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 اینسان حاقالرى ائوره نسل بیلدیرگھ سى
 2003-على بیگلو: چئویره ن

 
تاریخینده بیرلشمیش میللتلر تشكیالتینین عومومى مجمعینده تصویب اولونان اینسان حاقالرى ائوره               ١٩٤٨ دئسامبر   ١٠ 

 ٫ دئسامبر ١٠لوندوغو  او گوندن برى بیلدیرگھ نین تصویب او       .  بیر گیریش و اوتوز مادده دن اولوشور        ٫نسل بیلدیرگھ سى  
مجمع تشكیالتا عوضو اوالن بوتون دؤولتلردن بو تاریخى                 . آدىیال قوتالنیر  " اینسان حاقالرى گونو    "بوتون دونیادا     

 ھر یئرده      ٫گؤزلر اؤنونھ سریلمھ سى        " ٫ اؤلكھ لر و یوردالرین سیاسى دوروموندان آسیلى اولمادان                     ٫آندالشمانین
ایستھ "  باشلیجا اوخولالر و باشقا اؤیره نیم قورومالریندا اوخودولماسىنى                  ٫نماسى یورومال  ٫ یاییلماسى  ٫آچیقالنماسى

 . میشدیر
 
 
 

 اینسان حاقالرى عومومى بیاننامھ سى
 

 اؤن سؤز 
 

و آیریلماز حاقالرینین   ) برابر(حئیثییتین و اینسانالرین دنك      ) وار اوالن (اینسانلیق عاییلھ سینین بوتون عوضولرینده بولونان         
 ;بینؤوره سى اولماسینى گؤز اؤنونده توتاراق) دینجلییینین( عدالتین و دونیا باریشینین ٫)آزادلیغین( اركینلییین ٫نماسینینتانی
 

باش ) ویجدانینى( اینسانلیق اویاتینى       ٫ و نیفرتین    )خور گؤرولمھ سي    ( كیچیمسھ نمھ سى     ٫اینسان حاقالرینین تانینماماسى    
 ;اولماسینى گؤز اؤنونده توتاراق) سبب( دھشت وئریجى ییرتیجیلیقالرا ندن ٫)سئوق ائدن (ایتھ لھ ین) عوصیانا(قالدیرىیا 

 
) صاحیب(یییھ   ) اركینلیك لرینھ  ( ایچینده سؤز و اینانما آزادلیقالرینا                ٫اینسانالرین قورخو و یوخسوللوقدان قورتولموش          

ى اوالراق بیان ائتمیش بولونماالرینى گؤز اؤنونده            اوالجاقالرى بیر دونیانین قورولماسینى اؤزلرینین ان یوكسك آماجالر             
  ;توتاراق

 
 اینسان   ٫اوالراق قییاما قالخماغا مجبور قالماماسى اوچون            ) چاره(اینسانین ظولم و باسقىیا قارشى سون چیخار یولو                     

) ضرورت( گره كسینیم    بیر) اساسلى(و یاسا حاكیمییتى ایلھ قورونماسینین كؤكلو       ) رئژیمى(حاقالرینین بیر حوقوق دوزه نى       
 ;اولدوغونو گؤز اؤنونده توتاراق

 
بیر گره كسینیم    ) اساسلى(گلیشدیریلمھ سینى تشویق ائتمھ نین كؤكلو           ) عالقھ لرین (اولوسالرآراسیندا دوستجا ایلیشگىلرین      

 ;اولدوغونو گؤز اؤنونده توتاراق) ضرورت(
 

 كیشى و قادینالرین     ٫ اینسان شخصییتینین حئیثییت و ده یرینھ        ٫حاقالرینا اینسان آنا  ٫ آندالشمادا ٫بیرلشمیش میللتلر خالقالرینین  
 ;اوالن اینامالرینى بیر یول داھا بیلدیرمیش اولماالرینى گؤز اؤنونده توتاراق) برابرلییینھ(حوقوق دنك لییینھ 

 
یچریسینده داھا یاخچىراق یاشام      ا) اركینلیك( داھا گئنیشراق بیر آزادلیق          ٫و ایجتیماعى ایره لىلھ مھ نى قوالیالشدیرماغا           

 ;قورماغا قرار قیلدیقالرینى بیلدیرمیش بولونماالرینى گؤز اؤنونده توتاراق) شرطلرى(قوشولالرى ) حیات(
 

 اینسان حاقالرینا و آنا اركینلیكلرینھ          ٫ائده رك ) امكداشلیق(عوضو دؤولتلرین بیرلشمیش میللتلر تشكیالتى ایلھ ایشبیرلییى               
بوتون دونیادا گئرچكدن سایقى گؤرسھ دیلمھ سي و اونالرا عمل اولونماسینا یاردیم ائتمھ یى اؤز اوزه رلرینھ                     ) اآزادلیقالرین(

 ;گؤز اؤنونده توتاراق) اوستلھ ندیكلرینى(گؤتورموش اولماالرینى 
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باشا ) شكیلده(بیر بیچیمده   ) امت(ھامىجا بنزر و دولوق      ) كاراكتئرینین(نئجھ لییینین   ) آزادلیقالرین(بو حاقالر و اركینلیكلرین      
) اھمییت(یئرینھ گتیریلمھ سى اوچون سون درجھ اؤنم                ) طرفلى(دوشولمھ سینین یوخاریداكى عؤھده لیكلرین ھر یؤنلو                

 :قازاندیغینى گؤز اؤنونده توتاراق
 

 بیرلشمیش میللتلر باش آسئمبلییاسى
 

داییمن بیر قیالووز كیمى    ) بیاننامھ نى (مالرینین بو بیلدیرگھ نى      ایلھ قورو ) فردلرى(اینسانلیق توپلولوغون بوتون بیرئىلرى      
 ;بو حاقالر و اركینلیكلره سایقى گلیشدیرمھ یھ) ذیكر ائدیلن(گؤز اؤنونده توتاراق اؤیره تیم و بیلیم یولویال آنیالن 

  
 ٫ا عوضو اوالن دؤولتلرین اھالیسى    گره ك دوغرودان تشكیالت   ) تدبیرلرلھ(گئتدیكجھ آرتان میللى و اولوسالرآراسى اؤنلملرلھ        

 بو   ٫ایچینده یاشایان اھالیسى آراسیندا      ) حودودالرى(گره كسھ بو دؤولتلرین ایداره سى آلتینداكى اؤلكھ لرین جیغیرالرى                      
 ;حاقالرین دونیاجا فئعلن و ائتگیلى بیر بیچیمده تانینماسینى و اویقوالنماسینى ساغالمایا چالیشماالرى آماجىیال

 
 ٫ یئرینھ یئتیرمھ یھ جان آتمالى اولدوقالرى اورتاق ایدئال اوالراق                 ٫خالقالر و بوتون دؤولتلر اوچون اوالشیالجاق          بوتون   

 :ایشبو اینسان حاقالرى ائوره نسل بیلدیرگھ سینى ائعالن ائده ر
 

 :مادده بیر
ییھ ) ویجدان(و اویات   ) عقل( اوس   ٫الردوغوالر) آزاد(و اركین   ) برابر(بوتون اینسانالر حئیثییت و حاقالر باخیمیندان دنك          

 . سىدیرلر و بیر بیرلرینھ قارشى قارداشلیق روحو ایلھ داورانمالیدیرالر
 

 :مادده ایكى
 میللى باغلیلیق و یا ایجتیماعى         ٫ سییاسى و یا ھر ھانسى باشقا بیر اینانج            ٫ دین ٫ دیل ٫ جینسییت ٫ دري بویاغى   ٫ھامى عیرق 

 - دوغوش و یا اوخشار ھر ھانسى بیر باشقالیق         ٫)موقئعییت( سوسییال قونوم    ٫)ثروت(بایلیق   ٫)منشاءیندن(كؤك چیخیشیندان   
) آزادلیقالرین( ایشبو بیاننامھ ده بیلدیریلن بوتون حاقالر و بوتون اركینلیكلرین                ٫آسیلى اولمایاراق ) غئیرییتدن(اؤزگھ لیكدن    

 .ھامیسیندان یارارالنابیلر
 

 وصایت  ٫اولسون) مملكت( باغیمسیز یورد    -لوندوغو و اویروغو اولدوغو اؤلكھ و یا یورد             شخصین باغلى بو    -بوندان باشقا 
و یا باشقا ھر ھانسى شكیلده حؤكمرانلیق قیسیتالماسینا                  ) ى موختار  -غئیر( اؤزباشینا دوالندیریلمایان        ٫آلتیندا بولونسون  

 ٫و یا اؤلكھ نین سیاسى    ) مملكت(وغو بولوندوغو یورد     اویر ٫ بیر شخص حاققیندا   -تابئع اؤلكھ اولسون  ) محدودالشدیریلماسینا(
 . گؤزه تیلمھ یھ جك) تبعیض(باخیمیندان ھئچ بیر آیریمچىلیق ) ایستاتوسو(حوقوقى و یا اولوسالرآراسى دورومو 

 
 :ماده اوچ
 . حاققىدیر) فردین(و شخصى توخونولمازلیق ھر بیرئىین ) آزادلیق( اركینلیك ٫یاشاماق

 
 :مادده دؤرد

ھر دورلو گؤرونوشو    ) تیجارتى( كؤلھ چىلیك و قول آلیش وئریشى            ٫چ كیم كؤلھ لیك و یا قوللوق آلتیندا ساخالنیالبیلمز             ھئ
 . قاداغان ائدیلیر) فورمالردا(ایلھ یاساقدیر و بوتون بیچیملرده ) شكلى(
 

 :مادده بئش
 شخصییتینى آلچالدان جزاالر و یا                ٫)نىى اینسا   -غئیر( اینسانلیق دیشى          ٫)رحمسیز( آجیماسیز       ٫ھئچ كیم ایشكنجھ یھ         

 . داورانیشالرا معروض قالمامالیدیر
 
 :ماده آلتى 

 اؤز شخصى حوقوقونون تانینماسي حاققینا یییھ دیر                ٫ ھانسى یئرده اولماسیندان آسیلى اولمایاراق           ٫ھر بیر اینسان ھاردا      
 ). صاحیبدیر(
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 :مادده یئتدى

قورونماسیندان یارارالنما   ) مساوى( قانونون ائشیت       ٫اولمادان) فرق(دیرلر و آیریم       بوتون اینسانالر یاساالر قاباغیندا دنك        
آیرى ) نوع(ترس اوالن ھر چئشید           ) بیاننامھ یھ  (بوتون اینسانالرین ایشبو بیلدیرگھ یھ              . حاققینا یییھ دیرلر     ) فایداالنما(

قارشى ائشیت قورونما   ) جھده(ور قیشقیرتما و چابایا     سئچگىلییھ و بئلھ بیر آییرد ائدیجى داورانیشالر اوچون یاپیالجاق ھر ج           
  . حاققى واردیر

 
 :مادده سككیز

داورانیشالرا ) حاقالریني پوزان (ھر بیر شخصین بیلھ سینھ آنایاسا و یا باشقا یاساالر طرفیندن تانینان آناحاقالرا ترس دوشن                  
 اؤز حاقالرینى دیككھ لدیرمك       ٫میللى محكمھ لرده   ) ىصالحییتل( یئتگیلى    ٫وئره جك بیچیمده   ) نتیجھ( عملى سونوج      ٫قارشى

 . حاققى واردیر) موراجیعت ائتمھ(اوچون باش وورما ) برپا ائتمك(
 

 :مادده دوققوز
 توتساق ائدیلیب ساخالنیالنماز و یا قووولوب سورگونھ گؤنده ریلھ            ٫ھئچ كیمسھ كئیفى اوالراق و اؤزباشینالیقال توتوقالنانماز       

 . بیلمز
 

 :اونمادده 
) ماھییتده(ھر بیر اینسان اؤزونون حاقالرینین و بورجالرینین و یا بیلھ سینھ قارشى ایره لى سورولموش جزایى نئجھ لیكده                         

و ) موستقیل( داعواسینین باغیمسیز       ٫دوغرولوغونون ایثبات ائدیلمھ سینده      ) ایتتیھامین(اوالن ھر ھانسى بیر سوچالمانین           
بیر ) تام( دولوق    ٫)شكیلده( عدالتین بوتون گره كلرى گؤزلھ نیلمیش بیر بیچیمده                  ٫فیندنبیر محكمھ طر    ) طرفسیز(یانسیز   

 . دنكلیك و آچیق اوالراق گؤرولمھ سى حاققینا یییھ دیر
 
 :مادده اون بیر 
الزیم (اوچون اؤزونھ گره كلى       ) مودافیعھ سى ( ساوونماسى    ٫بولونان ھر بیر شخص    ) مظنون( سوچ ایشلھ مكدن سانیق        -1
 یاساالرا   ٫)موحاكیمھ ده  ( آچیق بیر یارقیالمادا         ٫)یارادیلیب وئریلمیش  (بوتون ایمكانالرین ساغالنمیش بولوندوغو         ) الناو

 . ساییلیر) معصوم( سوچسوز ٫دایاناراق سوچلو اولدوغو ایثبات اوالنا ده ك
 
وقوقا گؤره سوچ ساییلمایان ائیلھ ملردن       میللى یاساالر و یا اولوسالرآراسى ح      ) دؤورده( ھئچ كیم تؤره دیلدیكلرى سیرادا         -2
 ھئچ كیمھ سوچون ایشلھ ندییى سیرادا       ٫بونون كیمى . اؤتورو محكوم ائدیلھ بیلمز   ) ائھمالالردان(و یا یانیلقىالردان    ) فئعللردن(

 .اویقوالنابیلھ جك اوالن جزادان داھا آغیرراق بیر جزا وئریلھ نمز
 

 :ماده اون ایكى
توخونولمازلیغى و یا یازیشماسىنین گیزلینلییى          ) مسكنىنین( قونوتونون     ٫)حیاتى(ییلھ یاشامى     ھئچ كیمسھ اؤزه ل و عا            

قارشى تجاووزالرا   ) شؤھرتینھ(و اونونھ     ) شرف( اولولوق     ٫)موداخیلھ لره  (خوصوصالریندا اؤزباشینالیقال قاریشماالرا        
 یاساالر  ٫ھ نچى كئیفى قاریشماالر و تجاووزالرا قارشى       ھر بیر اینسانین بئل   .  بونالرا قصد ائدیلھ نمز     ٫معروض بیراخیالنماز 

 . یولو ایلھ قورونما حاققى واردیر
 

 :مادده اون اوچ
 بیر یئردن باشقا بیر       ٫)آزادجا(ایچھ ریسینده اركینجھ     ) حودودالرى( ھر بیر اینسان ھر ھانسى بیر دؤولتین جیغیرالرى               -1

 .  شمھ یئرى سئچمھ حاققینا یییھ دیر  دوالنما و یاشاماق آماجىیال یئرلھ٫یئره گئتمھ
 
و ) ترك ائتمھ ( ایستھ دییى ھر ھانسى بیر اؤلكھ دن چیخیب گئتمھ             ٫ اؤز اؤلكھ سى ده داخیل اولماق اوزره        ٫ ھر بیر اینسان   -2

 . اؤز اؤلكھ سینھ قاییدیب گلمھ حاققینا یییھ دیر
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 :مادده اون دؤرد
اوالراق قبول   ) مولتجى( سیغینماچى     ٫اؤلكھ لردن سیغیناجاق آختارماق       ھر بیر شخص ظولم قارشیسیندا قاچیب باشقا                 -1

 .بولونماق و بو اؤلكھ لر طرفیندن سیغینماچى موعامیلھ سى گؤرمك حاققینا یییھ دیر) طللبینده(ائدیلمھ ایستھ یینده 
 
بیرلشمیش میللتلر پیرینسیپ و     بیر سوچا و یا       ) جینایى(اولمایان عادى    ) عالقھ لى ( گئرچكدن سییاستلھ ایلگیلى       ٫ بو حاق   -2

 ایره لى     ٫دوروموندا) تعقیبات(یاپیالن قوووشدورماالر     ) نتیجھ سینده كى    (آماجالرینا ترس گلن فعالییتلر سونوجونداكى             
 .سورولھ نمز

 
 :مادده اون بئش

 .حاققى واردیر) تابیعییت( ھر بیر اینسانین اویروقلوق -1
 
محروم ائدیلھ  (دان و اویروقلوغونو ده ییشدیرمك حاققیندان یوخسون بیراخیالنماز               ھئچ كیمسھ اؤزباشیناجا اویروقلوغون      -2

 ).بیلمز
 

 :مادده اون آلتى
و یا دین باخیمیندان    ) تابیعییت( اویروق   ٫)عیرق( سوىكؤك   ٫چاتان ھر كیشى و قادینین     ) یئتكینلیك یاشینا ( ائولیلیك چاغینا    -1

ھر كیشى و قادین ائولھ نمك  .  ائولھ نمك و عاییلھ قورماق حاققي واردیر       ٫لماق سیزین تابئع او ) محدودییتھ(ھئچ بیر قیسیتالمایا    
 دنك   ٫زامانى) پوزولماسي( ائولیلیك بویونجا و ائولیلییین سونا چاتماسي               ٫ائولیلییھ باشالركن  ) مووضوعسوندا(قونوسوندا   

 .حاقالرا یییھ دیر) برابر(
 
اولورو ) تام(و دولوق     ) آزاد(اركین   ) ائولھ نن ھر ایكى طرفین         (ائشلرین   یالنیز گلھ جك        ) نیكاح( ائولھ نمھ عقدى          -2
 .ایلھ قیییالبیلر) ریضاسى(
 
 .  جمعییت و دؤولت طرفیندن قورونماق حاققینا ییھ دیر٫و باشلیجا عونصورو اولوب) طبیعى( جمعییتین دوغال ٫ عاییلھ-3
 

 :مادده اون یئددى
 . مال و مولك صاحیبى اولماق حاققینا یییھ دیر٫رى ایلھ بیرگھ ھر بیر شخص تك باشینا و یا باشقاال-1
 
 . قیلینابیلمز) محروم(مال و مولكوندن یوخسون ) اؤزباشینالیقال( ھئچ كیمسھ كئیفى اوالراق -2
 

 :مادده اون سككیز
 دینى و یا اینانجینى ده     اؤز ٫بو حاق . حاققى واردیر ) آزادلیغى(و دین اركینلییى    ) ویجدان( اویات   ٫ دوشونجھ ٫ھر بیر شخصین  

 آچیق و یا اؤزه ل          ٫ دینینى و یا اینانجینى تكلیكده یا دا باشقالرى ایلھ بیرلیكده توپلوجا                      ٫)اركینلییینى(ییشدیرمك آزادلیغى     
و یا دینى دبلر و باشقا           ) قوللوق ائتمك  ( عیبادت ائتمك       ٫)تطبیقات( یاشاما گئچیرتمك       ٫ اؤیره نمك    ٫صورتده) خوصوصى(

 . ایچھ ریر) اركینلییینى( یئرینھ یئتیرمك آزادلیغینى ٫ادا ائتمك) مراسیملرلھ(ؤره نلرلھ اوخشار ت
 

 :مادده اون دوققوز
 دوشونجھ لریندن اؤتورو     ٫بو حاق . واردیر) آزادلیغى(ھر بیر اینسانین دوشونجھ و بو دوشونجھ لرینى آچیقالماق اركینلییي               

و دوشونجھ لرى ایستھ نیلن      ) معلومات( بیلگى   ٫باغلى اولمادان ) آراچكلریندن ( دؤولت جیغیرالریندان  ٫راحاتسیز ائدیلمھ مك  
 .  اونالرى الده ائتمك و یا یایماق حاققینى ایچھ ریر٫ایلھ آختارماق) واسیطھ(ھر ھانسى آراج 

 
 ماده ییرمى

یییھ ) آزادلیغینا(لما اركینلییینھ    درنك قورما و درنھ یھ قوشو        ٫ ییغیناجاقالر دوزه لتمھ    ٫)ییغیشما( ھر شخص دینج توپالنما        -1
 . دیر
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 . ھئچ كیمسھ ھر ھانسى بیر درنھ یھ گیرمھ یھ مجبور ائدیلھ نمز-2
 

 :مادده ییرمى بیر
 اؤز اؤلكھ   ٫ایلھ) واسیطھ سى (ایلھ سئچیلمیش وكیللر آراجیلیغى     ) آزادلیق( دوغرودان دوغرویا و یا اركینلیك        ٫ ھر شخص  -1

 .ندیرماغا قاتیلماق حاققینا یییھ دیرسینین دؤولت ایشلرینى دوال
 
 .حاقالرا یییھ دیر) ائشیت( ھر شخص اؤز اؤلكھ سینین دؤولت خیدمتینھ گیرمك و قوللوق ائتمك اوچون دنك -2
 
 گیزلین  ٫)ایراده(بو ایستھ نج    . قایناغینى اولوشدورمالیدیر ) ایقتیدارینین(حؤكومت اركینین   ) ایراده سى ( خالقین ایستھ نجى     -3
) دنك( ائشیت   ٫اوالن باشقا بیر اوصول ایلھ گئچیریلھ جك       ) موعادیل(ساغالیاجاق اونا دنك     ) آزادلیغى(یلده و یا اركینلییي      شك

 .  عومومى و داواملى سئچیملرلھ اوزه چیخمالیدیر٫سس وئرمھ یولویال یاپیالجاق دوغرو و دوزگون
 

 :مادده ییرمى ایكى
ھر بیر اینسانین حئیثییتى و       . حاققى واردیر ) تامینات( سوسییال گووه نلییھ       ٫ى جمعییتین بیر عوضوو كیم      ٫ھر بیر شخصین   

 ایجتیماعى و مدنى حاقالرین میللى چابا        ٫ایقتیصادى) ضرورى(گلیشمھ سى اوچون گره كلى       ) آزادجا(شخصییتینین اركینجھ   
رولوش یاپىسى و قایناقالرىیال موتناسیب     یولو ایلھ و ھر بیر دؤولتین قو      ) امكداشلیغي(و اولوسالرآراسى ایشبیرلییى    ) سعى(

 .اوالراق گئرچكلھ شدیریلمھ سینھ حاققى واردیر
 

 :مادده ییرمى اوچ
 عدالتلى و الوئریشلى     ٫سئچمھ یھ ) اركینجھ( آزادجا   ٫ ایش و ایش یئرینى اؤز ایستھ یى ایلھ           ٫ ھر بیر شخصین ایشلھ مھ یھ        -1
 .زلیكدن قورونمایا حاققى واردیرو ایشسی) شرطلرینھ(ایش قوشولالرینا ) موناسیب(
 
اؤده ) دنك( ائشیت   ٫ایش قارشیلیغیندا ) دنك( ائشیت   ٫ ھئچ بیر آیریمچىلیق گؤزه تیلمك سیزین        ٫ ایشلھ ین ھر بیر شخصین      -2

 .آلماغا حاققى واردیر) اوجرت(نھ ك 
 
ن بیر یاشاییش و دوالنیشیق ساغالیابیلن و         اؤزونھ و عاییلھ سینھ اینسانلیق حئیثییتینھ اویقو         ٫ ایشلھ ین ھر كیمسھ امھ یینین        -3

عدالتلى و  ) تكمیل اوالن (ده بوتونلھ نن      ) واسیطھ لرىیلھ (گره ك اولسا باشقا ھر دورلو سوسییال قوروما آراجالرى ایلھ                   
 .الوئریشلى اؤده نیلمھ سى  حاققى واردیر

 
 ایشچى بیرلیكلرى       ٫نماسى دوغرولتوسوندا   قورو) منفعتلرینین( ھر بیر اینسانین سوسییال ماراق و چیخارالرینین                          -4
 .قورمایا و بونالرا گیرمھ یھ حاققى واردیر) سندیكاالر(
 

 :ماده ییرمى دؤرد
معقول صورتده  ) ایش گونونون ( بو آرادا ایشلھ مھ موددتینین            ٫ ائیلھ نمھ یھ     ٫دینجھ لمھ یھ   -ھر بیر شخصین دینلھ نمھ یھ             

 . تعطیللره حاققى واردیر) اوجرتلى(اؤده نھ كلى ) فاصیلھ لرلھ( آرالیقالرال و بللى) محدود توتولماسینا(قیسیلماسینا 
 

 :مادده ییرمى بئش
 گره  ٫ ساغلیق باخیمى  ٫)یاشاییش یئرى ( قونوت   ٫ گیییم ٫ ھر بیر اینسانین گره ك اؤزو گره كسھ عاییلھ سى اوچون یییھ جك               -1

و ریفاھینى تامین ائتمك و ساخالماق اوچون اویقون بیر یاشام               ساغلیغى    ٫كلى اوالن سوسییال خیدمتلر داخیل اولماق اوزره         
و یا اؤزونھ باغلى      ) یاشلیلیق( قوجالیق    ٫ دوللوق  ٫)سقطلیك( چوالقلیق     ٫)خستھ لیك  ( سایرىلیق     ٫سوییھ سینھ و ایشسیزلیك      

تامین (ردا گووه نلیییھ       بیراخان باشقا دورومال    ) محروم(اولمایان ندنلر اوزوندن بیلھ سینى گئچیم ایمكانالریندان یوخسون                 
 .حاققى واردیر) ائدیلمھ یھ

 
و یا  ) نیكاحلى(اوشاقالرین ھامیسى ائولیلیك ایچینده       . و یاردیم آلماق حاققینا یییھ دیرلر        ) قایغى( آنا و باال اؤزه ل ایلگى            -2

 ).فایداالنیرالر( بنزر سوسییال قورونمادان یارارالنیرالر ٫دوغوالنالر) نیكاحسیز(دیشیندا 
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 :مادده ییرمى آلتى

و عومومى اؤیره نیم پولسوز و موفت            ) باشالنقیج(ان آزى ایلك      . حاققى واردیر ) بیلیم آلماغا ( ھر شخصین اؤیره نیم          -1
 . ایلك اؤیره تیم حؤكمن و مجبورىدیر. اولمالیدیر

 
 ھره نین باجاریغینا گؤره        ٫اؤیره تیم یوكسك  . بیلمھ لیدیر ) ایستیفاده ائده ( تئكنیك و مسلكى اؤیره تیمدن ھامى یارارالنا                -2

 .ائشیتلیكده آچیق اولمالیدیر) تام(ھامىیا دولوق 
 
تمل ( و اینسان حاقالرىیال آنااركینلیكلره              ھ یؤنھ لدیلمھ لى        اینسان شخصییتینین اسكیك سیز گلیشمھ سین               ٫ اؤیره تیم     -3

) عیرق( سوىكؤك   ٫اؤیره تیم بوتون اولوسالر   ). مالیدیرھدف آل (اوالن سایقىنین گوجلھ نمھ سینى آماجالمالیدیر        ) آزادلیقالرا
 كؤمكلھ شمھ و      ٫)تلرانس( دؤزوملولوك    ٫ اویوم ٫)دوشونوش(آراسیندا قارشیلیقلى آنالییش      ) قوروبالرى(و دین توپارالرى      

یولونداكى ) ىدینجلییین قورونماس (دوستلوغون بركیدیلمھ سینى تشویق ائتمھ لى و بیرلھ شمیش میللتلرین باریشى ساخالماق                 
 .قولالما چالیشماالرینا یاردیم ائتمھ لیدیر

 
 . چئشیدینى سئچمكده اؤنجھ لیك و اوستونلویھ صاحیبدیرلر) تحصیلین( آزیاشلى اوشاقالرینا وئریلھ جك اؤیره تیمین ٫آنا آتا

 
 :مادده ییرمى یئتدى

 ٫)ذؤوق آلماق ( گؤزه ل صنعتلرى دادماق      ٫وشولماقق) آزادلیقال( توپلولوغون مدنى چالیشماالرینا اركینجھ      ٫ ھر بیر اینسان   -1
 .بیلیم آالنینداكى ایره لیلھ ییشھ قاتیلماق و بونالرین نئعمتلریندن یارارالنماق حاققینا یییھ دیر

 
 و  تؤره دیلن معنوى  ) اثرلریندن( ادبي و یا اینجھ صنعت یاپیتالریندان          ٫بیلیم) نوع( ھر بیر اینسانین یاراتدیغى ھر دورلو          -2

 . قورونماسینا حاققى واردیر) منفعتلرین(ماددى قازانجالرین 
 

 :مادده ییرمى سككیز
حاقالر و اركینلیكلرین اسكیك سیز یاشاما گئچیرتمھ           ) عكس ائتدیریلمیش ( ایشبو بیلدیرگھ ده یانسیدیلمیش          ٫ھر بیر اینسانین   

 . قى واردیرحاق) نیظاما(سینى ساغالیاجاق بیر سوسییال و اولوسالرآراسى دوزومھ 
 

 :مادده ییرمى دوققوز
گلیشمھ سى تكجھ بیر توپلولوق ایچینده مومكوندور و         ) دولوق(و اسكیك سیز    ) آزاد( شخصییتینین اركین    ٫ ھر بیر اینسانین   -1

 .واردیر) بورجالرى(شخصین بو توپلولوغا قارشى وظیفھ لرى 
 
 تكجھ باشقاالرینین حاقالرینین و               ٫قولالنیلماسیندا) ینینآزادلیغ( اؤز حاقالرینین و اركینلییینین                   ٫ ھر بیر اینسان           -2

 ٫آزادلیقالرینین گره یینجھ تانینماسى و بونالرا سایقى گؤستھ ریلمھ سى آماجىیال و یالنیز دئموكراتیك بیر جمعییتده اخالقین                       
 یاساالر طرفیندن بلیرلھ    ٫لھیئرینھ گتیرمك مقصدىی  ) ایجابالرینى(و ریفاھین حاقلى گره كلرینى       ) نظمین(عومومى دوزه نین    

 .تابئع توتوالبیلر) محدودییتلره(قیسیتالماالرا ) گؤستھ ریلن(نمیش 
 
 .  بو حاقالر و اركینلیكلر ھئچ بیر وجھلھ بیرلھ شمیش میللتلرین آماج و پیرینسیپلرینھ ترس اوالراق ایشلھ دیلھ بیلمز-3
 

 :مادده اوتوز
 بو  ٫یا دا آیرى آیرى شخصلره       ) زومره سینھ ( اینسان توپارینا      ٫ھانسى بیر دؤولتھ    ھر    ٫ایشبو بیاننامھ نین ھئچ بیر حؤكمو        

تؤره تمھ  ) فئعلى(بیاننامھ ده دیلھ گتیریلن حاق و اركینلیكلرى یوخ ائتمھ یھ یؤنھ لیك بیر فعالییتھ گیریشمھ یا دا ائیلھ مى                                    
 . حاققینى وئریر بیچیمده یورومالنانماز


