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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اإلنسان قق حل اإلسالمي التعاون ظنمة القاهرة مل إعالن

 

 
 سانيةاإلن ابلكرامة العميق اإلميان من وانطالقا   اإلسالمي، التعاون منظمة يف األعضاء إن الدول

 اإلسالمية، ةالشريع مبادئ تكفلها اليت احلقوق هذه ومحاية بضمان االلتزام ومن اإلنسان، حقوق واحرتام
 مجيع على سياساهتال ألساسيةا والثوابت ،اجمتمعاهت ضمري يف ترسخت اليت النبيلة واملبادئ القيم وتعبريا  عن
 املستوايت؛

 تهمحاي هتد  إى اليت اإلنسان، حقوقرتسيخ املتعلقة ب البشرية اجلهود يف ةمهاسامل يف منها ورغبة
 السامية بادئموفقا  لل الكرمية احلياة ه يفوقوحق حريته أتكيدهتد  إى و  واالضطهاد، االستغالل من

 ؛اإلسالمية للشريعة
 إلنسانا قوقحل ةمعاهد أقدموجود  يف الفضلإليها اليت يعود  والعريقة، الفاضلةلقيمها  هامن وإدراكا  

 ينبغي اليت ةاإلسالمي لحضارةل والسالم واملساواة العدالة قيملو  املنورة، املدينة ميثاقأال وهي  ؛اإلسالم يف
 ؛لديها اإلنسان حقوق رتكز عليها مفاهيمت أن

 إلنسانا حقوق تعزيز على نصي يذال اإلسالمي التعاون منظمة يثاقم احلسبان يف خذإذ أتو 
 ألنظمتها فقا  و  األعضاء الدول يف واملساءلة والدميقراطية القانون وسيادة الرشيد واحلكم األساسية واحلرايت
 واالحرتام الودية عالقاتال وتشجيع الثقة تعزيزو  ؛يف حقوق اإلنسان الدولية اوالتزاماهت والقانونية، الدستورية
 ؛األخرى الدولومع  األعضاء الدول بنيفيما  والتعاون املتبادل

 مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتشابكة. أن تؤكدوإذ 
 تكافؤ وأن للتصر ، ةقابلال غري اإلنسان حقوق من حق التنمية يف احلق أن كذلك  وإذ تؤكد

 ؛على حد سواء شعوبوللدول حق لل التنمية من أجل الفرص

 من األوى من املادة 41و 41و 41 الفقرات يف عليه املنصوص الرمسي، هاتعهدعيد أتكيد ت وإذ
حقوق  ذلك يف مبا األساسية ومحايتها، واحلرايت اإلنسان حقوق تعزيزب اإلسالمي، التعاون منظمة ميثاق
 وتعزيز مية؛اإلسال األسرة قيم على واحلفاظ اخلاصة االحتياجات وذوي واملسنني والشباب واألطفال املرأة
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 اجملتمعات قوقح محايةو  ؛للمجتمع ساسيةواأل الطبيعية ابعتبارها الوحدة وتنميتها ومحايتها األسرة دور
 والثقافية؛ الدينية اويتهوه   اكرامته على واحلفاظ

 

االتفاقيات و  صكوكالو  اإلنسان قوقحل الدولية الشرعةو  املتحدة األمم ميثاق يف احلسبان خذإذ أتو 
 الصلة؛ ذات واإلقليمية الدولية

 امليادين، يعمج يف األعضاء الدول بني والرتابط والتكامل والتضامن التنسيق مبقتضيات عمال  و 
 اإلنسان؛ حقوق جمال يف شعوهبا بني التعاونعرى و  التواصلأواصر و  لروابطل وتعميقا  

 
 

 قد قررت ما يلي:

 
 

 :األوىل املادة

 اإلنساني  الكرام 
 

 متييزأي  دونن متكليف واملسؤولية ال أصل يف متساوون ناسال مجيعو . واحدة أسرة مجيعا   البشر .أ
ل القومي صاأل أو السياسي لرأيا أو الدين أو اجلنس أو اللغة أو اللون أو العرقبينهم بسبب 

 .وضا األ من ذلك غري أو االجتماعيأو 
 من ظر  يأ حتت ،اأشكاهل جبميع ابلبشر واالجتار والسخرة والعبودية الرق ممارساتحترم  .ب

 .واألطفال النساء تعرض هلات اليت تلك وخصوصا   الظرو ،
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 :الثاني  املادة

 احلياة يف احلق
 

 

، وجيب أن وتعاى ، واحلياة هبة هللا سبحانهاحلق األمسى لكل شخصأ. احلق يف احلياة هو 
الدول محاية هذا احلق من كل اعتداء عليه. وال جيوز حرمان أي ون حممية ابلقانون. وعلى تك

 شخص تعسفا  من التمتع هبذا احلق.
 وقت لنافذا للقانون وفقا   خطورة اجلرائم أشد لىع جزاء   إال اإلعدام عقوبة فرض جيوز ال. ب

 .خمتصة كمةحم عن صادر هنائي حكم مبقتضى إالا  العقوبة هذه قـب ـ طت   وال. اجلرمية ارتكاب
وجيوز . ةالعقوب ختفيف أو اخلاص العفو التماس حق ابإلعدام حمكوم عليه شخص ألي. ج

 .القتضاءا سبحب احلاالت، مجيع يف اإلعدام منح عفو عام أو عفو خاص أو ختفيف عقوبة
 العمر، نم عشرة الثامنة دون أشخاص ارتكبها جرائم على اإلعدام بعقوبة احلكم جيوز ال. د

 .احلوامليف حق  العقوبة هذه تنفيذ وال جيوز
 .البشري نو لا إفناء إى فضيمن قبيل ما قد ي وسائل إى اللجوء محير . ـه

 

 
 

 :الثالث  ادةامل

 احلرمات ةاي  من انتهاكاحل
 

  ىعلو . اتهمم وبعد حياته يف وعرضه مسعتهمحاية و  ايته من انتهاك حرمتهمح شخص لكلحيق         
 .هفندمو ه رفات محاية واجملتمع ةالدول        
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 :الرابع  املادة

 والزواج األسرة محاي 
 

 .هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع األسرة .أ
 وأتسيس زوجتيف ال احلقوالنساء  الرجالمن  الزواج سنن بل  ملو  األسرة. قوام وامرأة رجل بني الزواج .ب

. يهماكل  الزوجني منرضا مطلق  دون من زواج أينعقد ال يو . الزواج وشروطهحكام أل وفقا   أسرة
 .فسخه عدبأثناء الزواج و يف الزوجية وواجباهتما  واملرأة الرجل حقوق النافذة وتنظم القوانني

ممارسة  وحظر ةفراد األسر أ ومحاية األسرية، الروابط وتعزيز األسرةحقوق  محاية واجملتمع الدولةتضمن  .ج
 .واألطفال النساء قحب السيماو  ا،أفراده بني العالقات يف اإلساءة أو العنف أشكال مجيع
 
 

 :اخلامس  املادة
 حقق  املرأة

تعزيز  نم إطار يف والواجبات واحلقوق اإلنسانية لكرامةيتعلق اب ما يف متساوون والرجال النساء .أ
 قانونيةيتها الشخص امرأة كلول. هبا املعمول القانونية والصكوك القوانني مبوجب املرأة محاية حقوق

 . ونسبها ابمسها االحتفاظ يف واحلق املستقلة املالية وذمتها اخلاصة

 املرأة، متكني عوقت اليت الصعوابت على للقضاء الالزمة التدابري مجيع واجملتمع الدولة تـت ـخذ. ب
 فرصها يف العمل ةومحاي والتوظيف األساسية الصحية والرعاية اجليد التعليم على وتعرقل حصوهلا

 مجيع يف وفعالة كاملة مشاركة مشاركتها وكذلك ،تساوي األجر عن األعمال املتساوية يف وحقها
 .احلياة جماالت

 لةاملعام وسوء والعنف التمييز أشكال مجيع من والفتيات كذلك محاية النساء جيب. ج
 احلقوق بكامل متتعها لضمان احلماية هذه واجملتمع الدولةتكفل و . ةالضارا  التقليدية واملمارسات
 .اإلعالن هذا يف املبني على النحو
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 :السادس  املادة
 حقق  الطفل

والرتبية  ضانةاحل منالقدر املالئم  يفواجملتمع والدولة  الوالدين ىلكل طفل عند والدته حق علأ.  
 .وإعطاؤمها عناية خاصة والرعاية املادية والصحية واألدبية كما جتب محاية اجلنني واألم

 مجيع يف ومحايتها والوفاء هبا األطفال حقوق لضمان األساسية املسؤوليةيتحمل الوالدان . ب
 .الظرو 

ألوالدهم مع  هيريدون التعليم الذيو  الرتبيةاحلق يف اختيار نو  يف حكمهما  ومن للوالدين .ج
 .ومستقبلهم يف ضوء القيم األخالقية واألحكام الشرعية ة األطفالوجوب مراعاة مصلح

 .ذويهم ىعل وقاألبناء ولألقارب حق ىعلحقوق ين الدو للد. 
 قيد على البقاءو  احلماية لضمان الالزمة والقضائية واإلدارية التشريعية التدابري مجيع الدول تـت ـخذه. 
 والكرامة ةاحلري من جو يف اخلاصة، االحتياجات وذوي األيتام والسيما الطفل، ورفاه والتنمية احلياة

 التدابري مجيعد تحديل األساسي املعيار هي الفضلى الطفل مصاحل أن احلاالت، مجيع يف ،الدولة وتضمن
 حداث .جانيا  أم كان  لالحنرا  ضا  عر  م   الطفل سواء  أكان ،قهحب املتخذة

 
 
 

 املادة السابع :
 أمام القانقنابلشخصي   عارا اال يف احلق

 يف كل حلق ، وله االواجبات وااللتزاماتمن حيث  قانونيةالتمتع أبهليته ال شخص حقلكل 
 .مقامهلقانوين اأو انتقصت قام وليه  وإذا فقد أهليته ،ابلشخصية القانونية ر  لهـت ـ أن ي ع مكان
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 الثامظن :املادة 
 التعليم يف احلق

 
. خرىاأل اإلنسان حقوق مجيع ملمارسة ضروري أمر وهو ،اإلنسان حقوق من أساسي حق التعليم أ.

 .التعليم يف احلق من يتجزأ ال جزءا   اإلنسان قوقالتثقيف حبويشكل 

 وسائلو  سبل الدولة تكفلو . والدولة اجملتمع على واجب التعليم وتوفري ،طلب العلم فريضة. ب
من  والنساء لرجالا لتمكني وذلك اجملتمع، ملصلحة التعليمي التنو  ضمنوت التعليم على حلصولا

 .ملا فيه خري البشرية الكون وحقائق والدين واحلكمة مكنون العلم على االطال 
 .املناسبة لوسائلا بكل والتقين العايل التعليم تعني إاتحةوي وجماين، إلزامياألساسي  التعليم. ج

 ذلك يف مبا ،والتوجيه التعليم مؤسسات خمتِلف من التعليم على احلصول يف احلق شخص لكل. د
. الواجبات ومحايتهاو  احلقوق على احرتام وتشجيعه شخصيته، لتنمية ومتوازنة متكاملة بطريقة األسرة

 مجيع بني قةوالصدا والتسامح ويشجع على التفاهم اإلنسان حقوق احرتام يعزز ومن شأن التعليم أن
 .الدوليني واألمن السلم صون إضافة إى الطوائف الدينية، أو العرقية واجملموعات الشعوب

 
 

 املادة التاسع :
 احلق يف تقرير املصري

 

ق يف تقرير للشعوب كافة احلاحلق يف تقرير املصري حقٌّ من حقوق اإلنسان غري القابلة للتصر .  .أ
ية تنميتها منط نظامها السياسي وأن تواصل حبر حبرية  تارأن ختو  ،ومواردهاثرواهتا تحكم يف مصريها وال

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .ظل السيادة الوطنية والوحدة الرتابية يفلشعوب احلق يف العيش ل  .ب
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هما أحدمها أو  وللشعوب اليت تعاني ،مؤكدا   حترميا   انحمرم مااالستعمار بشىت أنواعهاالحتالل األجنيب و  .ج
النصرة  مجيع الدول والشعوب واجب ىويف تقرير املصري، وعل مالتحرر منهيف ا احلق الكاملكليهما 

 .هلا يف كفاحها لتصفية كل أشكال االستعمار أو االحتالل

 
 

 

 

 املادة العاشرة:
 حري  التظنقل

 

هد ا اضط  وله إذ ،احلق يف حرية التنقل، واختيار حمل إقامته داخل بالده أو خارجها شخصكل أ. ل
البلد الذي جلأ إليه أن جيريه حىت يبلغه مأمنه ما مل يكن سبب  ىوعل ،بلد آخر إىاللجوء  حق  

 عن جرمية غري سياسية. ا  حق ئشفعل ان اللجوء اقرتا 

 جيوز بشكل تعسفي أو غري قانوين منع أي شخص من مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده أو ب.  ال
 .البلد ذلكعلى إقامته يف أية جهة أو إلزامه ابإلقامة يف غري قانوين فرض حظر 

 . جيوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليهال   .ج

 
 

 

 املادة احلادي  عشرة:
 اجلظنسي حقق  

 أيِا شخص من حرمان  أو بشكل غري قانوين، ال جيوز، تعس ف ا، ما، و لكل فرد حق التمتع جبنسية             
 .يف تغيري جنسيته جنسيته وال من حقِاه
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 املادة الثاني  عشرة:
 احلق يف العةل

 
ئق به حرية اختيار العمل الالكل شخص لعمل حق تكفله الدولة واجملتمع لكل قادر عليه، ولاأ.  
 . تتحقق به مصلحته ومصلحة اجملتمعمما 

كليفه . وال جيوز تكافة لعامل حقه يف األمن والسالمة ويف الضماانت االجتماعية األخرىلب.  
 . مبا ال يطيقه، أو إكراهه، أو استغالله، أو اإلضرار به

وله  ،خريدون أت مقابل عمله عادال   أن يتقاضى أجرا   ،دون متييز بني الذكر واألنثىلعامل، ج. ل
ا  للقوانني ن، وفقابإلخالص واإلتقا ب  طال  ات والعالوات والفروقات اليت يستحقها، وهو م  ز جااإل

 والنظم املعمول هبا.

وسائل عن طريق ال الدولة أن تتدخل ىفعلبشأن أي مسألة إذا اختلف العمال وأصحاب العمل  .د
 .ابلعدل دون حتيززا  ورفع الظلم وإقرار احلق واإللزام ـلفض النالقانونية 

 .كلِا شخص حق  إنشاء النقاابت مع آخرين واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحلهلهـ.  
 
 
 

 املادة الثالث  عشرة:
 احلق يف الكسب االقتصادي واملايل املشروع

 

 .احلق يف الكسب املشرو ، دون احتكار أو غش أو إضرار ابلنفس أو ابلغريكل شخص أ. ل

 .التعامل ابلراب منعا  اتما  نع ب. مي  
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 املادة الرابع  عشرة:
 احلق يف التةلك

 

احلق يف التملك ابلطرق الشرعية، والتمتع حبقوق امللكية مبا ال يضر به أو بغريه من  شخصكل أ.  ل
 .ادلع نفعة العامة ومقابل تعويضوال جيوز نز  امللكية إال لضرورات امل األفراد أو اجملتمع،

 . جيوز حرمان أي شخص بصورة تعسفية أو غري قانونية من ممتلكاتهال ب.  
 

 

 املادة اخلامس  عشرة:
 امللكي  الفكري  حقق 

 

احلق يف االنتفا  بثمرات إنتاجه العلمي أو األديب أو الفين أو التقين. وله احلق يف محاية  شخصلكل 
 احلضارة اإلنسانية.، على حنو يسهم يف تقدم مصاحله األدبية واملالية العائدة له

 

 

 املادة السادس  عشرة:
 ظنفسي احلق يف التةتع أبعلى مستقى ممكن من الصح  البدني  وال

 

نه من بناء ذاته كاِ بيئة نظيفة من املفاسد واألوبئة األخالقية مت  يف احلق يف أن يعيش  شخصكل أ.  ل
 .را له هذا احلقـاجملتمع أن يوفا ى الدولة و ، وعلمعنواي  

االستفادة و  لنفسيةالرعاية الصحية وامستوى ممكن من  شخص احلق يف احلصول على أعلىكل ب.  ل
 توفرها الدولة واجملتمع يف حدود اإلمكاانت املتاحة.مجيع املرافق العامة اليت من 

فاية من حقه يف عيش كرمي حيقق له متام كفايته وكشخص لكل يف حدود إمكانياهتا كفل الدولة ج.  ت
 .ساسيةوسائر احلاجات األ رعاية الصحيةوالويشمل ذلك املأكل وامللبس واملسكن والتعليم  ،هول  يع  
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 املادة السابع  عشرة:
 اخلصقصي  محاي 

 

 .نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله ىعل احلق يف أن يعيش آمنا  شخص كل أ.  ل

صاالته، وال وماله واتاحلق يف االستقالل بشؤون حياته اخلاصة يف مسكنه وأسرته كل شخص ب.  ل
 .عسفيمحايته من كل تدخل تالدولة  تضمنو ، مسعته جيوز التجسس أو الرقابة عليه أو اإلساءة إى

عة، وال و وال جيوز دخوله بغري إذن أهله أو بصورة غري مشر  ،حرمته يف كل حالاخلاص لمسكن ج.  ل
 أبي صورة غري قانونية. أهله منه طرد جيوز

 

 

 

 عشرة:املادة الثامظن  

 احلق يف حري  الفكر والضةري والد ِّين
 

نه  جيوز إخضا  حرية اإلنسان يف إظهار ديالو  والدين.والضمري  احلق يف حرية الفكرشخص كل ل .أ
أو معتقده، إال للقيود اليت يفرضها القانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام 

 .العامة أو حقوق اآلخرين وحرايهتم األساسيةالعام أو الصحة العامة أو اآلداب 
 .لإلكراه الذي يضر حبريته يف أن يكون له دين أو معتقد من اختيارهوز تعريض أحد  جيال  .ب

 .قناعاهتم اخلاصةلآلابء واألوصياء عند وجودهم احلق يف أتمني تربية أوالدهم دينيا  وخلقيا  وفقا  .  لج
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 املادة التاسع  عشرة:
 التعبريالرأي و احلق يف حري  

 

  ، ابعتبارها جزءا  ال يتجزأ من حقوق اإلنسان املتعار  التعبريالرأي و ق يف حرية احل كل إنسانأ.  ل
 ليات خاصة. ؤو واجبات ومسهذا احلق ممارسة وتستتبع   .عليها دوليا  

الوطنية  اسالمتهلى الدولة واجب محاية وتيسري ممارسة هذا احلق، ويف الوقت نفسه صون ب.  ع
 وتعزيز الوائم والرفاهية والعدالة واملساواة يف اجملتمع. ااملشروعة واحلفاظ على مصاحله

ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون  ،لبعض القيودضع ممارسة هذا احلق ج.  خت
 مقتصرة على احلاالت التالية:

 

 .الدعاية للحرب 

 أو لقومية اعلى أساس الدين أو املعتقد أو اجلنسية أو العرق أو الكراهية العنف أو دعوة إى ال
 .اللون أو اللغة أو اجلنس أو الوضع االجتماعي واالقتصادي

 .احرتام حقوق اإلنسان أو عدم اإلساءة إى مسعة الغري 

 .ما يتصل ابألمن الوطين والنظام العام من أمور 

  واألخالق ومنع الفوضى واجلرمية.ما يلزم من تدابري حلفظ الصحة العامة 

 

 املبادئ من اإلخاء والتسامح والعدالة وغريها مبادئ وإشاعة نشر على واجملتمع الدولة عملد.  ت

وال ينبغي أن ت ستخد م حرية  والتطر ، والبغضاء الكراهية مشاعر نبذ مجيع على عالوة النبيلة، والقيم
لقيم والرموز الدينية أو االنتقاص من اوالدايانت التعبري النتهاك املقدسات واإلساءة حلرمة األنبياء 

 املعنوية واألخالقية للمجتمع.
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 املادة العشرون:
 العادل احلق يف القصقل إىل العدال  واحملاكة  

 

لناس مجيعا  سواسية أمام القانون، دون متييز، واحلق يف احملاكمة حسب األصول والعدالة مكفول  أ.  ا
 للجميع من خالل حماكم خمتصة ومستقلة وحمايدة. 

 ملتهم بريء حىت تثبت إدانته مبحاكمة عادلة ت ؤم ن له فيها كل الضماانت الكفيلة ابلدفا  عنه.ب.  ا

 .القانونمبوجب أحكام  الا إال جرمية وال عقوبة ج.  

 يف أساسها شخصية.اجلنائية املسؤولية د.  

 

 

 املادة احلادي  والعشرون:
 احلق يف احلري  والسالم  وعدم التعرض للتعذيب

 

وال جيوز  .كل شخص احلق يف احلرية ويف األمان على شخصه، وال جيوز توقيفه أو اعتقاله تعسفا  أ.  ل
 .ووفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف القانون ،من حريته على هذا األساس أي شخصحرمان 

أو ري إنسانية غقاسية أو  أو عقابه بطريقة ظر تعذيب أي شخص بدنيا  أو نفسيا  أو معاملتهب.  حي
 .م هينة

 اننيعن املد املتهمون وي فصل عليه، التحفظ أثناء اإلنسانية املعاملة يف كل شخص احلقج.  ل

 .وضعهم مع تتفق معاملة   وي عام لون

 احلر رضاه دون استغالل أعضائه أو إنسان أي على علمية أو طبية جتربة أي إجراء جيوز د.  ال

 .عن ذلك تنجم قد اليت للمضاعفات الكامل وإدراكه

هبا  ال جيوز املساسو وتكفل الدولة محاية ذلك ، وال تنتهك حرمته المة جسد اإلنسان مصونةهـ.  س
 .دون مسوغ شرعي
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 املادة الثاني  والعشرون:
 احلق يف املشارك  يف إدارة الشؤون العام 

ا وسوء استغالهلا حترميا  مؤكدا  ضماان  للحقوق األساسية هبأمانة حيرم االستبداد ارسة السلطة أ. مم
 .لإلنسان

ن خالل مكل إنسان حق االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده بصورة مباشرة أو غري مباشرة ب. ل
مبدأ تكافؤ  على أساسكما أن له احلق يف تقلد الوظائف العامة ممثلني عنه خيتارهم مبحض إرادته،  

 .الفرص
 املادة الثالث  والعشرون:

 املسلح املعامل  الالئق  يف حاالت احلرب والظنزاع
 ل محايةمن أج املسلحة حاالت احلرب والنزاعات مجيع يف اإلنساين الدويل القانون قواعد تطبقأ. 

 واملرضى لعجزةوا املسننيغري احملاربني، و اجلميع، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر،  حقوق
 .واملدنيني احلرب أسرىو  واألطفال والنساء املعاقني واألشخاص

 قطع األشجار، أو إتال تدنيس األماكن املقدسة، أو مينع ، املسلح والنزا حاالت احلرب  يفب. 
 املنشآت املدنية. املباين و  ختريب وأ، الزر  والضر 

 املادة الرابع  والعشرون:
 أحكام عام 

 املنصوص واحلرايت احلقوق فإن ممارسة والقانون، اإلسالمية الشريعة أبحكام اإلخالل عدم عأ.  م

 .إنسان لكل هبا حق والتمتع اإلعالن هبذا عليها

 حتميها اليت واحلرايت احلقوق ينتقص من حنو على تعديله أو اإلعالن تفسري هذا جيوز ب. ال

تلتزم هبا الدول  اليت اإلنسان حلقوق واإلقليمية الدولية األعضاء أو املواثيق للدول الداخلية التشريعات
 .األعضاء

************************************ 


