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  الديباجة

للدورًالحضاريًوالتارٌخًًلؤلمةًاإلسبلمٌةًالتًًجعلهاًهللاًخٌرًأمةًأورثتًًتؤكٌدا ً

البشرٌةًحضارةًعالمٌةًمتوازنةًربطتًالدنٌاًباآلخرةًوجمعتًبٌنًالعلمًواإلٌمان،ً

ًالتٌاراتً ًبٌن ًالحائرة ًالبشرٌة ًلهداٌة ًالٌوم ًاألمة ًهذه ًبه ًتقوم ًأن ًٌرجى وما

ً.لمشكبلتًالحضارةًالمادٌةًالمزمنةًوالمذاهبًالمتناقضةًوتقدٌمًالحلول

ومساهمةًفًًالجهودًالبشرٌةًالمتعلقةًبحقوقًاإلنسانًالتًًتهدفًإلًًحماٌتهًمنً

ًالتًً ًالكرٌمة االستغبللًواالضطهادًوتهدفًإلًًتؤكٌدًحرٌتهًوحقوقهًفًًالحٌاة

ً.تتفقًمعًالشرٌعةًاإلسبلمٌة

ًالم ًالتًًبلغتًفًًمدارجًالعلم ًالبشرٌة ًبؤن ًمنها ًالًتزال،ًوثقة ًبعٌدا، اديًشؤنا

ًٌحرسً ًذاتً ًوازع ًوإلً ًلحضارتها ًإٌمانً ًسند ًإلً ًماسة ًحاجة ًفً وستبقً

 .حقوقها

وإٌماناًبؤنًالحقوقًاألساسٌةًوالحرٌاتًالعامةًفًًاإلسبلمًجزءًمنًدٌنًالمسلمٌنً

الًٌملكًأحدًبشكلًمبدئًًتعطٌلهاًكلٌاًأوًجزئٌا،ًأوًخرقهاًأوًتجاهلهاًفًًأحكامً

ًتكل ًبهًإلهٌة ًجاءت ًما ًبها ًوتمم ًرسله ًخاتم ًبها ًوبعث ًكتبه، ًبها ًهللا ًأنزل ٌفٌة

الرساالتًالسماوٌةًوأصبحتًرعاٌتهاًعبادة،ًوإهمالهاًأوًالعدوانًعلٌهاًمنكراًفًً

ًوأنً ًبالتضامن، ًعنها ًمسإولة ًواألمة ًبمفرده، ًعنها ًمسإول ًإنسان ًوكل الدٌن

ً:ًًذلكًتعلنًماًٌلًالدولًاألعضاءًفًًمنظمةًالمإتمرًاإلسبلمًًتؤسٌساًعل

 



 1المادةً

ًوجمٌعًً-ًأ ًآلدم ًوالنبوة ًهلل ًالعبودٌة ًبٌنهم ًجمعت ًواحدة ًأسرة ًجمٌعا البشر

الناسًمتساوونًفًًأصلًالكرامةًاإلنسانٌةًوفًًأصلًالتكلٌفًوالمسإولٌةً

دونًتمٌٌزًبٌنهمًبسببًالعرقًأوًاللونًأوًاللغةًأوًالجنسًأوًالمعتقدًالدٌنًً

ًالسٌاسًً ًاالنتماء ًاالعتبارات.ًأو ًذلكًمن ًغٌر ًاالجتماعًًأو ًالوضع أو

ًتكاملً ًعلًًطرٌق ًالكرامة ًهذه ًلنمو ًالضمان ًهً ًالصحٌحة ًالعقٌدة وأن

ً.اإلنسان

أنًالخلقًكلهمًعٌالًهللاًوأنًأحبهمًإلٌهًأنفعهمًلعٌالهًوأنهًالًفضلًألحدًً-ب

 .منهمًعلًًاآلخرًإالًبالتقوىًوالعملًالصالح

 2المادةً

ًهللاً-أ ًهبة ًوالدولًالحٌاة ًوالمجتمعات ًاألفراد ًوعلً ًإنسان، ًلكل ًمكفولة ًوهً

 .حماٌةًهذاًالحقًمنًكلًاعتداءًعلٌه،ًوالًٌجوزًإزهاقًروحًدونًمقتضًشرعً

ًالبشريً-ب ًالٌنبوع ًإفناء ًإلً ًتفضً ًوسائل ًإلً ًاللجوء  .ٌحرم

ًشرعًً-ج ًواجب ًهللا ًشاء ًما ًإلً ًالبشرٌة ًالحٌاة ًاستمرار ًعلً  .المحافظة

جسدًاإلنسانًمصونة،ًوالًٌجوزًاالعتداءًعلٌها،ًكماًالًٌجوزًالمساسًسبلمةًً-د

 .بهاًبغٌرًمسوغًشرعً،ًوتكفلًالدولةًحماٌةًذلك

 3المادةً

فًًحالةًاستخدامًالقوةًأوًالمنازعاتًالمسلحة،ًالًٌجوزًقتلًمنًالًمشاركةًً-ًأ

ًأنً ًفً ًوالمرٌضًالحق ًوللجرٌح ًوالطفل، ًوالمرأة ًكالشٌخ ًالقتال ًفً لهم

ًوٌجبًٌدا ًبالقتلى، ًالتمثٌل ًوٌحرم ًوٌإوىًوٌكسى، ًأنًٌطعم ويًولؤلسٌر

ً.تبادلًاألسريًوتبلقًًاجتماعًاألسرًالتًًفرقتهاًظروفًالقتال



ًالمبانًًً-ب ًتخرٌب ًأو ًوالضرع ًالزرع ًإتبلف ًأو ًالشجر ًقطع ًٌجوز ال

 .والمنشآتًالمدنٌةًللعدوًبقصفًأوًنسفًأوًغٌرًذلك

 4المادةً

ًوالحف ًحرمته ًإنسان ًالدولًلكل ًوعلً ًموته ًوبعد ًحٌاته ًفً ًسمعته ًعلً اظ

 .والمجتمعًحماٌةًجثمانهًومدفنه

 5المادةً

األسرةًهًًاألساسًفًًبناءًالمجتمع،ًوالزواجًأساسًتكوٌنهاًوللرجالًوالنساءًً-أ

الحقًفًًالزواجًوالًتحولًدونًتمتعهمًبهذاًالحقًقٌودًمنشإهاًالعرقًأوًاللونًأوً

 .الجنسٌة

والدولةًإزالةًالعوائقًأمامًالزواجًوتٌسٌرًسبلهًوحماٌةًاألسرةًعلًًالمجتمعًً-ب

 .ورعاٌتها

 6المادةً

ًمنًً-أ ًعلٌها ًمنًالحقًمثلًما المرأةًمساوٌةًللرجلًفًًالكرامةًاإلنسانٌة،ًولها

ًباسمهاً ًاالحتفاظ ًوحق ًالمستقلة ًالمالٌة ًوذمتها ًالمدنٌة ًشخصٌتها الواجباتًولها

 .ونسبها

 .نفاقًعلًًاألسرةًومسئولٌةًرعاٌتهاعلًًالرجلًعبءًاإلً-ب

 7المادةً

ًالحضانةًً-ًأ ًفً ًوالدولة ًوالمجتمع ًاألبوٌن ًعلً ًحق ًوالدته ًعند ًطفل لكل

والتربٌةًوالرعاٌةًالمادٌةًوالصحٌةًواألدبٌةًكماًتجبًحماٌةًالجنٌنًواألمً

ً.وإعطاإهماًعناٌةًخاصة

رٌدونًألوالدهمًلآلباءًومنًٌحكمهم،ًالحقًفًًاختٌارًنوعًالتربٌةًالتًًًٌ-ب

ًواألحكامً ًاألخبلقٌة ًالقٌم ًضوء ًفً ًومستقبلهم ًمصلحتهم ًمراعاة ًوجوب مع



 .الشرعٌة

  .لؤلبوٌنًعلًًاألبناءًحقوقهماًولؤلقاربًحقًعلًًذوٌهمًوفقاًألحكامًالشرٌعة

 8المادةً

لكلًإنسانًالتمتعًبؤهلٌتهًالشرعٌةًمنًحٌثًاإللزامًوااللتزامًوإذاًفقدتًأهلٌتهًأوً

 .مقامهً-قامًولٌهًانتقصتً

 9المادةً

طلبًالعلمًفرٌضةًوالتعلٌمًواجبًعلًًالمجتمعًوالدولةًوعلٌهاًتؤمٌنًسبلهًً-ًأ

ًٌحققًمصلحةًالمجتمعًوٌتٌحًلئلنسانًمعرفةً ووسائلهًوضمانًتنوعهًبما

ً.دٌنًاإلسبلمًوحقائقًالكونًوتسخٌرهاًلخٌرًالبشرٌة

ًً-ب ًوالتوجٌه ًمنًاألسرةًمنًحقًكلًإنسانًعلًًمإسساتًالتربٌة المختلفة

والمدرسةًوأجهزةًاإلعبلمًوغٌرهاًأنًتعملًعلًًتربٌةًاإلنسانًدٌنٌاًودنٌوٌاً

ًللحقوقً ًواحترامه ًباهلل ًإٌمانه ًوتعزز ًشخصٌته ًتنمً ًمتوازنة ًمتكاملة تربٌة

 .والواجباتًوحماٌتها

 11المادةً

اإلسبلمًهوًدٌنًالفطرة،ًوالًٌجوزًممارسةًأيًلونًمنًاإلكراهًعلًًاإلنسانًأوً

 .استغبللًفقرهًأوًجهلهًعلًًتغٌٌرًدٌنهًإلًًدٌنًآخرًأوًإلًًاإللحاد

 11المادةً

ًولٌسًألحدًأنًٌستعبدهًأوًٌذلهًأوًٌقهرهًأوًٌستغلهًوالًً-ًأ ٌولدًاإلنسانًحرا

 .عبودٌةًلغٌرًهللاًتعالً

شتىًأنواعهًوباعتبارهًمنًأسوأًأنواعًاالستعبادًمحرمًتحرٌماًاالستعمارًبً-ب

ًالمصٌر،ً ًتقرٌر ًوفً ًمنه ًللتحرر ًالكامل ًالحق ًتعانٌه ًالتً ًوللشعوب مإكدا

وعلًًجمٌعًالدولًوالشعوبًواجبًالنصرةًلهاًفًًكفاحهاًلتصفٌةًكلًأشكالً



ًبشخصٌتهاً ًاالحتفاظ ًفً ًالحق ًالشعوب ًولجمٌع ًاالحتبلل، ًأو االستعمار

ً.ستقلةًوالسٌطرةًعلًًثرواتهاًومواردهاًالطبٌعٌةالم

ًألحكامًً-ج ًوفقا ًذوٌهم ًعلً ًحق ًولؤلقارب ًحقوقهما ًاألبناء ًعلً لؤلبوٌن

 .الشرٌعة

 12المادةً

ًداخلً ًإقامته ًواختٌارًمحل ًالتنقل، ًفًًحرٌة ًالشرٌعة ًالحقًفًًإطار ًإنسان كل

ًًالبلدًالذيًلجؤًإلٌهًببلدهًأوًخارجهاًولهًإذاًاضطهدًحقًاللجوءًإلًًبلدًآخرًوعل

 .أنًٌجٌرهًحتىًٌبلغهًمؤمنهًماًلمًٌكنًسببًاللجوءًاقترافًجرٌمةًفًًنظرًالشرع

 13المادةً

ًاختٌارًالعملً ًولئلنسانًحرٌة ًوالمجتمعًلكلًقادرًعلٌه، ًالدولة العملًحقًتكفله

ًاألمنً ًفً ًحقه ًوللعامل ًالمجتمع، ًومصلحة ًمصلحته ًبه ًتتحقق ًمما ًبه البلئق

فًًكافةًالضماناتًاالجتماعٌةًاألخرى.ًوالًٌجوزًتكلٌفهًبماًالًٌطٌقه،ًوالسبلمةًو

أنًً-دونًتمٌٌزًبٌنًالذكرًواألنثى-أوًإكراهه،ًأوًاستغبلله،ًأوًاإلضرارًبه،ًولهً

ٌتقاضىًأجراًعادالًمقابلًعملهًدونًتؤخٌرًولهًاالجاراتًوالعبلواتًوالفروقاتً

ًمطالبًباإلخبلصًواإلتقان، ًوهو ًٌستحقها، ًوأصحابًًالتً ًاختلفًالعمال وإذا

ًواإللزامً ًالحق ًوإقرار ًالظلم ًورفع ًلفضًالنزاع ًتتدخل ًأن ًالدولة ًفعلً العمل

 .بالعدلًدونًتحٌز

 14المادةً

ًدونًاحتكارًأوًغشًأوًإضرارًبالنفسًأوً لئلنسانًالحقًفًًالكسبًالمشروع،

ً.بالغٌرًوالرباًممنوعًمإكدا

ً

 



 15المادةً

لكلًإنسانًالحقًفًًالتملكًبالطرقًالشرعٌة،ًوالتمتعًبحقوقًالملكٌةًبماًالًً-ًأ

ًإالً ًالملكٌة ًنزع ًٌجوز ًوال ًالمجتمع، ًأو ًاألفراد ًمن ًبغٌره ًأو ًبه ٌضر

ً.لضروراتًالمنفعةًالعامةًومقابلًتعوٌضًفوريًوعادل

 .تحرمًمصادرةًاألموالًوحجزهاًإالًبمقتضىًشرعًً-ب

 16المادةً

قًفًًاالنتفاعًبثمراتًإنتاجهًالعلمًًأوًاألدبًًأوًالفنًًأوًالتقنً.ًلكلًإنسانًالح

ولهًالحقًفًًحماٌةًمصالحهًاألدبٌةًوالمالٌةًالعائدةًلهًعلًًأنًٌكونًهذاًاإلنتاجً

 .غٌرًمنافًألحكامًالشرٌعة

 17المادةً

لكلًإنسانًالحقًفًًأنًٌعٌشًبٌئةًنظٌفةًمنًالمفاسدًواألوبئةًاألخبلقٌةًتمكنهًً-أ

ًالحقًمن ًهذا ًله ًٌوفرا ًأن ًوالدولة ًالمجتمع ًوعلً ًمعنوٌا، ًذاته  .بناء

ًبتهٌئةًً-ب ًواالجتماعٌة ًالصحٌة ًالرعاٌة ًحق ًودولته ًمجتمعه ًعلً ًإنسان لكل

ًالمتاحة ًاإلمكانات ًحدود ًفً ًإلٌها ًتحتاج ًالتً ًالعامة ًالمرافق  .جمٌع

ًكفاٌتهًوً-ج ًتمام ًٌحققًله ًلكلًإنسانًحقهًفًًعٌشًكرٌم كفاٌةًمنًتكفلًالدولة

ًالحاجاتً ًوسائر ًوالعبلج ًوالتعلٌم ًوالمسكن ًوالملبس ًالمؤكل ًذلك ًوٌشمل ٌعوله

 .األساسٌة

 18المادةً

 .لكلًإنسانًالحقًفًًأنًٌعٌشًآمناًعلًًنفسهًودٌنهًوأهلهًوعرضهًومالهً-أ

ًوأسرتهًً-ب ًمسكنه ًفً ًالخاصة ًحٌاته ًبشإون ًاالستقبلل ًفً ًالحق لئلنسان

ًوالًٌجو ًواتصاالته، ًإلًًسمعتهًوماله ًأوًاإلساءة ًعلٌه ًالرقابة زًالتجسسًأو

ً.وتجنبًحماٌتهًمنًكلًتدخلًتعسفً



للمسكنًحرمتهًفًًكلًاألحوالًوالًٌجوزًدخولهًبغٌرًإذنًأهلهًأوًبصورةًً-ج

 .غٌرًمشروعة،ًوالًٌجوزًهدمهًأوًمصادرتهًأوًتشرٌدًأهلهًمنه

 19المادةً

ً.اكمًوالمحكومالناسًسواسٌةًأمامًالشرع،ًٌستويًفًًذلكًالح-أ

 .حقًاللجوءًإلًًالقضاءًمكفولًللجمٌعً-ب

ً.المسإولٌةًفًًأساسهاًشخصٌةً-جً

ً.الًجرٌمةًوالًعقوبةًإالًبموجبًأحكامًالشرٌعةً-د

المتهمًبرئًحتىًتثبتًإدانتهًبمحاكمةًعادلةًتإمنًلهًفٌهاًكلًالضماناتًً-هـ

 .الكفٌلةًبالدفاعًعنه

 21المادةً

وًتقٌٌدًحرٌتهًأوًنفٌهًأوًعقابهًبغٌرًموجبًشرعً.ًالًٌجوزًالقبضًعلًًإنسانًأ

والًٌجوزًتعرٌضهًللتعذٌبًالبدنًًأوًالنفسًًأوًأليًمنًأنواعًالمعامبلتًالمذلةً

ًللتجاربً أوًالقاسٌةًأوًالمنافٌةًللكرامةًاإلنسانٌة،ًكماًالًٌجوزًإخضاعًأيًفرد

،ًكماًالًالطبٌةًأوًالعلمٌةًإالًبرضاهًوبشرطًعدمًتعرضًصحتهًوحٌاتهًللخطر

 .ٌجوزًسنًالقوانٌنًاالستثنائٌةًالتًًتخولًذلكًللسلطاتًالتنفٌذٌة

 21المادةً

 .أخذًاإلنسانًرهٌنةًمحرمًبؤيًشكلًمنًاألشكالًوأليًهدفًمنًاألهداف

 22المادةً

لكلًإنسانًالحقًفًًالتعبٌرًبحرٌةًعنًرأٌهًبشكلًالًٌتعارضًمعًالمبادئًً-أً

 .الشرعٌة

ًاً-ب ًفً ًالحق ًإنسان ًعنًلكل ًوالنهً ًبالمعروف ًواألمر ًالخٌر ًإلً لدعوة

ً.المنكرًوفقاًلضوابطًالشرٌعةًاإلسبلمٌة



ًاستعمالهًً-ج ًوسوء ًاستغبلله ًوٌحرم ًللمجتمع، ًحٌوٌة ًضرورة اإلعبلم

ًمنًشؤنهًاإلخبللً والتعرضًللمقدساتًوكرامةًاألنبٌاءًفٌه،ًوممارسةًكلًما

 .الضررًأوًزعزعةًاالعتقادبالقٌمًأوًإصابةًالمجتمعًبالتفككًأوًاالنحبللًأوً

الًٌجوزًإثارةًالكراهٌةًالقومٌةًوالمذهبٌةًوكلًماًٌإديًإلًًالتحرٌضًعلًًً-د

 .التمٌٌزًالعنصريًبكافةًأشكاله

 23المادةً

ًضماناًً-ًأ ًمإكدا ًتحرٌما ًاستغبللها ًوسوء ًفٌها ًاالستبداد ًٌحرم ًأمانة الوالٌة

ً.للحقوقًاألساسٌةًلئلنسان

اكًفًًإدارةًالشإونًالعامةًلببلدهًبصورةًمباشرةًلكلًإنسانًحقًاالشترً-ب

 .أوًغٌرًمباشرة،ًكماًأنًلهًالحقًفًًتقلدًالوظائفًالعامةًوفقاًألحكامًالشرٌعة

 24المادةً

 .كلًالحقوقًوالحرٌاتًالمقررةًفًًهذاًاإلعبلنًمقٌدةًبؤحكامًالشرٌعةًاإلسبلمٌة

 25المادةً

رًأوًتوضٌحًأيًمادةًمنًموادًهذهًالشرٌعةًاإلسبلمٌةًهًًالمرجعًالوحٌدًلتفسٌ

 .الوثٌقة


