اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ونسخته اإلسالمية
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
الديباجة
لما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل
والسالم في العالم.

ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير اإلنساني ،وكان غاية ما يرنو إليه عامة
البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان لكيال يضطر المرء آخر األمر إلى التمرد على االستبداد

والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العالقات الودية بين الدول،

ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما

للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من
الحرية أفسح.

ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية

واحترامها.

ولما كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات األهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة

الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ،واضعين على الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم ،إلى توطيد احترام هذه

الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة ،قومية وعالمية ،لضمان االعتراف بها ومراعاتها بصورة
عالمية فعالة بين الدول األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1
•

يولد جميع الناس أح ار اًر متساوين في الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا عقالً وضمي اًر وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح
اإلخاء.

المادة 2
•

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن ،دون أي تمييز ،كالتمييز بسبب العنصر أو

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو

الميالد أو أي وضع آخر ،دون أية تفرقة بين الرجال والنساء .وفضال عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه

الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال
المادة 3
•

أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه.

المادة 4
•

المادة 5
•

اليجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ،ويحظر االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6
•

االمادة 7
•

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما أن لهم جميعا الحق في
حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8
•

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي

يمنحها له القانون.
المادة 9
•

ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

•

لكل إنسان الحق ،على قدم المساواة التامة مع اآلخرين ،في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظ اًر عادالً

المادة 10

علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11
•

( )1كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات

•

( )2ال يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو االمتناع عن أداة عمل إال إذا كان ذلك يعتبر جرم ًا وفقاً للقانون

الضرورية للدفاع عنه.

الوطني أو الدولي وقت االرتكاب ،كذلك ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب

الجريمة.
المادة 12
•

ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت على شرفه وسمعته،

ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت.
المادة 13
•

( )1لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

•

( )2يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14
•

( )1لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هرباً من االضطهاد.

( )2ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم المتحدة ومبادئها.

•

المادة 15
•

( )1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

•

( )2ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

•

( )1للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ،ولهما حقوق

المادة 16

متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله.
•
•

( )2ال يبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كامالً ال إكراه فيه.

( )3األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17
•

( )1لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره.

•

( )2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

•

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ،ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ،وحرية اإلعراب

المادة 18

عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك س اًر أم مع الجماعة.

المادة 19
•

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء

واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
•

( )1لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

•

( )2ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما.

•

( )1لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيا اًر ح اًر.

المادة 21
•
•

( )2لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البالد.

( )3إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ،ويعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس
االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22

•

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة االجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي
والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي الغنى عنها
لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23
•
•

( )1لكل شخص الحق في العمل ،وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( )2لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

•

( )3لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه ،عند

•

( )4لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

اللزوم ،وسائل أخرى للحماية االجتماعية.

المادة 24
•

لكل شخص الحق في الراحة ،وفي أوقات الفراغ ،والسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطالت دورية بأجر.

المادة 25
•

( )1لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته ،ويتضمن ذلك
التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة ،وله الحق في تأمين معيشته في حاالت
البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

•

( )2لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين ،وينعم كل األطفال بنفس الحماية االجتماعية سواء أكانت
والدتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26
•

( )1لكل شخص الحق في التعلم ،ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل بالمجان ،وأن

يكون التعليم األولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني ،وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة
التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

•

( )2يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء كامالً ،وإلى تعزيز احترام اإلنسان والحريات األساسية
وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية ،وإلى زيادة مجهود األمم

المتحدة لحفظ السالم.

•

( )3لآلباء الحق األول في اختيار نوع تربية أوالدهم.

المادة 27
•

( )1لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً ح اًر في حياة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم

•

( )2لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني.

العلمي واالستفادة من نتائجه.

المادة 28
•

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن

تحققاً تاما.

المادة 29
•
•

( )1على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً ح اُر كامالً.
( )2يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط ،لضمان االعتراف بحقوق الغير
وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع ديمقراطي.

•

( )3ال يصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30
•

ليس في هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية

عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
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إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي ،القاهرة 5 ،أغسطس 1990
الديباجة

تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي لألمة اإلسالمية التي جعلها هللا خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا
باآلخرة وجمعت بين العلم واإليمان ،وما يرجى أن تقوم به هذه األمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب

المتناقضة وتقديم الحلول لمشكالت الحضارة المادية المزمنة.

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تهدف إلي حمايته من االستغالل واالضطهاد وتهدف إلي تأكيد
حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة اإلسالمية.
وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا ،ال تزال ،وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني
لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها.

وإيمانا بأن الحقوق األساسية والحريات العامة في اإلسالم جزء من دين المسلمين ال يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو
جزئيا ،أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل هللا بها كتبه ،وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرساالت
السماوية وأصبحت رعايتها عبادة ،وإهمالها أو العدوان عليها منك ار في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده ،واألمة مسؤولة
عنها بالتضامن ،وأن الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:
المادة 1

أ -البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية هلل والنبوة آلدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة اإلنسانية وفي أصل
التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو االنتماء السياسي أو

الوضع االجتماعي أو غير ذلك من االعتبارات .وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل

اإلنسان.

ب -أن الخلق كلهم عيال هللا وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه ال فضل ألحد منهم علي اآلخر إال بالتقوى والعمل الصالح.

المادة 2
أ -الحياة هبة هللا وهي مكفولة لكل إنسان ،وعلي األفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه ،وال يجوز
إزهاق روح دون مقتض شرعي.

ب -يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري.
ج -المحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء هللا واجب شرعي.
د -سالمة جسد اإلنسان مصونة ،وال يجوز االعتداء عليها ،كما ال يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي ،وتكفل الدولة حماية
ذلك.

المادة 3
أ -في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة ،ال يجوز قتل من ال مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل ،وللجريح
والمريض الحق في أن يداوي ولألسير أن يطعم ويؤوى ويكسى ،ويحرم التمثيل بالقتلى ،ويجب تبادل األسري وتالقي اجتماع
األسر التي فرقتها ظروف القتال.

ب -ال يجوز قطع الشجر أو إتالف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.
المادة 4
لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.
المادة 5

أ -األسرة هي األساس في بناء المجتمع ،والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج وال تحول دون تمتعهم بهذا
الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.

ب -علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية األسرة ورعايتها.
المادة 6

أ -المرأة مساوية للرجل في الكرامة اإلنسانية ،ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية
المستقلة وحق االحتفاظ باسمها ونسبها.
ب -علي الرجل عبء اإلنفاق علي األسرة ومسئولية رعايتها.
المادة 7
أ -لكل طفل عند والدته حق علي األبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية واألدبية كما تجب
حماية الجنين واألم وإعطاؤهما عناية خاصة.

ب -لآلباء ومن يحكمهم ،الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون ألوالدهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء
القيم األخالقية واألحكام الشرعية.
لألبوين علي األبناء حقوقهما ولألقارب حق علي ذويهم وفقا ألحكام الشريعة.
المادة 8

لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث اإللزام وااللتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه  -مقامه.
المادة 9

أ -طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة
المجتمع ويتيح لإلنسان معرفة دين اإلسالم وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.

ب -من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من األسرة والمدرسة وأجهزة اإلعالم وغيرها أن تعمل علي
تربية اإلنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه باهلل واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.
المادة 10

اإلسالم هو دين الفطرة ،وال يجوز ممارسة أي لون من اإلكراه علي اإلنسان أو استغالل فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين

آخر أو إلي اإللحاد.

المادة 11
أ -يولد اإلنسان ح ار وليس ألحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله وال عبودية لغير هللا تعالي.
ب -االستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع االستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر

منه وفي تقرير المصير ،وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال االستعمار أو االحتالل،
ولجميع الشعوب الحق في االحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.

ج -لألبوين علي األبناء حقوقهما ولألقارب حق علي ذويهم وفقا ألحكام الشريعة.
المادة 12
كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل ،واختيار محل إقامته داخل بالده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء
إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.
المادة 13
العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه ،ولإلنسان حرية اختيار العمل الالئق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة
المجتمع ،وللعامل حقه في األمن والسالمة وفي كافة الضمانات االجتماعية األخرى .وال يجوز تكليفه بما ال يطيقه ،أو إكراهه،

أو استغالله ،أو اإلضرار به ،وله -دون تمييز بين الذكر واألنثى -أن يتقاضى أج ار عادال مقابل عمله دون تأخير وله

االجارات والعالوات والفروقات التي يستحقها ،وهو مطالب باإلخالص واإلتقان ،وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي

الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق واإللزام بالعدل دون تحيز.
المادة 14

لإلنسان الحق في الكسب المشروع ،دون احتكار أو غش أو إض ارر بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا.
المادة 15

أ -لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية ،والتمتع بحقوق الملكية بما ال يضر به أو بغيره من األفراد أو المجتمع ،وال

يجوز نزع الملكية إال لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.
ب -تحرم مصادرة األموال وحجزها إال بمقتضى شرعي.

المادة 16

لكل إنسان الحق في االنتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني أو التقني .وله الحق في حماية مصالحه األدبية والمالية

العائدة له علي أن يكون هذا اإلنتاج غير مناف ألحكام الشريعة.

المادة 17

أ -لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد واألوبئة األخالقية تمكنه من بناء ذاته معنويا ،وعلي المجتمع والدولة
أن يوف ار له هذا الحق.

ب -لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية واالجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود
اإلمكانات المتاحة.
ج -تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن
والتعليم والعالج وسائر الحاجات األساسية.

المادة 18

أ -لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

ب -لإلنسان الحق في االستقالل بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصاالته ،وال يجوز التجسس أو الرقابة عليه
أو اإلساءة إلي سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي.

ج -للمسكن حرمته في كل األحوال وال يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة ،وال يجوز هدمه أو مصادرته أو
تشريد أهله منه.
المادة 19

أ -الناس سواسية أمام الشرع ،يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب -حق اللجوء إلي 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.
المادة 20

ال يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي .وال يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي
أو ألي من أنواع المعامالت المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة اإلنسانية ،كما ال يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو
ال علمية إال برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر ،كما ال يجوز سن القوانين االستثنائية التي تخول ذلك للسلطات
التنفيذية.
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 -لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة اإلسالمية.

ج -اإلعالم ضرورة حيوية للمجتمع ،ويحرم استغالله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة األنبياء فيه ،وممارسة كل ما
من شأنه اإلخالل بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو االنحالل أو الضرر أو زعزعة االعتقاد.

د -ال يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله.
المادة 23

أ -الوالية أمانة يحرم االستبداد فيها وسوء استغاللها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق األساسية لإلنسان.

ب -لكل إنسان حق االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،كما أن له الحق في تقلد الوظائف
العامة وفقا ألحكام الشريعة.

المادة 24

كل الحقوق والحريات المقررة في هذا اإلعالن مقيدة بأحكام الشريعة اإلسالمية.
المادة 25

الشريعة اإلسالمية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
======================
============

