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إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في 
اإلسالم

مت اإجازته من قبل جمل�س وزراء خارجية منظمة م�ؤمتر العامل 

الإ�سالمي، القاهرة، 5 اأغ�سط�س 1990

الديباجة 
تاأكيدا للدور احل�ساري والتاريخي لالأمة الإ�سالمية التي جعلها 

ربطت  مت�ازنة  عاملية  ح�سارة  الب�سرية  اأورث��ت  اأم��ة  خري  اهلل 

اأن  يرجى  وم��ا  والإمي����ان،  العلم  ب��ن  وجمعت  ب��الآخ��رة  الدنيا 

تق�م به هذه الأمة الي�م لهداية الب�سرية احلائرة بن التيارات 

واملذاهب املتناق�سة وتقدمي احلل�ل مل�سكالت احل�سارة املادية 

املزمنة.

التي  الإن�سان  بحق�ق  املتعلقة  الب�سرية  اجله�د  يف  وم�ساهمة 

اإيل  وتهدف  وال�سطهاد  ال�ستغالل  من  حمايته  اإىل  تهدف 

تاأكيد حريته وحق�قه يف احلياة الكرمية التي تتفق مع ال�سريعة 

الإ�سالمية.

امل��ادي  العلم  م���دارج  يف  بلغت  التي  الب�سرية  ب��اأن  منها  وثقة 

�ساأنا بعيدا، ل تزال، و�ستبقي يف حاجة ما�سة اإىل �سند اإمياين 

حل�سارتها واإىل وازع ذاتي يحر�س حق�قها.
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الإ�سالم  يف  العامة  واحلريات  الأ�سا�سية  احلق�ق  باأن  واإميانا 

تعطيلها  مبدئي  ب�سكل  اأح��د  ميلك  ل  امل�سلمن  دي��ن  من  ج��زء 

تكليفية  اإلهية  اأحكام  يف  جتاهلها  اأو  خرقها  اأو  جزئيا،  اأو  كليا 

ما جاءت  بها  ر�سله ومتم  بها خامت  وبعث  كتبه،  بها  اهلل  اأن��زل 

اأو  واإهمالها  عبادة،  رعايتها  واأ�سبحت  ال�سماوية  الر�سالت  به 

العدوان عليها منكرا يف الدين وكل اإن�سان م�س�ؤول عنها مبفرده، 

والأمة م�س�ؤولة عنها بالت�سامن، واأن الدول الأع�ساء يف منظمة 

امل�ؤمتر الإ�سالمي تاأ�سي�سا على ذلك تعلن ما يلي:

املادة 1

هلل  العب�دية  بينهم  جمعت  واح��دة  اأ���س��رة  جميعا  اأ-   الب�سر 

الكرامة  اأ�سل  يف  مت�ساوون  النا�س  وجميع  لآدم  والنب�ة 

بينهم  متييز  دون  وامل�س�ؤولية  التكليف  اأ�سل  ويف  الإن�سانية 

ب�سبب العرق اأو الل�ن اأو اللغة اأو اجلن�س اأو املعتقد الديني 

اأو النتماء ال�سيا�سي اأو ال��سع الجتماعي اأو غري ذلك من 

العتبارات. واأن العقيدة ال�سحيحة هي ال�سمان لنم� هذه 

الكرامة على طريق تكامل الإن�سان.

ب-  اأن اخللق كلهم عيال اهلل واأن اأحبهم اإليه اأنفعهم لعياله واأنه 

ل ف�سل لأحد منهم على الآخر اإل بالتق�ى والعمل ال�سالح.
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املادة 2

الأف��راد  وعلى  اإن�سان،  لكل  مكف�لة  وهي  اهلل  هبة  اأ-  احلياة 

واملجتمعات والدول حماية هذا احلق من كل اعتداء عليه، 

ول يج�ز اإزهاق روح دون مقت�س �سرعي.

ب-  يحرم اللج�ء اإىل و�سائل تف�سي اإىل اإفناء الينب�ع الب�سري.

اهلل  �ساء  ما  اإىل  الب�سرية  احلياة  ا�ستمرار  على  ج-   املحافظة 

واجب �سرعي.

عليها،  العتداء  يج�ز  ول  الإن�سان م�س�نة،  د-  �سالمة ج�سد 

كما ل يج�ز امل�سا�س بها بغري م�س�غ �سرعي، وتكفل الدولة 

حماية ذلك.

املادة 3

يج�ز  ل  امل�سلحة،  املنازعات  اأو  الق�ة  ا�ستخدام  حالة  اأ-   يف 

قتل من ل م�ساركة لهم يف القتال كال�سيخ واملراأة والطفل، 

يطعم  اأن  ولالأ�سري  يداوي  اأن  احلق يف  واملري�س  وللجريح 

تبادل  ويجب  بالقتلى،  التمثيل  ويحرم  ويك�سى،  وي����ؤوى 

الأ�سرى وتالقي اجتماع الأ�سر التي فرقتها ظروف القتال.

تخريب  اأو  وال�سرع  الزرع  اإتالف  اأو  ال�سجر  قطع  يج�ز  ب-   ل 

غري  اأو  ن�سف  اأو  بق�سف  للعدو  املدنية  واملن�ساآت  املباين 

ذلك.
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املادة 4

م�ته  وبعد  حياته  يف  �سمعته  على  واحلفاظ  حرمته  اإن�سان  لكل 

وعلى الدول واملجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

املادة 5

اأ�سا�س  وال���زواج  املجتمع،  بناء  يف  الأ�سا�س  هي  اأ-   الأ���س��رة 

حت�ل  ول  ال����زواج  يف  احل��ق  والن�ساء  ول��ل��رج��ال  تك�ينها 

اأو  الل�ن  اأو  العرق  من�س�ؤها  قي�د  احلق  بهذا  متتعهم  دون 

اجلن�سية.

وتي�سري  ال��زواج  اأم��ام  الع�ائق  اإزال��ة  والدولة  املجتمع  ب-  على 

�سبله وحماية الأ�سرة ورعايتها.

املادة 6

اأ-  املراأة م�ساوية للرجل يف الكرامة الإن�سانية، ولها من احلق 

مثل ما عليها من ال�اجبات ولها �سخ�سيتها املدنية وذمتها 

املالية امل�ستقلة وحق الحتفاظ با�سمها ون�سبها.

على الرجل عبء الإنفاق على الأ�سرة وم�سئ�لية رعايتها. ب- 

املادة 7

اأ-  لكل طفل عند ولدته حق على الأب�ين واملجتمع والدولة يف 

احل�سانة والرتبية والرعاية املادية وال�سحية والأدبية كما 
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جتب حماية اجلنن والأم واإعطاوؤهما عناية خا�سة.

التي  الرتبية  ن�ع  اختيار  يف  احلق  يحكمهم،  ومن  ب-  لالآباء 

يريدون لأولدهم مع وج�ب مراعاة م�سلحتهم وم�ستقبلهم 

يف �س�ء القيم الأخالقية والأحكام ال�سرعية.

ذويهم  على  ولالأقارب حق  الأبناء حق�قهما  على    لالأب�ين 

وفقا لأحكام ال�سريعة.

املادة 8

اإن�سان التمتع باأهليته ال�سرعية من حيث الإلزام واللتزام  لكل 

واإذا فقدت اأهليته اأو انتق�ست قام وليه - مقامه.

املادة 9

والدولة  املجتمع  على  واجب  والتعليم  فري�سة  العلم  اأ-  طلب 

يحقق  مبا  تن�عه  و�سمان  وو�سائله  �سبله  تاأمن  وعليها 

الإ���س��الم  دي��ن  معرفة  لالإن�سان  ويتيح  املجتمع  م�سلحة 

وحقائق الك�ن وت�سخريها خلري الب�سرية.

ب-  من حق كل اإن�سان على م�ؤ�س�سات الرتبية والت�جيه املختلفة 

تعمل  اأن  وغريها  الإع��الم  واأجهزة  واملدر�سة  الأ�سرة  من 

مت�ازنة  متكاملة  تربية  ودني�يا  دينيا  الإن�سان  تربية  على 

للحق�ق  واح��رتام��ه  ب��اهلل  اإمي��ان��ه  وتعزز  �سخ�سيته  تنمي 

وال�اجبات وحمايتها.
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املادة 10

الإ�سالم ه� دين الفطرة، ول يج�ز ممار�سة اأي ل�ن من الإكراه 

على الإن�سان اأو ا�ستغالل فقره اأو جهله على تغيري دينه اإيل دين 

اآخر اأو اإىل الإحلاد. 

املادة 11

اأ-  ي�لد الإن�سان حرا ولي�س لأحد اأن ي�ستعبده اأو يذله اأو يقهره 

اأو ي�ستغله ول عب�دية لغري اهلل تعاىل.

ب-  ال�ستعمار ب�ستى اأن�اعه وباعتباره من اأ�س�اأ اأن�اع ال�ستعباد 

الكامل  احلق  تعانيه  التي  ولل�سع�ب  م�ؤكدا  حمرم حترميا 

ال���دول  جميع  وع��ل��ى  امل�����س��ري،  ت��ق��ري��ر  ويف  م��ن��ه  للتحرر 

كل  لت�سفية  كفاحها  يف  لها  الن�سرة  واج��ب  وال�سع�ب 

ال�سع�ب احلق يف  اأو الحتالل، وجلميع  ال�ستعمار  اأ�سكال 

ثرواتها  على  وال�سيطرة  امل�ستقلة  ب�سخ�سيتها  الحتفاظ 

وم�اردها الطبيعية.

ذويهم  على  ولالأقارب حق  الأبناء حق�قهما  على  ج-  لالأب�ين 

وفقا لأحكام ال�سريعة.
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املادة 12

كل اإن�سان احلق يف اإطار ال�سريعة يف حرية التنقل، واختيار حمل 

اإقامته داخل بالده اأو خارجها وله اإذا ا�سطهد حق اللج�ء اإليى 

بلد اآخر وعلى البلد الذي جلاأ اإليه اأن يجريه حتى يبلغه ماأمنه ما 

مل يكن �سبب اللج�ء اقرتاف جرمية يف نظر ال�سرع.

املادة 13

ولالإن�سان  عليه،  ق��ادر  لكل  واملجتمع  الدولة  تكفله  حق  العمل 

حرية اختيار العمل الالئق به مما تتحقق به م�سلحته وم�سلحة 

املجتمع، وللعامل حقه يف الأمن وال�سالمة ويف كافة ال�سمانات 

الجتماعية الأخرى. ول يج�ز تكليفه مبا ل يطيقه، اأو اإكراهه، 

اأو ا�ستغالله، اأو الإ�سرار به، وله -دون متييز بن الذكر والأنثى- 

الجارات  وله  تاأخري  اأجرا عادل مقابل عمله دون  يتقا�سى  اأن 

بالإخال�س  مطالب  وه�  ي�ستحقها،  التي  والفروقات  والعالوات 

اأن  الدولة  فعلى  العمل  واأ�سحاب  العمال  اختلف  واإذا  والإتقان، 

واإقرار احلق والإلزام بالعدل  النزاع ورفع الظلم  تتدخل لف�س 

دون حتيز. 



10

املادة 14

اأو  غ�س  اأو  احتكار  دون  امل�سروع،  الك�سب  يف  احل��ق  لالإن�سان 

اإ�سرار بالنف�س اأو بالغري والربا ممن�ع م�ؤكدا. 

املادة 15

والتمتع  ال�سرعية،  بالطرق  التملك  يف  احلق  اإن�سان  اأ-  لكل 

اأو  الأف����راد  م��ن  بغريه  اأو  ب��ه  ي�سر  ل  مب��ا  امللكية  بحق�ق 

املجتمع، ول يج�ز نزع امللكية اإل ل�سرورات املنفعة العامة 

ومقابل تع�ي�س ف�ري وعادل.

حترم م�سادرة الأم�ال وحجزها اإل مبقت�سى �سرعي. ب- 

املادة 16

لكل اإن�سان احلق يف النتفاع بثمرات اإنتاجه العلمي اأو الأدبي اأو 

اأو التقني. وله احلق يف حماية م�ساحله الأدبية واملالية  الفني 

العائدة له على اأن يك�ن هذا الإنتاج غري مناف لأحكام ال�سريعة.

املادة 17

املفا�سد  من  نظيفة  بيئة  يعي�س  اأن  يف  احل��ق  اإن�سان  اأ-  لكل 

وعلى  معن�يا،  ذات��ه  بناء  من  متكنه  الأخالقية  والأوب��ئ��ة 

املجتمع والدولة اأن ي�فرا له هذا احلق.
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ال�سحية  الرعاية  حق  ودولته  جمتمعه  على  اإن�سان  ب-  لكل 

والجتماعية بتهيئة جميع املرافق العامة التي حتتاج اإليها 

يف حدود الإمكانات املتاحة.

له  يحقق  ك��رمي  عي�س  يف  حقه  اإن�سان  لكل  ال��دول��ة  ج-  تكفل 

متام كفايته وكفاية من يع�له وي�سمل ذلك املاأكل وامللب�س 

وامل�سكن والتعليم والعالج و�سائر احلاجات الأ�سا�سية.

املادة 18

اأ-  لكل اإن�سان احلق يف اأن يعي�س اآمنا على نف�سه ودينه واأهله 

وعر�سه وماله.

يف  اخلا�سة  حياته  ب�س�ؤون  ال�ستقالل  يف  احلق  ب-  لالإن�سان 

اأو  التج�س�س  يج�ز  ول  وات�سالته،  وماله  واأ�سرته  م�سكنه 

الرقابة عليه اأو الإ�ساءة اإىل �سمعته وجتنب حمايته من كل 

تدخل تع�سفي.

ج-  للم�سكن حرمته يف كل الأح�ال ول يج�ز دخ�له بغري اإذن 

اأهله اأو ب�س�رة غري م�سروعة، ول يج�ز هدمه اأو م�سادرته 

اأو ت�سريد اأهله منه.

املادة 19

احلاكم  ذل��ك  يف  ي�ست�ي  ال�سرع،  اأم��ام  �س�ا�سية  اأ-  النا�س 

واملحك�م.
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حق اللج�ء اإىل الق�ساء مكف�ل للجميع. ب- 

امل�س�ؤولية يف اأ�سا�سها �سخ�سية. ج- 

ل جرمية ول عق�بة اإل مب�جب اأحكام ال�سريعة. د- 

ه�-  املتهم برئ حتى تثبت اإدانته مبحاكمة عادلة ت�ؤمن له فيها 

كل ال�سمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

املادة 20

ل يج�ز القب�س على اإن�سان اأو تقييد حريته اأو نفيه اأو عقابه بغري 

م�جب �سرعي. ول يج�ز تعري�سه للتعذيب البدين اأو النف�سي اأو 

للكرامة  املنافية  اأو  القا�سية  اأو  املذلة  املعامالت  اأن���اع  من  لأي 

اأو  الطبية  للتجارب  فرد  اأي  اإخ�ساع  يج�ز  ل  كما  الإن�سانية، 

العلمية اإل بر�ساه وب�سرط عدم تعر�س �سحته وحياته للخطر، 

كما ل يج�ز �سن الق�انن ال�ستثنائية التي تخ�ل ذلك لل�سلطات 

التنفيذية.

املادة 21

ولأي هدف  الأ�سكال  �سكل من  باأي  الإن�سان رهينة حمرم  اأخذ 

من الأهداف.
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املادة 22

ل  ب�سكل  راأي���ه  ع��ن  بحرية  التعبري  يف  احل��ق  اإن�سان  اأ-  لكل 

يتعار�س مع املبادئ ال�سرعية.

باملعروف  والأم��ر  اخلري  اإىل  الدع�ة  يف  احلق  اإن�سان  ب-  لكل 

والنهي عن املنكر وفقا ل�س�ابط ال�سريعة الإ�سالمية.

و�س�ء  ا�ستغالله  ويحرم  للمجتمع،  حي�ية  �سرورة  ج-  الإعالم 

فيه،  الأن��ب��ي��اء  وك��رام��ة  للمقد�سات  والتعر�س  ا�ستعماله 

وممار�سة كل ما من �ساأنه الإخالل بالقيم اأو اإ�سابة املجتمع 

بالتفكك اأو النحالل اأو ال�سرر اأو زعزعة العتقاد.

د-  ل يج�ز اإثارة الكراهية الق�مية واملذهبية وكل ما ي�ؤدي اإىل 

التحري�س على التمييز العن�سري بكافة اأ�سكاله.

املادة 23

ا�ستغاللها  و���س���ء  فيها  ال�ستبداد  يحرم  اأم��ان��ة  اأ-  ال���لي��ة 

حترميا م�ؤكدا �سمانا للحق�ق الأ�سا�سية لالإن�سان.

ال�س�ؤون العامة لبالده  اإدارة  اإن�سان حق ال�سرتاك يف  ب-  لكل 

ب�س�رة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، كما اأن له احلق يف تقلد 

ال�ظائف العامة وفقا لأحكام ال�سريعة.
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املادة 24

باأحكام  الإعالن مقيدة  املقررة يف هذا  كل احلق�ق واحلريات 

ال�سريعة الإ�سالمية.

املادة 25

اأي  ت��سيح  اأو  لتف�سري  ال�حيد  املرجع  هي  الإ�سالمية  ال�سريعة 

مادة من م�اد هذه ال�ثيقة.


