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إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
القاهرة 5 ،آب /أغسطس 1990
اإلعالن معتمد من جانب مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي.
الديباجة؛
تأكيــدً ا للــدور الحضــاري والتاريخــي لألمــة اإلســامية التــي جعلهــا اللــه خيــر أمــة أورثــت البشــرية
حضــارة عالميــة متوازنــة ربطــت الدنيــا باآلخــرة وجمعــت بيــن العلــم واإليمــان ،ومــا يرجــى أن تقــوم بــه
هــذه األمــة اليــوم لهدايــة البشــرية الحائــرة بيــن التيــارات والمذاهــب المتناقضــة وتقديــم الحلــول لمشــكات
الحضــارة الماديــة المزمنــة.

ومســاهمة فــي الجهــود البشــرية المتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي تهــدف إلــى حمايتــه مــن االســتغال
واالضطهــاد وتهــدف إلــى تأكيــد حريتــه وحقوقــه فــي الحيــاة الكريمــة التــي تتفــق مــع الشــريعة اإلســامية.

وثقــة منهــا بــأن البشــرية التــي بلغــت فــي مــدارج العلــم المــادي شــأنا بعيــدا ،ال تــزال ،وســتبقي فــي حاجــة
ماســة إلــى ســند إيمانــي لحضارتهــا وإلــى وازع ذاتــي يحــرس حقوقهــا.
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وإيما ًنــا بــأن الحقــوق األساســية والحريــات العامــة فــي اإلســام جــزء مــن ديــن المســلمين ال يملــك أحــد
بشــكل مبدئــي تعطيلهــا كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،أو خرقهــا أو تجاهلهــا فــي أحــكام إلهيــة تكليفيــة أنــزل اللــه بهــا كتبــه،
وبعــث بهــا خاتــم رســله وتمــم بهــا مــا جــاءت بــه الرســاالت الســماوية وأصبحــت رعايتهــا عبــادة ،وإهمالهــا
أو العــدوان عليهــا منكــرا فــي الديــن وكل إنســان مســؤول عنهــا بمفــرده ،واألمــة مســؤولة عنهــا بالتضامــن،
تأسيســا علــى ذلــك تعلــن مــا يلــي:
وأن الــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســامي
ً

المادة 1
أ -البشــر جميعــا أســرة واحــدة جمعــت بينهــم العبوديــة للــه والنبــوة آلدم وجميــع النــاس متســاوون فــي
أصــل الكرامــة اإلنســانية وفــي أصــل التكليــف والمســؤولية دون تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو اللــون أو اللغة
أو الجنــس أو المعتقــد الدينــي أو االنتمــاء السياســي أو الوضــع االجتماعــي أو غيــر ذلــك مــن االعتبــارات.
وأن العقيــدة الصحيحــة هــي الضمــان لنمــو هــذه الكرامــة علــى طريــق تكامــل اإلنســان.
ب -أن الخلــق كلهــم عيــال اللــه وأن أحبهــم إليــه أنفعهــم لعيالــه وأنــه ال فضــل ألحــد منهــم علــى اآلخــر
إال بالتقــوى والعمــل الصالــح.

المادة 2
أ -الحيــاة هبــة اللــه وهــي مكفولــة لــكل إنســان ،وعلــى األفــراد والمجتمعــات والــدول حمايــة هــذا الحــق
مــن كل اعتــداء عليــه ،وال يجــوز إزهــاق روح دون مقتــض شــرعي.
ب -يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري.

ج -المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي.

ـوغ
د -ســامة جســد اإلنســان مصونــة ،وال يجــوز االعتــداء عليهــا ،كمــا ال يجــوز المســاس بهــا بغيــر مسـ ِّ
شــرعي ،وتكفــل الدولــة حمايــة ذلــك.

المادة 3
أ -فــي حالــة اســتخدام القــوة أو المنازعــات المســلحة ،ال يجــوز قتــل مــن ال مشــاركة لهــم فــي القتــال
كالشــيخ والمــرأة والطفــل ،وللجريــح والمريــض الحــق فــي أن يــداوي ولألســير أن يطعــم ويــؤوى ويكســى،
ويحــرم التمثيــل بالقتلــى ،ويجــب تبــادل األســري وتاقــي اجتمــاع األســر التــي فرقتهــا ظــروف القتــال.
ب -ال يجــوز قطــع الشــجر أو إتــاف الــزرع والضــرع أو تخريــب المبانــي والمنشــآت المدنيــة للعــدو
بقصــف أو نســف أو غيــر ذلــك.

المادة 4
لــكل إنســان حرمتــه والحفــاظ علــى ســمعته فــي حياتــه وبعــد موتــه وعلــى الــدول والمجتمــع حمايــة
جثمانــه ومدفنــه.
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المادة 5
أ -األســرة هــي األســاس فــي بنــاء المجتمــع ،والــزواج أســاس تكوينهــا وللرجــال والنســاء الحــق فــي
الــزواج وال تحــول دون تمتعهــم بهــذا الحــق قيــود منشــؤها العــرق أو اللــون أو الجنســية.
ب -على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية األسرة ورعايتها.

المادة 6
أ -المــرأة مســاوية للرجــل فــي الكرامــة اإلنســانية ،ولهــا مــن الحــق مثــل مــا عليهــا مــن الواجبــات ولهــا
شــخصيتها المدنيــة وذمتهــا الماليــة المســتقلة وحــق االحتفــاظ باســمها ونســبها.
ب -على الرجل عبء اإلنفاق على األسرة ومسؤولية رعايتها.

المادة 7
أ -لــكل طفــل عنــد والدتــه حــق علــى األبويــن والمجتمــع والدولــة فــي الحضانــة والتربيــة والرعايــة
الماديــة والصحيــة واألدبيــة كمــا تجــب حمايــة الجنيــن واألم وإعطاؤهمــا عنايــة خاصــة.

ب -لآلبــاء ومــن يحكمهــم ،الحــق فــي اختيــار نــوع التربيــة التــي يريــدون ألوالدهــم مــع وجــوب مراعــاة
مصلحتهــم ومســتقبلهم فــي ضــوء القيــم األخاقيــة واألحــكام الشــرعية.
لألبوين على األبناء حقوقهما ولألقارب حق على ذويهم وف ًقا ألحكام الشريعة.

المادة 8
لــكل إنســان التمتــع بأهليتــه الشــرعية مــن حيــث اإللــزام وااللتــزام وإذا فقــدت أهليتــه أو انتقصــت قــام
وليــه  -مقامــه.

المادة 9
أ -طلــب العلــم فريضــة والتعليــم واجــب علــى المجتمــع والدولــة وعليهــا تأميــن ســبله ووســائله وضمــان
تنوعــه بمــا يحقــق مصلحــة المجتمــع ويتيــح لإلنســان معرفــة ديــن اإلســام وحقائــق الكــون وتســخيرها
لخيــر البشــرية.
ب -مــن حــق كل إنســان علــى مؤسســات التربيــة والتوجيــه المختلفــة مــن األســرة والمدرســة وأجهــزة
اإلعــام وغيرهــا أن تعمــل علــى تربيــة اإلنســان دينيــا ودنيويــا تربيــة متكاملــة متوازنــة تنمــي شــخصيته وتعـ ِّـزز
إيمانــه باللــه واحترامــه للحقــوق والواجبــات وحمايتهــا.
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المادة 10
اإلســام هــو ديــن الفطــرة ،وال يجــوز ممارســة أي لــون مــن اإلكــراه علــى اإلنســان أو اســتغال فقــره أو
جهلــه علــى تغييــر دينــه إلــى ديــن آخــر أو إلــى اإللحــاد.

المادة 11
أ -يولد اإلنسان حرا وليس ألحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله وال عبودية لغير الله تعالى.

ب -االســتعمار بشــتى أنواعــه وباعتبــاره مــن أســوأ أنــواع االســتعباد محــرم تحريمــا مؤكــدا وللشــعوب
التــي تعانيــه الحــق الكامــل للتحــرر منــه وفــي تقريــر المصيــر ،وعلــى جميــع الــدول والشــعوب واجــب
النصــرة لهــا فــي كفاحهــا لتصفيــة كل أشــكال االســتعمار أو االحتــال ،ولجميــع الشــعوب الحــق فــي
االحتفــاظ بشــخصيتها المســتقلة والســيطرة علــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.
حق على ذويهم وف ًقا ألحكام الشريعة.
ج -لألبوين على األبناء حقوقهما ولألقارب ّ

المادة 12
كل إنســان الحــق فــي إطــار الشــريعة فــي حريــة التنقــل ،واختيــار محــل إقامتــه داخــل بــاده أو خارجهــا
ولــه إذا اضطهــد حــق اللــجوء إلــى بلــد آخــر وعلــى البلــد الــذي لجــأ إليــه أن يجيــره حتــى يبلغــه مأمنــه مــا لــم يكــن ســبب

اللجــوء اقتــراف جريمــة فــي نظــر الشــرع.

المادة 13
العمــل حــق تكفلــه الدولــة والمجتمــع لــكل قــادر عليــه ،ولإلنســان حريــة اختيــار العمــل الائــق بــه
ممــا تتحقــق بــه مصلحتــه ومصلحــة المجتمــع ،وللعامــل حقــه فــي األمــن والســامة وفــي كافــة الضمانــات
االجتماعيــة األخــرى .وال يجــوز تكليفــه بمــا ال يطيقــه ،أو إكراهــه ،أو اســتغاله ،أو اإلضــرار بــه ،ولــه -دون
تمييــز بيــن الذكــر واألنثــى -أن يتقاضــى أجـ ًـرا عـ ً
ـادال مقابــل عملــه دون تأخيــر ولــه اإليجــارات والعــاوات
والفروقــات التــي يســتحقها ،وهــو مطالــب باإلخــاص واإلتقــان ،وإذا اختلــف العمــال وأصحــاب العمــل
فعلــى الدولــة أن تتدخــل لفــض النــزاع ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق واإللــزام بالعــدل دون تحيــز.

المادة 14
لإلنســان الحــق فــي الكســب المشــروع ،دون احتــكار ،أو غــش ،أو إضــرار بالنفــس ،أو بالغيــر ،والربــا
ممنــوع مؤكــدً ا.

المادة 15
أ -لــكل إنســان الحــق فــي التملــك بالطــرق الشــرعية ،والتمتــع بحقــوق الملكيــة بمــا ال يضــر بــه أو بغيــره
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مــن األفــراد أو المجتمــع ،وال يجــوز نــزع الملكيــة إال لضــرورات المنفعــة العامــة ومقابــل تعويــض فــوري
وعــادل.
ب -تحرم مصادرة األموال وحجزها إال بمقتضى شرعي.

المادة 16
لــكل إنســان الحــق فــي االنتفــاع بثمــرات إنتاجــه العلمــي أو األدبــي أو الفنــي أو التقنــي .ولــه الحــق فــي
حمايــة مصالحــه األدبيــة والماليــة العائــدة لــه علــى أن يكــون هــذا اإلنتــاج غيــر منــاف ألحــكام الشــريعة.

المادة 17
أ -لــكل إنســان الحــق فــي أن يعيــش بيئــة نظيفــة مــن المفاســد واألوبئــة األخاقيــة تمكنــه مــن بنــاء ذاتــه
معنويــا ،وعلــى المجتمــع والدولــة أن يوفــرا لــه هــذا الحــق.

ب -لــكل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة بتهيئــة جميــع المرافــق العامــة
التــي تحتــاج إليهــا فــي حــدود اإلمكانــات المتاحة.

ج -تكفــل الدولــة لــكل إنســان حقــه فــي عيــش كريــم يحقــق لــه تمــام كفايتــه وكفايــة مــن يعولــه ويشــمل
ذلــك المــأكل والملبــس والمســكن والتعليــم والعــاج وســائر الحاجــات األساســية.

المادة 18
أ -لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

ب -لإلنســان الحــق فــي االســتقال بشــؤون حياتــه الخاصــة فــي مســكنه وأســرته ومالــه واتصاالتــه ،وال
يجــوز التجســس أو الرقابــة عليــه أو اإلســاءة إلــى ســمعته وتجنــب حمايتــه مــن كل تدخــل تعســفي.

ج -للمســكن حرمتــه فــي كل األحــوال وال يجــوز دخولــه بغيــر إذن أهلــه أو بصــورة غيــر مشــروعة ،وال
يجــوز هدمــه أو مصادرتــه أو تشــريد أهلــه منــه.

المادة 19
أ -الناس سواسية أمام الشرع ،يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب -حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.
ج -المسؤولية في أساسها شخصية.

د -ال جريمة وال عقوبة إال بموجب أحكام الشريعة.

هـ -المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
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المادة 20
ال يجــوز القبــض علــى إنســان أو تقييــد حريتــه أو نفيــه أو عقابــه بغيــر موجــب شــرعي .وال يجــوز تعريضــه
للتعذيــب البدنــي أو النفســي أو ألي مــن أنــواع المعامــات المذلــة أو القاســية أو المنافيــة للكرامــة اإلنســانية،
كمــا ال يجــوز إخضــاع أي فــرد للتجــارب الطبيــة أو العلميــة إال برضــاه وبشــرط عــدم تعــرض صحتــه وحياتــه
للخطــر ،كمــا ال يجــوز ســن القوانيــن االســتثنائية التــي تخــول ذلــك للســلطات التنفيذيــة.

المادة 21
أخذ اإلنسان رهينة محرم بأي شكل من األشكال وألي هدف من األهداف.

المادة 22
أ -لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل ال يتعارض مع المبادئ الشرعية.

ب -لــكل إنســان الحــق فــي الدعــوة إلــى الخيــر واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وفقــا لضوابــط
الشــريعة اإلســامية.

ج -اإلعــام ضــرورة حيويــة للمجتمــع ،ويحــرم اســتغاله وســوء اســتعماله والتعــرض للمقدســات
وكرامــة األنبيــاء فيــه ،وممارســة كل مــا مــن شــأنه اإلخــال بالقيــم أو إصابــة المجتمــع بالتفــكك أو االنحــال
أو الضــرر أو زعزعــة االعتقــاد.

د -ال يجــوز إثــارة الكراهيــة القوميــة والمذهبيــة وكل مــا يــؤدي إلــى التحريــض علــى التمييــز العنصــري
بكافــة أشــكاله.

المادة 23
أ -الواليــة أمانــة يحــرم االســتبداد فيهــا وســوء اســتغالها تحريمــا مؤكــدا ضمانــا للحقــوق األساســية
لإلنســان.

ب -لــكل إنســان حــق االشــتراك فــي إدارة الشــؤون العامــة لبــاده بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،كمــا
أن لــه الحــق فــي تقلــد الوظائــف العامــة وفقــا ألحــكام الشــريعة.

المادة 24
كل الحقوق والحريات المقررة في هذا اإلعان مقيدة بأحكام الشريعة اإلسامية.

المادة 25
الشريعة اإلسامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
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منصور أبو كريم
منى الجراري
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مهند البعلي
ميسون شقير
ناصر الدين باقي
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