
 نسخة موجزة 
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

نحن جميعًا نولد أحرارًا ومتساوين، ولدينا جميعًا أفكارنا وآراؤنا   1
الخاصة، ويجب أن ُنعامل جميعًا بالطريقة نفسها.

لكل إنسان حق التمتع بهذه الحقوق، أيًا كانت االختالفات بيننا.  2

3  لكل فرد منا الحق في الحياة، وفي أن يعيش بحرية وأمان.

ال يحق ألحد أن يستعبدنا، وال يجوز لنا استعباد أحد.  4

ال يحق ألحد أن ُيلحق بنا األذى أو يخضعنا للتعذيب أو المعاملة   5
القاسية.

لكل إنسان الحق في التمتع بحماية القانون.  6

ُيطبق القانون نفسه على الجميع، ويجب أن ُنعامل بموجبه   7
بشكل عادل.

من حقنا جميعًا أن نطلب مساعدة القانون عندما ال ُنعامل   8
بشكل عادل.

ال يحق ألحد أن يزجنا في السجن بال سبب وجيه، أو أن يبقينا   9
في السجن، أو أن يبعدنا عن بالدنا.

إذا ُقدمنا إلى المحاكمة، فينبغي أن تكون محاكمة عادلة   10
وعلنية. وال يجوز ألحد أن ُيملي على القضاة الذين يحاكموننا 

ما يفعلونه.

ال يجوز إدانة أحد على ارتكاب فعل ما لم يثبت ارتكابه له. وإذا   11
اتهمنا الناس بارتكابنا فعاًل سيئًا، فإن من حقنا أن نبين أن ذلك 

غير صحيح والدفاع عن أنفسنا.

ال يجوز ألحد إلحاق الضرر بسمعتنا وتشويهها. وال يحق ألحد أن    12
يقتحم بيتنا أو يطلع على مراسالتنا أو يزعجنا أو يزعج عائالتنا 

بال سبب موجب.

لنا جميعًا الحق في التنقل داخل بلدنا وفي السفر إلى الخارج    13
حيثما نريد.

إذا شعرنا بالخوف من التعرض لمعاملة سيئة في بلدنا، فإن لنا    14
الحق في اللجوء إلى بلد آخر طلبًا لألمان.

لنا جميعًا الحق في االنتماء إلى وطن ما.   15

لكل رجل وامرأة أدركا سن الرشد الحق في الزواج وبناء أسرة    16 
إذا أرادا. وللرجل والمرأة نفس الحقوق أثناء الزواج وبعد 

االنفصال.

لكل فرد الحق في تملك األشياء أو المشاركة في ملكيتها. وال    17
يحق ألحد أخذ أغراضنا دون سبب مقنع.

لكل فرد الحق في المعتقد وفي اعتناق الدين الذي يريد    18
وفي تغيير دينه.

لكل فرد الحق في التفكير كما يشاء وقول ما يفكر به،    19
وفي تبادل اآلراء واألفكار مع اآلخرين.

لنا جميعًا الحق في االجتماع بأصدقائنا والمشاركة في    20
الجمعيات والعمل معًا من أجل الدفاع عن حقوقنا بصورة 

سلمية. وال يجوز ألحد إرغامنا على االنضمام إلى أية 
جماعة إذا لم نكن نريد ذلك.

لنا جميعًا الحق في المشاركة في إدارة الحكم في بلدنا،    21
وينبغي السماح لكل شخص راشد بالتصويت من أجل 

اختيار حكامه.

لنا جميعًا الحق في الحصول على مسكن وعلى ما يكفي    22
من المال لتمكيننا من العيش، وفي الحصول على 

مساعدة طبية في حالة المرض. ولنا الحق في االستمتاع 
بالموسيقى والفن والمهن والرياضة.

لكل فرد راشد حق في العمل وفي الحصول على األجر    23
العادل مقابل عمله، وفي االنضمام إلى نقابات العمال.

لنا الحق في الراحة واالسترخاء.   24

لنا جميعًا الحق في الحصول على حياة جيدة تراعي كرامة    25
اإلنسان. ولألمهات واألطفال والمسنين والمتعطلين 

عن العمل وذوي الحاجات الخاصة الحق في الحصول على 
الرعاية.

لنا جميعًا الحق في التعليم وفي إنهاء الدراسة األساسية    26
)االبتدائية( المجانية. وينبغي أن يكون بمقدورنا تعلم 

مهنة أو االستفادة من جميع مهاراتنا.

لنا جميعًا الحق في أن نعيش حياتنا الخاصة وفي    27
االستمتاع بمنتجات العلم والتعلم.

ينبغي أن يكون هناك نظام سليم، كي نتمتع جميعًا    28
بالحقوق والحريات في بلدنا وفي سائر أنحاء العالم.

تقع على عاتقنا واجبات نحو اآلخرين، وينبغي أن نحمي    29
حقوقهم وحرياتهم.

ال يحق ألحد أن يجردنا من هذه الحقوق والحريات.   30
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