اﻋﻼﻣﯿﻪ ٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۴۸در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻮده و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد .اﻋﻼﻣﯿﻪ
ی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ  ۳۰ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در
ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺪﻧﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ در
ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻟﺰامآور ﺑﻮده و از
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪٔ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و آن را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ذاﺗﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺸﺮی و ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن و
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻧﺎن اﺳﺎس آزادی,ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻠﺢ را در ﺟﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ
ای ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺘﺒﺸﺮﯾﺖ را ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن واداﺷﺘﻪ و ﻇﻬﻮر دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درآن اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه ,آزاد و از ﺗﺮس و ﻓﻘﺮ ,ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎل ﺑﺸﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ” ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﺸﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻼج ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﺿﺪ ﻇﻠﻢ وﻓﺸﺎر ﻣﺠﺒﻮرﻧﮕﺮدد.
ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ” ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ را ﻣﻮرد
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار داد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ,اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ و
ﻣﻘﺎم و ارزش ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮد و زن و ﺗﺴﺎوی ﻣﺠﺪدا” در ﻣﻨﺸﻮر,
اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺳﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺤﯿﻄﯽ آزاد ﺗﺮ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دول ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﻋﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادﯾﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎ ﺑﺮای
اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ,ﮐﻤﺎل اﻫﻤﯿﺖ را دارد,ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻠﻞ ,اﻋﻼم
ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن اﺟﺘﻤﺎع ,اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را داﯾﻤﺎ” ,در ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ,
اﺣﺘﺮام اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ,ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟﺮای واﻗﻌﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
و ﭼﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮔﺮدد.
ﻣﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،اﻋﻼﻣﯿﻪٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و اﻋﻼﻣﯿﻪٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻮد در  ۱۰دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۴۸ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،روزی ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  -۱ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آزاد و ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن زاﯾﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و دارای ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧﺮد و وﺟﺪان ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ
ﺑﺮادری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده  -۲ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﻠﯿﻪ آزادﯾﻬﺎ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه,ﺑﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮی ,ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮﺗﺮی از ﻧﻈﺮ ﻧﮋاد و رﻧﮓ و
ﺟﻨﺲ و زﺑﺎن و دﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﮕﺮ ,و از ﻧﻈﺮ زاد و ﺑﻮم ﯾﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ,و از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﯾﺎ ﻫﺮ وﺿﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد .ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﺗﺒﻌﻪ آن ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ,ﺧﻮاه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮرﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ,
ﺧﻮاه ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ از
ﺷﺮوط ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد از زﻧﺪﮔﯽ و آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺎده -۳
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  -۴ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺮده ﮔﯽ ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﻨﺪه ﮔﯽ
و ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﻨﺪه در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻋﻘﻮﺑﺖ ﯾﺎ روش
ﻣﺎده -۵
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻫﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻗﺮار داد.
ﻣﺎده  -۶ﻫﺮ ﮐﺲ دارای اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ او در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد.
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ
ﻣﺎده -۷
ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوت از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ودر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ,از ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  -۸ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی
ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﻘﺶ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺷﻮد.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ
ﻣﺎده -۹
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﺑﺎ
ﻣﺎده -۱۰
دﯾﮕﺮان ,دﻋﻮای او در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ ﻃﺮف ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻋﻠﻨﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و آن دادﮔﺎه در ﺑﺎره ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات او,ﯾﺎ ﺻﺤﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﺗﻬﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ دﻫﺪ.
اﻟﻒ( ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﻣﺎده -۱۱
او ﻃﯽ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﺦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺿﺮوری ﺑﺮای دﻓﺎع
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ” ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻧﺮﺳﺪ ,ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدداری از ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در
ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﮑﺎب ,ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ
ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﯿﺶ

از

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ,ﯾﺎ
ﻣﺎده -۱۲
ﻣﺮاﺳﻼت ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد.ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ
و ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد.
ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ,از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  -۱۳اﻟﻒ( ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد در داﺧﻞ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر آزاداﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ.
ب( ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ,ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را,ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  -۱۴اﻟﻒ( ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻓﺸﺎر
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد .ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ب( در ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺎده  -۱۵اﻟﻒ( ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻠﯿﺘﯽ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ب( ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ از ﻣﻠﯿﺖ او ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺣﻖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻠﯿﺖ از اورا ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد.
اﻟﻒ( زن و ﻣﺮد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺎده -۱۶
ﺧﺎ ﻧﻮا ده
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ ﻧﮋادی و ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ,و
ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و در اﺛﻨﺎ و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺤﻼل آن

دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب( ﻋﻘﺪ ازدواج ﺟﺰ ﺑﺎ رﺿﺎی آزاداﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮان آﯾﻨﺪه,ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ج( ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  -۱۷اﻟﻒ( ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﮐﺖ دﯾﮕﺮی دارای ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﺳﺖ.
ب( ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن از وی ﺳﻠﺐ ﮐﺮد.
ﻣﺎده  -۱۸ﻫﺮﮐﺲ دارای ﺣﻖ آزادی ﻓﮑﺮ و ﺿﻤﯿﺮ و دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ
ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻋﻠﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
از راه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﻤﺎرﺳﺖ ,ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺎﯾﯿﺮ و اﻧﺠﺎم
ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ,ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ,دﯾﻦ و ﯾﻘﯿﻨﺎت ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  -۱۹ﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه ای را ﺑﭙﺬﯾﺮد و آن را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺑﯿﺎورد و اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رای ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﻪ ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ,اﺧﺒﺎر و اﻓﮑﺎر را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و
اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ.
اﻟﻒ(ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد آزاداﻧﻪ در اﺣﺰاب و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺎی
ﻣﺎده -۲۰
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﺪ.
ب( ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان وادار ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﻣﺎده  -۲۱اﻟﻒ( ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ” ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻮﯾﺪ.
ب( اراده ﻣﻠﺖ اﺳﺎس ﻗﺪرت اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻠﯽ اﺳﺖ,اﯾﻦ اراده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ دوره ﺑﻪ دوره از ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎن ,ﺑﺎ رای ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن
ﮐﻪ آزادی رای را ﺗﺎﻣﯿﻦ  ,اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺣﯿﺚ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﺣﻖ دارد از
ﻣﺎده -۲۲
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ,و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻠﯽ و ﯾﺎری
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺮ ﮐﺸﻮر از ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آزاد ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻼزﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮه ور ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  -۲۳اﻟﻒ( ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ ﮐﺎر و ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن آزاداﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ارﺿﺎ ,ﮐﻨﻨﺪه دارد ,ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﮑﺎری
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ب( ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی ,ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺘﯿﺎز ,ﺣﻖ
دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺎوی دارد.
ج( ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ,ﺣﻖ دارد دﺳﺘﻤﺰدی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او و ﺧﺎﻧﻮاده اش وﺟﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺣﻖ دارد از
ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
د( ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ,ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  -۲۴ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺎم ﻓﺮاﻏﺖ دارد ,ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ
ﺣﻖ دارد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرش ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  -۲۵اﻟﻒ( ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد از ﺳﻄﺢ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه او و ﺧﺎﻧﻮاده اش ,ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺧﻮراک و ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ دارد از ﺧﺪﻣﺎت
ﺿﺮوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯿﻤﺎری و درﻣﺎﻧﺪه ﮔﯽ و ﺑﯿﻮه ﮔﯽ
و ﭘﯿﺮی ﯾﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﺑﯿﺮون از
اراده او ,وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﺎش وی ﻣﺨﺘﻞ ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ب( ﻣﺎدر ﺑﻮدن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدن ,اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺨﺼﻮص را
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺧﻮاه ﺣﺎﺻﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ,از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻟﻒ( ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده -۲۶
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﺳﺎﺳﯽ راﯾﮕﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
ب(ﻫﺪف

ﺗﻌﻠﯿﻢ

و

ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﺑﺎﯾﺪ

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

ﮐﺎﻣﻞ

ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﺑﺸﺮی

و

ﺗﻘﻮﯾﺖ

اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادﯾﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﮔﺬﺷﺖ ودوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ از ﻫﺮ ﻧﮋاد
ﯾﺎ ﻫﺮ دﯾﻦ ,ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ج( ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ
دارﻧﺪ.
ﻣﺎده  -۲۷اﻟﻒ( ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد آزاداﻧﻪ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎع
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﺪ و از اﻗﺴﺎم ﻫﻨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﺑﺮﮐﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺎورد
ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن
ﻣﺎده -۲۸
ﺳﺎﻣﺎن و ﻧﻀﻤﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ در آن ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

اﻟﻒ( ﻫﺮﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در آن اﺟﺘﻤﺎع رﺷﺪ
ﻣﺎده -۲۹
آزاد و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ او اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻫﺪارد.
ب(ﻫﺮﮐﺲ در اﺟﺮای ﺣﻘﻮق و در ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ,
ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮا” ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮان ,ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺎدﻟﻪ اﺧﻼق و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ,در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮات وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ج( در ﻫﯿﭻ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﮑﺎر
ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ و اﺻﻮل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  -۳۰ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺮرات اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻨﺤﻮی ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن,
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ دﺳﺖ زﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﺣﻘﯽ از ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ آﻣﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دﯾﺒﺎﭼﻪ و  ۳۰ﻣﺎده,در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۴۸
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۹آذر  ۱۳۲۷ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻧﺎم ” روز ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ” ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

