااا الجمعيررة العامررة ) ( 

   . 1948ديبمبا 
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