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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
  اإلسالمي  التعاون نظمة ملاإلنسان    حلقوقالقاهرة   إعالن 

 
   ،اإلسالمي التعاون  منظمة يف األعضاء إن الدول

  العميق   اإمياهن  من  وانطالقاً ابعتباره خليفة هللا يف األرض،  يف اإلسالم  كانة اإلنسان  مل  إدراكاً منها 
تعاليم   تكفلها  اليت  احلقوق  هذه  ومحاية  بضمان  االلتزام  ومن  نسان،اإل  حقوق  واحرتام  اإلنسانية  ابلكرامة
 اإلسالم؛

  االستغالل   من  ة اإلنسانمحايو   اإلنسان  حقوقرتسيخ  ل  البشرية  اجلهود  يف  ةمهاس امل  يف  منها  ورغبةً 
 ؛ وقَيمه اإلسالمبادئ وفقاً مل  الكرمية احلياة وحقه يف حريته أتكيديف و  واالضطهاد،

وهي   ،اإلسالم  يف  إلنسانا   قوقحل  معاهدة  أقدم أكدهتا  اليت    والعريقة  الفاضلةقيمها  ل  هامن  وإدراكاً 
الوداع،  ،" املدينة  وثيقة" األخرية يف حجة  وسلم  عليه  النيب صلى هللا    اإلسالمية   حلضارةا  قيملو   وخطبة 

 اإلنسان؛  حقوق مو رتكز عليها مفهي أن ينبغي اليتو  ،والسالم  واملساواة لالعداملتمثلة يف 
 واحلرايت   اإلنسان  حقوق  تعزيز  على  نصي  يذال  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يثاقم  ؤكد جمدداً إذ تو 
  ألنظمتها  وفقاً   األعضاء  الدول  يف  واملساءلة   والدميقراطية  ،القانون  وسيادة   ، الرشيد   واحلكم  ،األساسية
اإلنسان  الدولية  اوالتزاماهت  والقانونية   الدستورية   الودية  العالقات   وتشجيع  ة الثق  تعزيزو   ؛ يف جمال حقوق 
 ؛األخرى الدولومع  األعضاء الدول بي فيما  والتعاون املتبادل واالحرتام
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اإلنسان    ؤكد جمدداً توإذ   قابلة    عاملية  حقوق  أن مجيع حقوق  ومرتابطة    وغري    ومتشابكة    للتجزئة 
من  نفسه  لقدر  واباة  على قدم املساو و ،  منصفعادل و وجيب التعامل معها على الصعيد العاملي على حنو  

حتمي  تعزز و أن  مها السياسية واالقتصادية والثقافية،  ظ  ، بغض النظر عن ن  ل؛ وأن من واجب الدو شديدالت
األساسية واحلرايت  اإلنسان  حقوق  ذاته  مجيع  الوقت  يف  تراعي  وأن  الوطنية  ،  اخلصوصيات  مغزى 

 ؛ اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية خمتلفو  واإلقليمية
  يف   الفرص  تكافؤ  وأن  للتصرف،  ةقابل ال  غري  اإلنسان  حقوق  من  حق    التنمية  يف  احلق  أن  إذ تؤكدو 

 ؛ على حد سواء شعوب ولل دول حق لل  التنمية 
حتت   حالياً يرزح  اإلسالمي لنضال الشعب الفلسطيين، الذي  التعاون  دعم منظمة    اً ددوإذ تؤكد جم

 هحقوقه غري القابلة للتصرف، مبا يف ذلك حقإعمال    على متكينه من  هااالحتالل األجنيب، وتصميمنري  
القدس الشريف، مع احلفاظ على طابعها التارخيي  وعاصمتها  وإقامة دولته ذات السيادة  ه  يف تقرير مصري 
 ؛ ها قدسة فياألماكن املواإلسالمي و 

احلسبان    انمج وبر   وإعالن  اإلنسان،   حلقوق  الدولية   والشرعة  املتحدة،   األمم  ميثاق  وإذ أتخذ يف 
غريها  و   ،2009  لعام  االستعراضي  ديرابن  ملؤمتر  اخلتامية  والوثيقة  ديرابن،  عمل  وبرانمج  وإعالن  فيينا،  عمل
 الصلة؛ قوق اإلنسان ذات حل صكوك الدوليةوال االتفاقيات من 

إىلو    امليادين،   مجيع  يف  األعضاء  الدول  بي  والرتابط  والتكامل  والتضامن  لتنسيقاحتقيق    سعياً 
 اإلنسان؛  حقوق  جمال يف شعوهبا بيوالتعاون  والتواصل روابطلل وتعزيزاً 

 السماوية؛  األداين  رسختها مجيع  اليت بين البشر مجيع بي واملساواة ة خو  األ   بادئمل وفاءً و 

 ؛ تها واحرتام حقوق اإلنسان ومحاي يةإلنساناكرامة المببادئ اإلسالم اليت تؤكد  اإلخاللودون 
 

 قد قررت ما يلي: 
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 األول  املادة

 اإلنسانية الكرامة
 ات واملسؤوليما يتعلق ابلكرامة اإلنسانية واحلقوق  في  متساوونهم  و .  واحدة  أسرة    مجيعاً   البشر .أ

الطائفة أو   أو   الدين  أو   اجلنس  أو   اللغة  أو  اللون  أو   العرقبينهم بسبب    متييزأي    دونمن  
أو اإلعاقة أو أي وضع    ن  الثروة أو الس    أو   االجتماعي  األصل القومي أو   أو   السياسيالرأي  

 .آخر
وكذلك    َظرحت   .ب اإلنسان،  حلقوق  واملنهجية  اجلسيمة  والسخرة   الرقاالنتهاكات   واالستعباد 

 جبميع أشكاهلا وحتت أي ظرف من الظروف.  ،ابلبشر واالجتار 
 

 الثانية املادة

 احلياة ف  احلق
 

 سبحانه، وجيب أن تكون  ، واحلياة هبة هللايف احلياة هو احلق األمسى لكل نفس بشريةاحلق   .أ
. وال جيوز حرمان أي شخص  نتهاكالدول محاية هذا احلق من كل القانون. وعلى  حممية اب

 تعسفاً من التمتع هبذا احلق.
 وقت  النافذ  للقانون  وفقاً   خطورة  اجلرائم  أشد  على  جزاءً   إال  اإلعدام  عقوبة  فرض  جيوز   ال .ب

، خمتصة  كمةعن حم  در اص  هنائي  حكم  مبوجب   إال    العقوبة  هذهنفَّذ   ت    وال.  اجلرمية  ارتكاب
 من هذا اإلعالن.  22أحكام املادة ابت ساق  اتم   مع 

منح  وجيوز  .  العقوبة  ختفيف  أو   اخلاص  العفو   التماس  حق    ابإلعدام  كم عليهح    شخص    ألي .ج
 . االقتضاء حسب احلاالت، مجيع يف  اإلعدام عفو عام أو عفو خاص أو ختفيف عقوبة
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يف حق    العقوبة  هذه   تنفيذ  وال جيوز ق صَّر    ارتكبها  جرائم  على  اإلعدام  بعقوبة  احلكم  جيوز   ال .د
  احلوامل

 
 . رضعاتوامل

 . البشري نوعلا إفناءإابدة أو  إىل فضيمن قبيل ما قد ي   وسائل إىل اللجوءنع  مي   .ه
 

 الثالثة ادةامل

 ةرماحلح  ماية من انتهاك احل ف  احلق

 ىعل و .  اتهمم  وبعد  حياته يف    وشرفه  عتهمس  َصْون  و   رمته ح    من انتهاك   ةماي احلق يف احل  إنسان  لكل
 .هفندمو ه  فات ر   محاية واجملتمع الدول

 
 الرابعة املادة

 للتعذيب  التعرض وعدم والسالمة احلرية ف  احلق

  االحتجاز  أو  لالعتقال  شخص  أي  إخضاع  جيوز  الو .  السالمةيف  و   احلرية  يف  احلق  شخص  لكل .أ
  ألسباب إال  حريته من شخص أي حرمان جيوز الو . القسري فاءخاإلأو   االختطاف أو التعسفي

 ووفقاً إلجراءات حيددها القانون. 

  أو   القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة  أو  النفسي  أو   اجلسدي  للتعذيب  شخص  أي  تعريض  جيوز  ال .ب 
 . املهينة أو  الالإنسانية

أي  ال .ج إخضاع  جيوز   عن  املتهمي  فصل  جيبو   االحتجاز؛  أثناء  إنسانيةغري    عاملةمل  شخص 
 . املداني األشخاص

  موافقته  دون   عضائهأ  ستعمالاوز  جي  وال  علمية،  أو  طبية   لتجارب   شخص  أي   إخضاع   جيوز  ال .د
 .مراعاًة كاملة احملتملة الطبية ملضاعفات امراعاة دون و  الطوعية
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عاتق   .ه على  القانوين مكل شخص  الدولة ضمان سالمة  يقع  لنظامها  وفقاً  اجلسدي،  األذى  ن 
 هتا الدولية. والتزاما

 
 اخلامسة  املادة

 والزواج األسرة محاية

 .وامرأة رجل بي الزواجوقوام األسرة هو  .الطبيعية األساسية للمجتمع  الوحدةهي  األسرة .أ
بلغ  مل .ب  الرجال  الزواج  سنن  الزواج حكام  أل  وفقاً   أسرة  وأتسيس  زوجت اليف    احلق  والنساء    من 

 القواني   ضمنوتَ . ِرضاً كامالً ال إكراه فيه في كليهما  الطر   ارض  دون  زواج  أينعقد  ال يو .  وشروطه
 .فسخهبعد الزوجية أثناء الزواج و وواجباهتما  واملرأة  الرجل حقوق النافذة

األسرة    األسرة  حقوق  محاية  واجملتمع  الدولةضمن  ت .ج أفراد   وحظر   األسرية،  الروابط  وتعزيزومحاية 
 واألطفال  النساء  قحب  السيماو   ا،أفراده  بي   العالقات   يف  اإلساءة  أو  العنف  أشكال  مجيع

 .يواملسن  ذوي اإلعاقة األشخاص و 

 
 سةداالس املادة

 حقوق املرأة
واني  الق  إطار   يف  والواجبات  واحلقوق  اإلنسانية  ما يتعلق ابلكرامةفي  متساوون  والرجال  النساء .أ

املستق  وذمتها  اخلاصةاالعتبارية  شخصيتها    امرأة  ولكل.  هبا  املعمول  يف   واحلق  لةاملالية 
 . ونسبها ابمسها االحتفاظ

واإلدارية    التدابري  مجيع  الدولة  تـتَّـخذ .ب   تعوق  اليت  الصعوابت  على  للقضاء  الالزمةالتشريعية 
 ومحاية   والتوظيف  ،األساسية  الصحية  والرعاية  ،اجليد  التعليم  على  حصوهلاو   املرأة،  متكي
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على حنو كامل    هامتتع   كذلكو   ،تساويلعمل املاملساواة يف األجر مقابل ا   يف  وحقهاالوظيفة  
وعلى   احلياة  جماالت  مجيع  يف  مشاركة وفعالة  مشاركتهاو   حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية

 . مجيع املستوايت
النساء  جيب .ج  واملمارسات   املعاملة  وسوء  والعنف  التمييز  أشكال  مجيع  من  والفتيات  محاية 

 .احلماية هذهيكفال أن  واجملتمع الدولةعلى و . الضار ة التقليدية

كافية  الصحية  ال رعاية  الخدمات  توف ر الدولة  و هللا.    خلقهاكما  لكل امرأة احلق يف األمومة   .د
 .مرحلة األمومةيف قبل الوالدة و يف مرحلة ما 

 
 ةالسابع املادة

 حقوق الطفل
ً كان نوعه وبغض النظر عن    ييزمتدون    ،كل طفلل .أ عليه    شرعيوالديه أو الوصي ال  عرقأاي 

  ه أو أصلغريه من اآلراء  سياسي أو  ال  هأو رأي  تهأو طائف  هأو دينته  أو لغه  أو جنسلونه    أو 
ضع آخر، احلق يف  أي و أو  مولده  أو    تهأو إعاقما ميلكه  القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو  

املادية   والرعاية  والتعليم  التمريض  ذلك  يف  مبا  وضعه كقاصر،  يتطلبها  اليت  احلماية  تدابري 
والدولة.  واملع واجملتمع  أسرته  جانب  من  محاية  و نوية  من  جيب  ورعايكل  واألم  تهما  اجلني 

 خاصة. رعايًة 

والدته .ب فور  طفل  تسجيل كل  يـ  عطَ وي   يتوجب  امساً  بهرَ عْ ى  أن  ف  يف  احلق  وله  له ي،  كون 
 جنسية.

 حقوق   احرتام  ضمان   عن  األساسية  سؤوليةالشرعيون امل  واألوصياء  الوالدين  عاتق  على  تقع .ج
 الفضلى   الطفل  مصاحل  أن  تضمن الدولة  كما.  الظروف  مجيع  يف  هبا   والوفاء  ومحايتها  الطفل
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مجيع  األساسي  املعيار   هي الطفل  سواء  ،حبقه  املتخذة  التدابري  لتحديد   م عرَّضاً   أكان 
 أم كان جانياً حداثً. لالحنراف

احرتام   .د الدولة  وواجباتعلى  وحقوق  االقتضاء،  ،الوالدين  مسؤوليات  األوصياء    وعند 
يتعلق اب  شرعييال اللذْين يرتضوهنما  ختيار نوع  فيما  والتعليم  ، مبا يف ذلك  ألوالدهمالرتبية 

واألخالق الديين  األخالقيةي التعليم  وقيمهم  الدينية  معتقداهتم  مع  يتفق  مبا  مراعاة   ،،  مع 
 .ر قدراته العقلية والبدنيةتطو  و مصلحة الطفل الفضلى 

 . ذويهمم و وأقارهب جتاه والديهم تزاماتال األبناءعاتق  ىعلتقع  .ه

  ه منو  و   الطفلبقاء    لضمان  الالزمة  والقضائية  واإلدارية  التشريعية  التدابري  مجيع  الدولة  تتخذ . و 
  جو   يفعاقة، ومحايته من مجيع أشكال العنف واالستغالل،  اإل  وذوي  األيتام  سيما  وال  ورفاهه،

  لألطفال   ،املناسبة   املؤسسات   خالل  من  ،بديلةال   الرعاية  الدولة  تضمن  كما .  والكرامة  احلرية  من
 .اللزوم عند ،الوصاية نظام عشج  وت   األسرية البيئة من دائم أو مؤقت بشكل احملرومي

 
 ة املادة الثامن

 القانونية  ابلشخصية التمتع ف احلق

 القانونية.   ةشخصيليف أن ي عرَتَف له ابق احل ،يف كل مكان ،لكل شخص
 

 املادة التاسعة
 التعليم  ف قاحل
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وأداة   .أ اإلنسان  حقوق  من  أساسي  حق  والتفاهم   التعليم  اإلنسان  حقوق  احرتام  لتعزيز 
 حقوق اإلنسان جزء  التثقيف يف جمال  و بي مجيع األمم والشعوب.  فيما  والتسامح والصداقة  

 .ال يتجزأ من احلق يف التعليم

  وسائلو   سبل  الدولة  لكف  تَ و .  ةوالدول  اجملتمع  على  واجب  التعليم  وتوفري  ،العلم فريضة  طلب   .ب
 اجملتمع. ملصلحة التعليمي التنوع ضمن  وتَ  التعليم على حلصولا

 . املناسبة الوسائل بكل والتقين العايل التعليم تعي إاتحةوي .وجماين   إلزامي  االبتدائي  التعليم .ج
 يف  مبا  والتوجيه،   التعليم  مؤسسات  خمتِلف  من  التعليم  على  احلصول  يف  احلق  إنسان  لكل .د

يكفل    ومتوازنة  متكاملة  بطريقة  ،األسرة  ذلك احرتام  وتشجيعه  شخصيته،  تنميةومبا   على 
 .  والواجبات ومحايتها احلقوق

 
 عاشرةاملادة ال

 احلق ف تقرير املصري
واالستعمار   األجنيب  االحتاللظر  حي   .أ أنواعه  واإلخضاع   تعاين  اليت  وللشعوب .  اتماً حظراً    بشىت 

  والشعوب  الدول  مجيع  واجب  ومن.  املصري  وتقرير  احلرية  يف  الكامل  احلق  ماراالستع  أو  االحتالل
 . واالحتالل االستعمار  أشكاللقضاء على كافة الكفاح ل تدعم أن

للتصرف.   .ب  القابلة  تقرير املصري حق  من حقوق اإلنسان غري    د  د ِ حت    ومبوجب هذا احلق،احلق يف 
االقتصادية واالجتماعية  إىل حتقيق  ية  ر  حب  وتسعى  السياسي  وضعها  ية  ر  حب  الشعوب  كافة   تنميتها 

 .والثقافية

الدول  جل .ج و يف    احلق  األعضاء  ميع  السياسي  استقالهلا  ووحدة  الوطنية  هتا  سيادمحاية  وسالمة 
 على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة.أراضيها، 
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 ادية عشرة املادة احل
 احلق ف حرية التنقل 

التنقل، واختيار حمل إقامته داخل بالده أو خارجهااحلق يف ح  شخصكل  ل .أ للقانون    ،رية  وفقاً 
 الدويل والتشريعات الوطنية. 

  ، مبا يف ذلك بلده  ،من مغادرة أي بلد  ،بشكل تعسفي أو غري قانوين  ، جيوز منع أي شخصال .ب 
 .البلد أي جزء من ذلك  أو إلزامه ابإلقامة يف منعه بشكل غري قانوين من اإلقامةأو 

 ذلك احلق يف العودة الطوعية  يشمل، و جيوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه  ال .ج
 لالجئي إىل بلداهنم األصلية. 

 
 املادة الثانية عشرة

 حقوق املهاجرين والالجئني
عاملياً  هبا  املعرتف  األساسية  واحلرايت  اإلنسان  حقوق  بنفس  التمتع  واملهاجرين  لالجئي  ،  حيق 

  مبا   التمييز،   أشكال  مجيع  على  القضاء  جيبو امها ومحايتها والوفاء هبا يف مجيع األوقات.  واليت جيب احرت 
سن     وأسرهم،  املهاجرين  ضد  ،والتعصب  األجانب  وكراهية  العنصرية  ذلك   يف خالل   تشريعات من 

 . مناسبة
 

 ة عشرةاملادة الثالث
 احلق ف التمتع ابجلنسية

حرمان  أيِ     ال جيوزللقانون. و   ذه اجلنسيةه  خيضع منح، و جنسية احلق يف أن تكون له  فرد  لكل    
 .، من جنسيته وال من حقِ ه يف تغيري جنسيته أو بشكل غري قانوين شخص، تعس ًفا
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 ة عشرةاملادة الرابع
 احلق ف العمل

كل  . ولعليه  شخص قادر  لكل   العمل  احلق يف  لضمان   التدابري  مجيع  اختاذ  واجملتمع   الدولة  على .أ
 .ار العمل الالئق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة اجملتمعحرية اختيشخص 

ما ال    ميله ت االجتماعية األخرى. وال جيوز حتالضماان  مجيع  ق يف األمن والسالمة ويفاحل لعامل  ل .ب 
 .  أبي شكل من األشكال  ، أو إكراهه، أو استغالله، أو اإلضرار بهطاقة له به

  ، دون أتخري  مقابل عمله  عادالً   أن يتقاضى أجراً   -  دون متييز بي الذكر واألنثى  -  لعامللحيق   .ج
بدل إضافة إىل  ،  ساعات العملاملعقول ل تحديد  ال  ذلك   مبا يف  راحة ووقت الفراغ،لااحلق يف  وله  

 واللوائح املعمول هبا. قانون اإلجازات والرتقيات اليت يستحقها، وفًقا لل 
تنشئ    الدولة  على .د اإلنصاف  آليات أن  األخال  تكفل  العمل    قية واملبادئ  أصحاب  جانب  من 

 ممارستهم عمالً الئقاً.  ضمان و  واإلساءة  االستغالل أشكال مجيع من وظفيومحاية امل

لل   ،النقاابت مع آخرينأتسيس  حق     كلِ  شخص  ل .ه املعمول هباقانون  وفًقا  واالنضمام  ،  واللوائح 
 .إليها من أجل محاية مصاحله

 
 عشرة  اخلامسةاملادة 

 تصادي واملايل املشروع احلق ف الكسب االق

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

 .اتماً حظراً اب التعامل ابلر  ظر حي   ب. 
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 عشرة السادسةاملادة 
 احلق ف امللكية اخلاصة 

الشرعية،    شخصكل  ل أ.   ابلطرق  التملك  يف  الاحلق  مع  ابملشاركة  أو  فردي  والتمتع    ،غريبشكل 
اب يضر  ال  مبا  امللكية  ابلنفس  حبقوق  إال    . عموماً   جملتمع ابأو    آلخرين أو  امللكية  نزع  جيوز  وال 

 .عادلكامل و تعويض  دفع  ، وذلك مقابلالعامة صلحةاملتطلبات مل

  .غري قانوين بشكلأحد من ممتلكاته أي  جتريدال جيوز ب.  
 

 عشرة سابعةاملادة ال
 ريةاحلق ف امللكية الفك

يف ، و األديب أو الفين أو التقينأو  الفكري  إنتاجه العلمي أو    بفوائد  التمتعاحلق يف    شخصلكل   .أ
 الناشئة عنه. املصاحل املعنوية واملادية محاية 

تطبيقه، مبا يف ذلك من خالل من  من هذا التقدم العلمي و أيضاً  اجلميع    ةداستفاالدول  تكفل   .ب 
 الي العلمي والثقايف.تشجيع وتطوير التعاون الدويل يف اجمل

 
 عشرة الثامنةملادة ا

 البدنيـة والعقليـة  من الصحة  هميكـن بلوغ مستوى فضلأ صول علىحلاحلق ف ا
ى وعل   ؛ذاتهوتطوير    معنوايتهتعزيز  نه من  ك ِ نظيفة مت  آمنة و بيئة  يف  احلق يف أن يعيش    شخصكل  ل أ.   

 .هذا احلق له كفالأن ي  عموماً  اجملتمعالدولة و 

على  كل  ل ب.  احلصول  يف  احلق  من  شخص  بلوغه  ميكن  مستوى  والبدنية    الصحةأفضل  العقلية 
 يف حدود املوارد املتاحة. ،  توفرها الدولةمجيع املرافق العامة اليت االستفادة من و 
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حقه يف عيش كرمي حيقق له متام كفايته وكفاية  ،  يف حدود إمكانياهتا   ،شخصكفل الدولة لكل  ت ج.   
يع   املأ  ،هول  من  ذلك  والواملشرب  كل  ويشمل  والتعليم  واملسكن  الصحيةوامللبس  وسائر    رعاية 

 األخرى. احلاجات األساسية

 
 التاسعة عشرةاملادة 

 احلق ف اخلصوصية
 .ضه وماله رَ نفسه ودينه وأهله وعَ  ىعل  احلق يف أن يعيش آمناً  فردكل ل .أ

اخلفرد  كل  ل .ب  يف  تسيري  احلق  يف  حياتهصوصية  مسكنه    ، شؤون  و يف  وماله    ته عالقاوأسرته 
على الدولة  و   .مسعته  الرقابة عليه أو اإلساءة إىلممارسة  أو  عليه  ، وال جيوز التجسس  االجتماعية

 .محايته من كل تدخل تعسفيتضمن أن 
  منه سكانه  د  طر أو    بغري إذن أهله  ه دخولاقتحامه أو  وال جيوز    ،مجيع األحواللمسكن حرمته يف  ل .ج

 بصورة غري قانونية. 
 . القانون مبوجبحممية  والشخصية السرية بياانته أن تكون  يف احلق ردلكل ف .د

 
 املادة العشرون 
 مري والد ِّيناحلق ف حرية الفكر والض  

إظهار دينه أو  الفرد يف    حرية  إخضاعال جيوز  والدين. و والضمري    احلق يف حرية الفكر  فردكل  ل أ.   
القانون واليت ت   همعتقد النظام    الس المةماية  كون ضرورية حلإال للقيود اليت ينص عليها  العام أو 

 العام أو الصحة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرايهتم األساسية. 

 . دين أو معتقد خيتاره أن خيل حبريته يف اعتناق أيمن شأنه  إلكراهأحد  أيتعريض  جيوز ال . ب 
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 احلادية والعشروناملادة 
 التعبري الرأي و احلق ف حرية 

   احلق يف اعتناق آراء دون مضايقة. دفر لكل  .أ
الدولة  و ممارسة هذا احلق واجبات ومسؤوليات خاصة.  وتستتبع  احلق يف حرية التعبري.  فرد  لكل   .ب 

املشروعة، وكذلك   الوطنية  ملزمة حبماية وتيسري ممارسة هذا احلق مع محاية سالمتها ومصاحلها 
الوائم والرفاهية والعدالة واإلنصاف داخل اجمل جيب أن مارسة هذا احلق  وأي  تقييد مل تمع.  تعزيز 

 على احلاالت التالية:  رقتصيبنص القانون وأن  اً ضحاو يكون حمدداً حتديداً 
 الدعاية للحرب.  .1

الكراهيةال .2 إىل  العنف    دعوة  أو  التمييز  أو  أو  املعتقد  أو  الدين  أساس  األصل على 
االجتماعي ركز  و اجلنس أو امل اللون أو اللغة أ القومي أو االنتماء العرقي أو اإلثين أو  

 .واالقتصادي

 عة الغري. مس    وأ احرتام حقوق اإلنسان .3

 ما يتصل ابألمن الوطين والنظام العام من أمور. .4

 . العامة األخالق وأما يلزم من تدابري حلفظ الصحة  .5

والعدالة    مبادئتعزيز  و  نشر ىلإ  واجملتمع الدولةسعى  ت .ج السلمي  التسامح   من وغريهاوالتعايش 

واإلرهاب وتثبيط   النبيلة، والقيم بادئ امل والعنف  والتحامل  ينبغي  .  الكراهية  حرية  استخدَ اوال  م 
واألنبياء  التعبري   األداين  أو  حرمة  النتهاك  أو  لتشويه  الدينية  املعنوية  تقويض  لالرموز  القيم 

 واألخالقية للمجتمع. 
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 العشرون الثانية و املادة 
 ة عادلالكمة واحملا لجوء إل القضاء احلق ف ال

القانون، دون متييز .أ أمام  العدالةِ واحلق يف  .  الناس مجيعاً سواسية  السابقة إجراءات  ، مبا يف ذلك 
و احملاكمةعلى   خالل    العدالةِ ،  من  للجميع  و سلطات  مكفول   ومستقلة  ،  دة حمايِ حماكم  خمتصة 

 . ويف آجال معقولة ،نشأة  طبقاً للقانونم  
 شخصية.  مسؤولية   اجلنائية   املسؤولية   .ب 

إدانته  .ج تثبت  احملاكمة،   املتهم بريء حىت  السابقة على  العدالة، مبا يف ذلك  إجراءات    من خالل 
ضماانت    افةت ؤمَّن له فيها كعن حمكمة خمتصة م نشأة  طبقاً للقانون،    صادر    هنائي    كم  مبوجب ح  

 . واإلنصافالدفاع 

 .قت ارتكاب اجلرميةو   القانون على حنو ما ينص عليه ال  إ وال عقوبةَ  ال جرميةَ  .د

    القانون. مبوجب يف التعويضِ   احلق   قانونية   بصورة    الثابتةِ   القضائيةِ  خطاءِ األ لضحااي .ه

 

 والعشرون  املادة الثالثة
 اجلمعيات وأتسيس ع السلمي وحرية التجم   الشؤون العامة تسيري ف شاركة احلق ف امل

وسوء  هب االستبداد  ظَر  حي    أمانة  السلطة    ارسة  مم .أ حلقوق  ، اتماً حظراً  استغالهلا  ا  اإلنسان   ضماانً 
 . األساسيةواحلرايت 

من خالل  الشؤون العامة لبلده بصورة مباشرة أو غري مباشرة  تسيري  يف  املشاركة حق  شخص  كل  ل .ب 
تكافؤ    يْ على أساس مبدأَ يف تقلد الوظائف العامة  كذلك  احلق    لهو لي خيتارهم مبحض إرادته،  ممث  

 طبقاً للتشريعات الوطنية. وعدم التمييز،  الفرص
 . الوطنية  للتشريعات  وفقاً  اجلمعيات سيس  وأت لميالس   عالتجم   حرية يف احلق شخص لكل .ج
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 الرابعة والعشرون املادة
 ة املسلح نزاعات ب والو حاالت احلر  ف املعاملة العادلة 

قوق  صون حف  هبد املسلحة  نزاعات  ب والو ق القانون اإلنساين الدويل يف مجيع حاالت احلر طبَّ ي   .  أ
قواعده  مجيع مبوجب  احملميي  يف األشخاص  مبا  احلصر  ،  ال  املثال  سبيل  على  غري  ذلك،   ،

واملسن  يقاتل امل و ،  واملرضى،  اإلعاقة،  ي،  واملدنييواألطفال  ،والنساءذوي  والصحفيي، ،  ، 
 وأسرى احلرب.والعاملي يف اجملال اإلنساين، 

حاالت  ب.   والو احلر يف  حرمة  ظر  حي    حة،املسل  نزاعات  ب  و انتهاك  املقدسة    العبادة،   دور األماكن 
 والبيئة والرتاث احلضاري.   ملوارد الطبيعيةاإلضرار ابو 

 
  ة والعشروناخلامس  املادة

 أحكام عامة 

، دون  هبا والتمتع اإلعالن هذايف   عليها املنصوص  واحلرايت  احلقوق ارسةاحلق يف مم  فردلكل   .أ
 ت الوطنية.  مببادئ اإلسالم والتشريعا اإلخالل

يف  تفسري   جيوز ال .ب  نص  كفلها ت اليت واحلرايت  احلقوق ينتقص من حنو  على اإلعالن هذاأي 
التزاماهتاألعضاء   للدول الوطنية التشريعات  حلقوق ا  أو  واإلقليمية  الدولية  املعاهدات  مبوجب 

 ة أراضيها. اإلنسان وكذلك سيادهتا وسالم

 
 *** 


