گزارشي از نشست كارشناسان بينالمللي
حقوق بشر در اسالم
(كوآالالمپور ،مالزي 29-25 ،ارديبهشت )1385
علي موسوي

مقدمه
ظرف دو سال گذشته ،موضوع حقوق بشر در چارچوب سازوكارهاي بينالمللي و منطقهاي به نحو
چشمگيري مطمح نظر بسياري از سياستمداران ،حقوقدانان ،ديپلماتها و پژوهشگران قرار گرفته است كه
برخي مصاديق آن را ميتوان در گزارش هيئت عاليرتبه منصوب دبيركل ،تحت عنوان «جهاني امن تر:
مسئوليت مشترك ما» (،)Amore Secure World: Our shared Responsibility” A/59/565, 2 December 2004
گزارش دبيركل سازمان ملل متحد تحت عنوان «در آزادي بيشتر :به سوي توسعه ،امنيت و حقوق»
(،)In larger Freedom: Towards development, Security and Human Rights”, A/59/2005, 21 March 2005
سند نهايي اجالس سران ،)2005 World Summit Outcome, A/Res/60/1, 24 October 2005( 2005و
تشكيل شوراي حقوق بشر به عنوان ركن فرعي مجمع عمومي ملل متحد ياد كرد.
در همين راستا ميتوان به تالشهاي « سازمان حقوقي مشورتي آسيا و آفريقا» (آلكو)
() ،)Asian African Legal Consultation Organization (AALCOبه عنوان يك نهاد منطقهاي
فعّال در حوزه حقوق بينالملل اشاره نمود .بنا به پيشنهاد دولت عربستان سعودي در اجالس چهل و
يكم سازمان مزبور ( ،2002ابوجا ،نيجريه) ،موضوع «حقوق بشر در اسالم» در دستور كار آلكو
گنجانده شد و در اجالس بعدي مورد بحث و بررسي قرار گرفت .در چهل و چهارمين اجالس
سازمان يادشده ( ،2005نايروبي كنيا) موضوع مزبور ،از سوي هيئتهاي شركتكننده از
كشورهاي پاكستان ،عربستان سعودي ،عمان ،كويت ،قطر و نيجريه مورد توجه قرار گرفت و
متعاقب آن ،هيئت مالزي آمادگي خود را براي ميزباني برگزاري يك نشست كارشناسي پيرامون
حقوق بشر در اسالم با حضور نمايندگان كشورهاي عضو آلكو و كارشناسان بينالمللي اعالم كرد.
اهداف نشست ياد شده به شرح ذيل اعالم گرديد:
حقوق بشر ،سال  ،1ش ( 2پاييز و زمستان .100-85 ، )1385

مهر و آبان 1382

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 1382
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 -1تبيين اصول اساسي حقوق بشر ،آنگونه كه در اسالم طرح گرديده است؛
86

 -2بررسي مجدد چگونگي استنتاج اصول حقوق بشر؛
چگونگيسي و
مفيد  /شماره
 -3نامه
تدوين اصول حقوق بشر به صورت قوانين داخلي كشورها؛
بررسي
هشتم  /مهر و آبان 1382

 -4تحقيق در زمينة اجرا و اعمال اصول حقوق بشر در پرتو تعاليم اسالمي؛
 -5ارائه پيشنهادها پيرامون اجراي حقوق بشر به منظور افزايش همكاريهاي بينالمللي؛
 -6نشان دادن سعة صدر (تساهل) بيشتر و حل و فصل مسالمتآميز اختالفات با عنايت به
محوريت حقوق بشر.
86
متعاقب برگزاري اجالس چهل و پنجم آلكو در دهلي نو ،دادستاني كل مالزي ،رسما از
تم
كشورهاي عضو آلكو براي شركت فعّال در اين نشست دعوت نمود .بر اين اساس هيئتي از
جمهوري اسالمي ايران مركب از آقايان دكتر عليرضا ديهيم ،رئيس ادارة حقوقي وزارت امور
نامه مفيد  /شماره
خارجه و دكتر حسين مهرپور ،استاد دانشگاه شهيد بهشتي (در ظرفيت شخصي و به عنوان ميهمان
سي و هشتم
دولت مالزي) و نگارنده در اين نشست كه در تاريخ  25لغايت  29ارديبهشت  1385در
كواالالمپور 86
برگزار گرديد ،شركت نمودند .نشست يادشده با سازماندهي دادستان كل مالزي و با

همكاري آلكو و دولت عربستان سعودي و حمايت وزارت «زنان ،خانواده و توسعه اجتماعي»
نامه مفيد  /شماره
مالزي برگزار گرديد.
سي و هشتم  /مهر و
مراسم افتتاحيه «نشست كارشناسان بينالمللي حقوق بشر در اسالم» (Meeting of International
آبان 1382
 ،)Experts on Human Rights in Islamدر اولين روز اجالس ( )85/2/25با حضور مقامات مالزي،
سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي مقيم كواالالمپور ،كارشناسان و شركتكنندگان در نشست ،برگزار
گرديد .در ابتدا آقاي عبدالغني پاتيل ( )Mr. Tan Sri AbdulGani Pateuilدادستان كل مالزي ،سخنراني
خود را ارائه 86
نمود .وي ضمن تشكر از مقامات مالزيايي و عربستان سعودي ،اعالم نمود كه از

مجموعه ليست  67نفري كارشناسان دعوتشده ،تعداد  43نفر در اين گردهمايي شركت نمودهاند
تم
و اين افراد از بخشهاي مختلف قضايي ،دانشگاهي و حقوقي در اين نشست حضور دارند.
مالزي به عنوان رئيس نشست تأكيد نمود از اين نشست نبايستي به عنوان محفلي براي
دادستان 86
حمله «عليه» آنهايي كه به تصور ما ضد جامعه مسلمانان هستند ،استفاده شود .اين نشست صرفا در
حقوق مالكيت و
راستاي يك هدف و آن هم داشتن گفت و گوي آزاد در زمينه مشكالت و چالشهاي فراروي تدوين
نظم بازارهاي كارآمد
اصول حقوق بشر در اسالم برگزار شده است .به اعتقاد دادستان مالزي ،چالش فراروي جامعه اسالمي در
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
ارتباط با حقوق بشر در اسالم بايد با استدالالت اصولي علمي مبتني بر اصول حقوق اسالمي برطرف
گردد.
ت و نظم بازارهاي كارآمد
سپس آقاي دكتر وفيق كميل دبيركل سازمان حقوقي مشورتي آسيا و آفريقا (آلكو) سخنراني
بازارهاي
مالكيت و
كارآمدچرا كه
برخوردار است؛
نظماهميت
كنوني از
حقوقشرايط
خود را ارائه نمود .وي گفت :موضوع حقوق بشر در
7

ميتوان تالشهاي سازمانيافتهاي را مشاهده نمود كه در پي نارسا جلوه دادن اسالم و تعاليم آن ميباشند.
زماني است
بازارهايترين
شرايط كنوني مهم
شود .از اين
اين هدف با بهانه «مبارزه با تروريسم» پيگيري مي
كارآمد
مالكيترو،و نظم
حقوق
كه بايد از اسالم به عنوان مدافع صلح و همزيستي مسالمتآميز ياد كرد .هيچ آيهاي از قرآن مجيد،
بازارهاي
كشتار جمعي هيچ گروهي را تجويز نميكند ،خشونتتراوبهنظم
كارآمدنميدهد ،كشتار
سمبل اجازه
عنوان يك
كور بيگناهان از جمله زنان و كودكان را مجاز نميشمارد و افرادي را كه با هدف كشتن بيگناهان
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
ديگر ،اقدام به خودكشي ميكنند ،شهيد نميداند .اسالم تساهل (سعه صدر) و عدم اكراه و اجبار را مي-
آموزد.
دبيركل آلكو افزود :درحال حاضر سوء برداشتي در زمينة مشاركت قابل توجه غرب در
زمينة توسعه حقوق بينالملل به طور اعم و حقوق بشر به طور اخص وجود دارد .براي رفع
چنين سوء برداشتي ،مناسب است كه برخي جنبه هاي مرتبط با مشاركت اسالم در زمينه
توسعة حقوق ملتها ،به ويژه پيرامون حقوق بشر ،حقوق جنگ ،حقوق تجارت بين الملل و
حقوق معاهدات مورد توجه قرار گيرد.
در زمينه حقوق جنگ ،اسالم قاطعانه هر گونه كشتار بيرحمانه ،كشتار غيرنظاميان و كشتار
اسيران را ممنوع ميكند .وارد ساختن خسارت به انسانها همچنين به حيوانات ،قطع درختان،
تجاوز به عنف ،زنا با زنان اسير ،كشتن نمايندگان ،قتل عام در سرزمين شكستخورده و استفاده از
سالحهاي سمي را ممنوع اعالم مينمايد.
در خصوص حقوق معاهدات ،اسالم قطع نظر از مشكل معاهده ،وفاي به عهد را به عنوان يكي
از مهمترين عناصر نظام حقوقي خود تجويز مينمايد .مسلمانان متعهد به رعايت عقود و تعهداتشان
تا انقضاي دورة آن ميباشند و نميتوانند سوگند خود را نقض نمايند .وفاي به عهود و معاهدات،
اصل اساسي اسالم بوده و هست.
همچنين اسالم بطور قابل توجهي در توسعه حقوق تجارت و رشد اصول حقوق بازرگاني
بين دولت ها و افراد نقش داشته است .در همين راستا مي توان به توجه اسالم در زمينه حقوق
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حمايت ديپلماتيك از جمله رفتار صحيح با نمايندگان بيگانگان ،و همچنين حقوق پناهندگان و
88

حقوق بينالملل خصوصي اشاره نمود .براساس مطالب فوق الذكر و با عنايت به عضويت بسياري
شماره سي و
هاي مفيد /
از كشور نامه
سازمان ملل متحد ،ضروري است ديدگاههاي اسالمي در محتواي حقوق
اسالمي در
هشتم  /مهر و آبان 1382

بين الملل معاصر مدنظر قرار گيرد.
پس از آن آقاي عبداهلل صالح الحادثي معاون وزير دادگستري عربستان ،به نيابت از وزير
دادگستري عربستان ،در سخنراني كوتاه خود تأكيد كرد كه حقوق بشر ،برگرفته از مقررات يا نظام
حقوقي نيست؛ حقوق88بشر يك منشور يا يك سند بينالمللي صادرشده از سوي يك سازمان منطقهاي،
محلي يا بين المللي نيست ،بلكه حقوق بشر بخشي از دين و ايدئولوژي است كه ترك ،يا تعلل در
تم
آن اجازه داده نشده است .مشكل ،فقدان درك اين موضوع از سوي نظريهپردازان[غربي] در حقوق
شمارهمدنظر قرار نمي دهند.
حقيقت را
بشر مي باشد كهنامهاينمفيد /
هشتم ،آقاي محمد نذري عبدالعزير [معاون نخست وزير مالزي] با اشارهاي كوتاه
سخنرانو بعدي
سي
به ابعاد تاريخي توجه جامعه بشري به مقولة حقوق بشر به ويژه در كشورهاي اروپايي و نهايتا
تدوين اعالميه88
جهاني حقوق بشر ( )1948گفت :در روزگار كنوني جنبش حقوق بشر به طرز

روزافزوني در حال رشد و گسترش است و اين فرآيند در كشورهاي اسالمي نيز به نحو چشمگيري
نامه مفيد  /شماره
درحال توسعه ميباشد .اسالم به عنوان ديني جهانشمول ،در خصوص تبيين چگونگي رابطه
سي و هشتم  /مهر و
«ايمان» (اعتقاد) و «حقوق بشر منبعث از فلسفه غربي» دچار چالش شده است .استنباط و استخراج
آبان 1382
ديدگاهها و نقطه نظرات اسالم درباره حقوق مختلف بشر اعم از سياسي ،مدني ،اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي و حتي نسل سوم حقوق بشر از جمله حق توسعه ،مستلزم «اجتهاد» مي باشد .اسالم از
چهارده قرن پيش تاكنون مفهوم حقوق بشر را ناظر بر روح و جسم انسان ارائه نموده است .با توجه
به طبعيت دو 88
گانه (جسم و روح) و نيازهاي مادي و معنوي انسان ،اسالم مفهوم كامل و جامعي از

حقوق بشر طرح كرده است .جامعيت فلسفه حقوق بشر در اسالم نهتنها در نظام اعتقادي ،بلكه در
تم
حوزه هاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي نيز انعكاس يافته است .مفهوم حقوق بشر در
اسالم ريشه در88نظام اعتقادي اسالم دارد كه براساس اصول توحيد،

اللهي انسان و عدل

استوار است .بر اين اساس ،حقوق بشر در اسالم كليه نيازهاي انسان را هم به عنوان يك فرد وهم
حقوق مالكيت و
به عنوان عضوي از جامعه مدنظر قرار مي دهد.
نظم بازارهاي كارآمد
آقاي نذري عبدالعزيز افزود :چالش فراروي كارشناسان و شركتكنندگان در اين نشست
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
اين است كه بتوانند به شيوه سازندهاي موضوعات متعارض بين حقوق اسالمي و حقوق بشر بين-
مجموعه
كارآمدتنظيم
بازارهايراستاي
حقوقي اسالم در
9
نظامو نظم
المللي را شناسايي و اهميت تفسيرهاي مدوّن از ت
حقوق افراد بشر را مطمح نظر خود قرار دهند .در همين راستا ،كارشناسان حاضر در اين نشست
مانندو نظم
مالكيت
حقوق
كارآمدبررسي
بازارهاي) (Sexرا
تفسير «جنسيت»
حقوق بشر
ميتوانند مباحث مشخصي از تفسيرهاي كميته
نمايند.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
جلسه عمومي اول :بررسي كلي مفهوم حقوق بشر :حقوق اسالمي و حقوق بينالملل
رياست ميشد ،سه
بازارهايآلكو
وفيق ،دبيركل
كارآمد
كميل نظم
در جلسه عمومي اول كه توسط آقاي دكتر ت و
سخنراني ارائه گرديد:
بازارهاي
Indiaمالكيت
حقوق
كارآمد،)P.N.
Bhagwati,
نظم Former
 Justice,وChief
سخنران اول ،آقاي پي .ان باگواتي (
رئيس سابق ديوان عالي هند بود كه مقاله خود را تحت عنوان «تاريخ حقوق بشر» ارائه نمود .وي با
اشاره به اينكه مفهوم حقوق بشر ،مفهوم جديدي نيست و مي توان آن را ازتعاليم اديان عمده جهان
يعني هندوئيسم ،بوديسم ،مسيحيت و اسالم استخراج نمود ،به بررسي تاريخ حقوق بشر در چارچوب
ملل متحد پرداخت .وي تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر توسط مجمع عمومي ملل متحد در دهم
دسامبر  1948را ترجمان نگرانيها و اميدهاي كليه كشورهاي عضو ملل متحد دانسته و آن را
به عنوان مجموعه معيارها و اصول كلي در زمينه حقوق بشر اعالم نمود .اين اعالميه عمدتا در
برگيرنده حقوق سياسي و مدني است و كمتر به ديگر حقوق بشر توجه كرده است .علت اين امر
نيز در اين مسئله نهفته است كه كشورهاي غربي بر اين باور بودند كه جنگ جهاني دوم معلول
عدم رعايت حقوق مدني و سياسي بوده است .رژيم فاشيستي نازي اين گروه از حقوق بشر را
سركوب نمود و اين سركوبي منجر به وقوع جنگ گرديد .از طرف ديگر در زمان تصويب
اعالميه ،ب سياري از كشورهاي جهان سوم مستقل نشده بودند ،لذا امكان مشاركت آنها در فرآيند
تدوين اعالميه جهاني فراهم نبود.
با افزايش تعداد كشورهاي در حال توسعه ،روند توجه به حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي از حقوق سياسي و مدني بيشتر شد .اين فرآيند با اعالم ارتباط و وابستگي متقابل بين دو
گروه حقوق سياسي و مدني و حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در اعالميه تهران ،شكل گرفت.
عنايت به اين نكته حائز اهميت است كه برخي حاكمان كشورهاي در حال توسعه ،تحقق حقوق
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90

سياسي و مدني بدون دستيابي به توسعه اقتصادي را امري تشريفاتي و لوكس ميپنداشتند .به
90

عبارت ديگر ،اين گروه از حقوق بشر فداي توسعه اقتصادي ميشد .اين در حالي است كه هيچ
شمارهبهسي و
دولتي قادرنامهبه مفيد /
حقوق اقتصادي و اجتماعي با سركوب آزادي و حقوق مدني و سياسي
دست يابي

نيست.

هشتم  /مهر و آبان 1382

همچنين در كشورهاي جهان سوم يك خطر ديگر ،مفهوم حقوق بشر را تهديد مينمايد .اين
مسئله به اين موضوع ارتباط مييابد كه در حال حاضر مردم كشورهاي جهان سوم با بسياري از
امنيت و وضعيت اقتصادي خود مواجه هستند كه بعضا منجر به درگيري و بيثباتي
تهديدات نسبت به 90
جامعه ميگردد .در چنين مواقعي حقوق بشر فداي مصلحت جامعه ميشود .با وجود اين ،تحقق
تم
حقوق بشر در كشورهاي جهان سوم با عنايت به توسعه و پيشرفت اقتصادي جامعه امكانپذير
است؛ زيرا شرايط اين كشورها با وضعيت كشورهاي غربي كامال متفاوت است .وي در بخش
نامه مفيد  /شماره
ديگري از مقاله خود به بررسي حقوق بشر در اسالم پرداخت.
سي و هشتم
سخنران دوم ،آقاي دكتر عليرضا ديهيم ،رئيس ادارة حقوقي وزارت امور خارجه جمهوري
اسالمي ايران 90
بود كه مقاله خود را با عنوان «تحليل تطبيقي اسناد حقوق بشري در اسالم و اسناد

حقوق بشري در حقوق بين الملل» ارائه نمود .وي در مقدمة مقاله خود با اشاره به وجود دو «رژيم
نامه مفيد  /شماره
حقوق بينالملل بشر» و «رژيم حقوق بينالملل بشردوستانه» و ارائه تعريف مختصري از هر يك،
سي و هشتم  /مهر و
به معرفي مهمترين اسناد بينالمللي به عنوان اسناد تبيينكنندة حقوق اساسي بشر پرداخت.
آبان 1382
در بخش ديگري از مقاله به بررسي حقوق دادرسي كيفري بين المللي پرداخته شد .در اين
بخش با اشاره به اهداف حقوق كيفري بينالمللي و حقوق دادرسي كيفري بينالمللي (اعم از
تحقق عدالت كيفري بين المللي ،جلوگيري و تحديد جراي م جنگي ،نسل كُشي ،تجاوز و جنايات
عليه بشريت90 ،فراهم نمودن شرايطي براي تحقق حقوق قربانيان و محو فرهنگ بيكيفري) به
بررسي ابعاد حقوق بشري حقوق كيفري بينالمللي و حقوق دادرسي كيفري بينالمللي پرداخته
تم
شد .در اين راستا تركيب و مديريت دادگاه ها ،حق برخورداري از وكيل  ،صالحيت و قابليت
اختيارات دادگاهها ،حقوق متهم ،اصل انصاف و تساوي سالحها ،حق استيناف مورد
پذيرش،
90
بحث و بررسي قرار گرفت.
حقوق مالكيت و
در بخش بعدي به برخي از قوانين كليدي در موضوعات مدني و كيفري از جمله لزوم تقويت
نظم بازارهاي كارآمد
قوانين ضد تبعيض ،كه تضمينكننده افراد آسيبپذير مانند معلولين ميباشد ،لزوم بازنگري يا
382
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نظم بازارهاي كارآمد
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
اصالح قوانين مربوط به حق مالكيت زنان ،اشتغال و دسترسي آنها به فرصتهاي اقتصادي و توجه
اسالم و
شريعت
بازارهاي بين
موضوعاتنظممورد اختالف
1
كارآمد
به حقوق زندانيان اشاره شد .در ادامه برخي ت و
هنجارهاي حقوق بين الملل بشر مانند روابط جنسي رضايتمند بين مرد و زن ،روابط همجنسبازان
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
و … مورد توجه قرار گرفت.
دكتر ديهيم در ادامه سخنراني خود به بررسي ديدگاههاي مطروحه از سوي انديشمندان
كارآمدغربيان،
بسياري از
داشت :به باور
پرداخته،
مسلمان و غربي پيرامون حقوق كيفري بينالمللي
بازارهاي
اظهار نظم
مالكيت و
حقوق
حقوق اسالمي به ويژه حقوق كيفري آن ،مجموعه قواعدي غيرانساني بوده كه حقوق بشر را نقض
كارآمد
بازارهاي
راستا ،نظم
مينمايد و برخالف كرامت افراد است .در همين ت و
تدوين سند نهايي
غربي در
كشورهاي
دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر ،با هرگونه اشاره به اعالمية قاهره دربارة حقوق بشر مخالفت
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
كردند .استدالل آنها اين بود كه اوال ،دراين سند ،امت اسالمي به عنوان بهترين جامعه در نظر گرفته
شده و نوعي برتري نژادي اعمال شده است .ثانيا ،همه حقوق و آزاديهاي مصرح در سند تنها
براساس يك منبع (شريعت آگاهي) تدوين شده است.
سخنران سوم،آقاي حاجي سليمان عبداهلل وكيل ،مشاور حقوقي از مالزي بود كه مقاله خود
را تحت عنوان «ديدگاه مالزي درباره حقوق بشر» ارائه نمود .وي در ابتدا دو اصل اساسي را كه هر
دولتي بايد به آنها توجه نمايد ،طرح نمود -1 :ما بايد در زندگيمان و در هر چيزي به آفريدگارمان
وفادار بوده و نبايد كاري را برخالف دستوراتش انجام دهيم -2 .انسان ،به عنوان

اهلل بر

روي زمين است .لذا بايد كرامت همة انسانها محترم شمرده شود .سپس اعالم نمود كه مالزي در
دستيابي به اين اصول موفق بوده است؛ زيرا اسالم و قوانين اسالمي در كل سرزمين مالزي،قبل و
بعد از استعمار ،به عنوان محور اصلي فعاليتهاي مردم و دولت مالزي بوده و در همين راستا،
مالزي در بين كل كشورهاي اسالمي،در زمينه رعايت حقوق بشر به خوبي درخشيده است.
پس از پايان جلسه عمومي اول ،چهار گروه كاري( )1حقوق بشر تصريحشده در اسالم)2( ،
حق آموزش )3( ،فلسفه حقوق جهاني اسالم )4( ،اسناد بين المللي حقوق بشر در اسالم به منظور
پيگيري و ادامه مباحث جلسه عمومي اول برگزار گرديد.
جلسه عمومي دوم :اسالم و حقوق بشر :مديريت تنوع
در دومين جلسه عمومي نشست ،سه سخنران ،به ايراد سخنراني پرداختند .سخنران اول آقاي
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دانشكده حقوق دانشگاه غرب انگليس ،بود كه مقاله خود را با عنوان «اسالم و حقوق
مسعود بادرين ،از
92
بشر و مديريت تنوع :از ديدگاه منطقهاي آفريقا» ارائه نمود .وي با اشاره به اهميت «موضوع حقوق بشر و
مفيد /
اسالم در نامه
سي وبه بررسي رابطه اين دو مفهوم و چگونگي تحقق حقوق بشر در حقوق
شمارهبشر»
كنوني
زندگي
هشتم  /مهر و آبان 1382

اسالمي پرداخته است .به باور آقاي بادرين ،اسالم ميتواند عاملي براي تحقق حقوق بشر در جوامع
اسالمي در نظر گرفته شود .به عبارت ديگر ،هنجارهاي حقوقي ،اخالقي و مذهبي اسالم ،حمايتكنندة
تضمين حقوق بشر و مديريت مؤثر تنوع در روابط انساني ميباشد .سپس وي با طرح دو شيوة
سازماندهي اجتماعي92يعني «سازماندهي با اهداف مشترك» ( )Organization by common aimsو
«سازماندهي بصورت متقابل» ( ،)Organization by reciprocityدر پي تبيين رابطة دو مفهوم
تم
حقوق بشر و اسالم پرداخت .به زعم وي ،حقوق بشر و اسالم ميتواند به عنوان دو شكل مثبت از
جوامع اسالمي در راستاي تقويت همديگر عمل كنند .با عنايت به
اجتماعي /درشماره
نظم و سامان نامه مفيد
سازماندهي با اهداف مشترك» ميتوان گفت كه حمايت از انسان و ارتقاي رفاه ،هدف
رهيافت «سي و هشتم
مشترك شريعت اسالمي و حقوق بينالمللي بشر است .حقوقدانان اسالمي در اين نكته اتفاق نظر

دارند كه هدف92غايي شريعت (مقاصد الشريعه) ارتقاي رفاه انساني ميباشد .همچنين هدف نهايي
حقوق بين الملل بشر نيز همين مسئله يعني افزايش و ارتقاي رفاه انسان در پرتوي صلح جهاني
نامه مفيد  /شماره
است .همين اشتراك هدف بين اسالم و حقوق بشر ميتواند به عنوان رابط مهم بين اين دو مفهوم
سي و هشتم  /مهر و
تلقي شود .اما در تشريح اين هدف مشترك يعني ارتقاي رفاه انسان ،از نظر تئوريك به تفاوت-
آبان 1382
هايي نائل ميشويم؛ زيرا نظام حقوق بينالملل بشر يك ديدگاه ليبرال و انسانمحور را ميپذيرد؛
در حاليكه اسالم يك ديدگاه مذهبي و خدامحور را مدنظر قرار ميدهد .به اعتقاد آقاي بادرين ،اين
اختالف تئوريك ،عامل مهمي براي ناسازگاري نيست.
92عنايت به رهيافت «سازماندهي به صورت متقابل» ميتوان اذعان داشت آنچه را
همچنين با
كه نظام حقوق بينالملل بشر از جوامع اسالمي ميخواهد ،تحقق كامل تمامي حقوق بشر ميباشد و
تم
متقابال خواست جوامع اسالمي نيز اين است كه تعهدات حقوق بينالملل بشري خود را همراه و
مرتبط (پيوسته)92با مقررات اسالمي عملي نمايند .به عبارت ديگر ،بسياري از دولتهاي اسالمي در
پي ايجاد يك تعادل ميان تعهدات بينالمللي (حقوق بشري) و مقررات اسالمي هستند و از نظام
حقوق مالكيت و
بينالملل ميخواهند كه نسبت به اين موضوع درك صحيح داشته باشد.
نظم بازارهاي كارآمد
سخنران دوم ،آقاي دكتر مساكوري عبداهلل  ،معاون پژوهشي دانشگاه اسالمي اندونزي
382
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
بود كه مقاله خود را با عنوان «اسالم و حقوق بشر :مديريت تنوع در اندونزي» ارائه نمود .وي
اعالم
سيستم
نظمه ويژه در
كنوني ب
ملل متحد3 ،
كارآمد
بازارهاي
با اشاره به جايگا ه موضوع حقوق بشر در روزگارت و

كرد كه اگر چه در برخي از موارد بين اسالم و حقوق بشر جه اني سازگاري وجود ندارد ،اما در
بازارهاي
مالكيت و
كارآمد وجود
كشورها به
نظم برخي از
سياسي در
حقوق ارادة
بسياري از موارد ،نقص حقوق بشر در اثر نبود
ميآيد .وي سپس به بررسي گفتمان هاي موجود در خصوص اسالم و حقوق بشر پرداخت :به
كارآمدصورت
انسان در
نظم و حقوق
مالكيت وميشود
انسان تأكيد
طور كلي در تعاليم مذهبي عمدتا بر تكاليف
بازارهاي
حقوق
اجراي تكاليف و مسئوليتها محقق ميگردد .اين در حالي ا ست كه در دين اسالم ،بر حقوق
انسان نيز توجه شده است و بر همين اساس در تت و
كارآمدحقوق بشر در
بازارهاي درباره
دويننظماعالميه قاهره
اسالمي در  ، 1990بر اين نكته تأكيد شده است .از آنجا كه تنوع ،سنّتي الهي است و در قرآن
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
به رسميت شناخته شده است ،دولت ها و جوامع اسالمي بايد به تنوع احترام گذاشته با سعة
صدر از آن حمايت نمايند .تنوع شامل تعدد اديان نيز ميگردد .كليه پيروان اديان االهي
درجوامع اسالمي از حقوق خود برخوردارند و اسالم براي آنها احترام قائل شده است.
در عصر مدرن كه مهمترين شاخصة آن ،عقالنيت است ،ما بايد اجتهادي براساس عقل و
مطابق شرايط زمان كنوني را مدنظر داشته باشيم .مسئله اين است كه تا چه اندازه تغيير در قانون و
مفاهيم حقوقي ميتواند پاسخگوي چالشهاي موجود باشد .براي پاسخگويي به اين مسئله سه
ديدگاه وجود دارد :محافظه كار ،ليبرال و معتدل .من طرفدار ديدگاه ميانه (معتدل) هستم ،زيرا در
اين ديدگاه ،از اجتهاد حمايت ميشود؛ اجتهادي كه مجوز تفسير در حقوق ،تا آنجا كه در متن
شريعت تصريح نشده باشد ،را ميدهد .به عبارت ديگر ،در نص صريح نميتوان اجتهاد نمود.
همچنين در اين رهيافت از روش شناسي اجتهاد كه توسط علما تعيينشده حمايت مي شود .با
وجود اين ،در اين رهيافت ،امكان تفسير متون مطلق و صريح به منظور هدف كاربردي در
راستاي رفع معضل (عدم الحرج) يا كاهش تكليف انسان (تقليل التكليف) يا با هدف اجراي
تدريجي احكام اسالمي (تدريج فيالشريعه) وجود دارد .همچنين بايستي اسباب النزول (علل
تاريخي نزول آيات) و اسباب الورود احاديث (زمينه تاريخي احاديث) را نيز مدنظر قرار دهيم.
سومين سخنران جلسه عمومي دوم آقاي نيك احمد كمال از دانشگاه بين المللي اسالمي
كواالالمپور بود كه مقاله خود را با عنوان «حقوق بشر و اسالم :مديريت تنوع در مالزي» ارائه كرد.
وي ابتدا جامعه متكثر مالزي را تشريح نمود كه در آن قوميتهاي مااليي ،چيني وهندي ،و پيروان
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اديان اسالم ( ، )60/4بودايي ( ،)19/7مسيحي ( )9/1و هندو ( )6/3وجود دارد .طبق
94

اصل سوم قانون اساسي مالزي ،اسالم دين رسمي مالزي است ،اما اديان ديگر ميتوانند در صلح و
شماره سي و
سازگاري نامه
همچنين طبق اصل يازدهم قانون اساسي مالزي ،هر كس حق دارد كه
مفيد /نمايند.
فعاليت
هشتم  /مهر و آبان 1382

دين خود را اعالم نمايد و امور ديني را انجام دهد و فعاليت تبليغي براي دين خود داشته باشد.
وي در ادامه گفت :مديريت تنوّ ع فرهنگي و قومي در مالزي با در نظر گرفتن ثبات سياسي،
قدرت اقتصادي ،تساهل ،مصالحه ،احترام و تفاهم ،اعتدال و رد تندرويهاي ديني صورت مي-
فرآيند با چالشهايي از قبيل رشد انتقاد نسبت به ارزشهاي اسالمي و تقويت
پذيرد .البته اين 94
جريانهاي غربي ،كه با حقوق بشر اسالمي ناسازگار هستند ،مواجه شده است.
تم
پس از اتمام جلسه عمومي دوم ،گروههاي كاري ( )1اسالم و سعه صدر )2( ،مسئوليت
رسانههاي گروهي )3( ،حقوق اقليتهاي مسلمان در كشورهاي سكوالر )4( ،تكثر و چندفرهنگي
نامه مفيد  /شماره
به منظور تداوم و ارائه راهكارها و توصيههاي كاربردي برگزار گرديد.
سي و هشتم
سوم:حقوق مدني و سياسي (آزاديهاي اساسي) :ديدگاه اسالمي ،ديدگاه حقوق
جلسه عمومي
94
بين الملل و نقاط اشتراك
مفيد /
در جلسهنامه
شماره مقاله ارائه گرديد .اولين سخنران آقاي عمر فاروق شيخ احمد ،از
سوم ،سه
عمومي

ژاپن مهر
هشتم /
دانشگاه سي و
بود وكه مقاله خود را با عنوان « :اسالم ،حقوق بشر و آزاديهاي اساسي:
هيروشيماي
در ميانة آبان
 1382واقعيتها» ارائه كرد .آقاي شيخ احمد در مقدمة مقاله خود با اشاره به نگاه
آرمانها و

اسالم به حقوق بشر و ديدگاه غرب نسبت به آن  ،اين نكته را اعالم نمود كه تعارضات موجود ميان
اسالم و غرب درخصوص حقوق بشر واقعيتي است كه بايد مورد بررسي و كنكاش علمي قرار
گيرد.

94

وي پس از تشريح وضعيت جهان امروز در ارتباط با حقوق بشر ،به بررسي ديدگاه اسالمي
درباره حقوق تم
بشر پرداخت :انسان به عنوان جانشين خدا بر روي زمين ،داراي حقوق و تكاليف
توأمان است كه براي حصول و اجراي آنها ميتواند فردي يا دستهجمعي اقدام نمايد .اين حقوق از
94

سوي خداوند براي انسان تعيين شده است و هيچكس نميتواند آنها را از انسان جدا نمايد .سخنران
مالكيت
علي ومودودي و اسماعيل الفاروقي ،چارچوب حقوق اسالمي را تبيين
حقوق ابواال
با استناد به نظرات
كارآمد
نموده ،بهنظم
برخورداري از زندگي مناسب ،حق برخورداري از عدالت و حق آزادي
بازارهاي حق
حق حيات،
382
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
اشاره كرد .همچنين وي با اشاره به كتاب «اسالم و حقوق بشر» نوشته محمد فضل اهلل خان در سال
هايي ميباشند 5،هر
تفاوت
اسالمي داراي
كارآمد
بازارهاي
موازين نظم
 ،1967گفت اگرچه اعالميه جهاني حقوق بشر و ت و
دوي آنها نسبت به رفاه انسان ،سعادت و خوشبختي او اشتراك نظر دارند؛ كما اينكه اين تشابهات
كارآمد
دربارهنظم
مالكيت و
در سند اعالميه اسالمي حقوق بشر (،)1980حقوق
 )1990و
بازارهاياسالم (
حقوق بشر در
اعالميه قاهره
منشور عرب درباره حقوق بشر ( )1994منعكس شدهاند.
كارآمد حقوق
عدم رعايت
نظمدر زمينه
جهانواسالم
موجود در
بازارهاي
مالكيت
در ادامه ،مقاله با اشاره به واقعيتهايحقوق
بشر ،اعالم ميكند چنانچه مسلمانان نسبت به وضعيت حقوق خود توجه ننمايند و آنها را طبق
كارآمد
بازارهاي
وضعيت و نظم
ت
داشت .اين مشكل
خواهند
نامناسبي قرار
موازين اسالمي رعايت ننمايند ،همچنان در
ريشه در موازين اسالمي ندارد .بلكه در عملكرد دولتهاي اسالمي بايد تجديدنظر شود .الزمه اين
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
امر نيز همكاري ،ايجاد اعتماد و روابط مثبت بين جوامع اسالمي است.
سخنران بعدي آقاي پروفسور عبداهلل سعيد از دانشگاه ملبورن استراليا بود كه مقاله خود را با
عنوان« :ماده هجدهم اعالميه جهاني حقوق بشر و لزوم بازانديشي مسلمانان نسبت به مفهوم آزادي
دين» ارائه نمود .اهداف مقاله عبارت بودند از :ارائه استدالل مناسبي توسط مسلمانان امروزي در
راستاي توجيه ماده هجدهم و آزادي مذهبي؛ بررسي چگونگي تدوين مفهوم ارتداد در اوايل اسالم؛
بررسي چالشهاي فراروي بازانديشي موضوع ارتداد و ارائه پيشنهاد در زمينه تفسير [آيات و
احاديث] به منظور رفع مشكل .وي در ادامه اظهار داشت كه موضوع تغيير دين به يك مشكل براي
برخي از مسلمانان تبديل شده و اين امر در جوامع مذهبي متكثر بيشتر نمود پيدا ميكند .به منظور
رسيدگي به اين مسئله ،مناظرهاي بين حقوقدانان سنّتگرا ،متدينين ،اسالمگرايان سياسي ،مسلمانان
سكوالر و مجتهدين وجود دارد.
به طور كلي ماده هجدهم اعالميه جهاني حقوق بشر دو نوع آزادي را مطرح ميكند)1( :
آزادي داشتن يا تغيير دين يا اعتقاد؛ ( )2آزادي اظهار دين و اعتقاد .اين ماده هيچگونه محدوديتي
را قائل نميشود .به اعتقاد بسياري از حقوقدانان كالسيك مسلمان ،هيچ مسلماني حق تغيير دين
خود را نداشته و در صورت تغيير اسالم ،محكوم به مرگ خواهد شد .از نظر تئوريك ،ديدگاه غالب
در جهان اسالم ،همان ديدگاه حقوق كالسيك اسالمي است و شخص مرتد محكوم به مرگ مي-
گردد؛ ليكن از نظر عملي ،از اين مسئله در بسياري از كشورها چشمپوشي ميشود و صرفا بهعنوان
يك گناه تلقي ميگردد .البته در تعداد بسيار كمي نيز حكم اعدام صادر ميشود .عبداهلل سعيد سپس
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به انتقادات مطرح شده به ديدگاه حقوق كالسيك اسالمي در باب ارتداد پرداخت.
96

سخنران سوم ،حسين مهرپور ،استاد دانشگاه شهيد بهشتي (ايران) بود كه مقاله خود را با
مفاهيمسي و
مفيدبه /شماره
حقوق بشري و ديدگاه ديني» ارائه نمود.
عنوان «نگاهنامهكلي
هشتم  /مهر و آبان 1382

مهرپور در مقالة خود پس از اشاره به جايگاه بشر در اديان االهي و نقش اديان ،به ويژه اسالم،
در محترم شمردن انسان ،مفاهيم «آزادي از بردگي»« ،آزادي سياسي و اجتماعي»« ،آزادي مذهبي»
و «عدم تبعيض مذهبي» را براساس تعاليم اسالمي (قرآن و سنّت پيامبر) مورد بررسي قرار داد.
ابتدا با اشاره به اسناد بينالمللي م منوعيت بردگي از جمله كنوانسيون بين-
مقالة ايشان 96
المللي منع بردگي ( )1926به بررسي مفهوم برده و بردگي ميپردازد .در ادامه به تشريح اين مفهوم
تم
در اوايل ظهور اسالم پرداخته و ديدگاه اسالم را در فرآيند تدريجي ممنوعيت بردگي تبيين مي-
چه اسالم بردگي را به عنوان يك واقعيت اجتماعي در آن زمان
مفيد/ ،اگر
مهرپور
شماره
نمايد .به باورنامه
همواره مسلمانان را تشويق مي نمود كه بردهها را آزاد نم ايند؛ همچنين
ليكنهشتم
پذيرفت،سي و
مقرراتي را در راستاي آزادي بردهها وضع مي نمود.

 96آزادي سياسي و اجتماعي ،اسالم بر اين نظر است كه خداوند متعال همواره
درخصوص
انسانها را به مشاركت در امور زندگيشان امر مينمايد .در رويه و سنّت پيامبر گرامي اسالم و
نامه مفيد  /شماره
همچنين رويه خلفاي راشدين نيز شاهد آن هستيم كه مسلمانان به ارائه نظر و مشاركت در امور
سي و هشتم  /مهر و
سياسي و اجتماعي تشويق مي شدند.
آبان 1382
درباره آزادي مذهبي ،با استناد به آيات قرآن ،استنباط ميشود كه اسالم هرگز در پذيرش دين
اجبار و اكراهي را تجويز نمينمايد .اين مسئله را در شأن نزول آية «ال اكراه فيالدين» شاهد هستيم.
در خصوص حكم ارتداد نيز در حال حاضر مباحث و مناظرات متعددي بين فقهاي اسالم وجود دارد.
پس از 96
پايان جلسه عمومي ،گروههاي كاري ( )1آزادي فكر ،وجدان و مذهب )2( ،دين و

مسئوليت دولت به منظور ادامه مباحث جلسه عمومي و تدوين پيشنهادها و توصيههاي عملي
تم
تشكيل گرديد.
96

جلسه عمومي چهارم :حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي :ديدگاههاي اسالم و حقوق
مالكيت و
حقوق
مشترك
احتمالي
بينالملل و نقاط
كارآمدعمومي چهارم ،خانم دكتر جميله ثمود ،رئيس سازمان كمكهاي
بازارهايجلسه
نظم سخنران
اولين
382
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
بشردوستانه مالزي ) (MERCYبود كه درباره حقوق فرهنگي سخنراني نمود .وي در ابتدا با ارائه
بشردوستانه
مسائل
خيريه و
اسالم و امور
تعريفي از حقوق فرهنگي ،به مباحثي چون امور خيريه
7
كارآمد
بازارهاي
در نظم
تو

پرداخت؛ همچنين به منشور حقوق بشردوستانه اشاره نمود.
مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
حقوق
ارائه گرديد.
در پايان گزارشي از فعاليتهاي MERCY

دومين سخنران ،آقاي دكتر محمد هاشم كمالي ،رئيس مؤسسه بينالمللي انديشه و تمدن
كارآمدديدگاه
بازارهايفرهنگي:
نظماجتماعي و
اقتصادي،
حقوقحقوق
اسالمي (مالزي) بود كه مقاله خود را با عنوان «
مالكيت و
اسالمي» ارائه نمود .وي در ابتداي مقاله خود توضيحات مختصري پيرامون ميثاق بينالمللي حقوق
اساسكارآمد
بازارهاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ارائه نمود و سپس تاينو نظم
دكترينهاي شريعت
حقوق را بر
اسالمي مورد بررسي قرار داد .به نظر كمالي ،عدالت و تحقق آن ،اولين هدف از اجراي حقوق و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
تكاليف محسوب ميگردد و بر اساس آيات قرآني ،عدالت به عنوان يك امانت مشخص شده است.
به عبارت ديگر ،دولت اسالمي ،اقامه عدالت را به عنوان مهمترين وظيفه خود دانسته ،با توزيع
منصفانه ثروت و فرصتهاي برابر براي همه مسلمانان در راستاي تحقق عدالت گام برميدارد.
آقاي كمالي با اشاره به مفهوم «مصلحت» (نفع عمومي) بر اين باور است كه اين مفهوم در شريعت
اسالمي ،ارتباط بسياري نزديكي با تحقق بخش عمدهاي از حقوق مصرّح در ميثاق بين المللي
حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دارد.
در بخش ديگري از مقاله از عرف عمومي بهعنوان منبع حقوق اسالمي ياد شده است .با
عنايت به اينكه عرف بيانكنندة خواست و ارادة مردم در زندگي عاديشان ميباشد و اين امر
متناسب با شرايط زماني و مكاني و البته مطابق با اصول كلي اسالم ،تغيير مييابد ،ميتوان گفت
كه شريعت اسالمي ،مطابق با عرف مردم در زمينة روابط اجتماعي ،خوراك ،پوشاك ،انعطافهايي
را از خود نشان ميدهد .به عبارت ديگر ،همه مردم ،چه مسلمان و چه غيرمسلمان ،ميتوانند از سنّت-
هاي فرهنگي خودشان بهرهمند گردند ،به شرط اينكه مغاير با اصول كلي و اخالق اسالمي نباشد.
سخنران سوم آقاي همايون عليزاده ،نماينده دفتر منطقهاي كميسارياي عالي حقوق بشر ملل
متحد (در جنوب شرق آسيا) بود كه مقاله خود را با عنوان «رشد اقتصادي و حقوق بشر» ارائه
نمود .وي در مقاله خود با استناد به گزارش توسعه انساني برنامه عمراني ملل متحد و همچنين
گزارش هاي مشابه به بررسي ارتباط توسعه و رشد اقتصادي و تحقق و رعايت حقوق بشر پرداخت.
به باور آقاي عليزاده ،فقر و نابرابري اقتصادي ،از طريق رشد اقتصادي همراه با رعايت حقوق بشر
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قابل رفع است .به عبارت ديگر ،رشد اقتصادي بدون توجه به حقوق بشر ،ميتواند مشكالت
98

ديگري به وجود آورد كه مانع از توسعه جامع انساني ميگردد .طبق گزارش توسعة انساني برنامه
شماره سي و
 ،2000توسعه انساني حقوق بشر ،الزم و ملزوم يكديگرند و تحقق آنها
مفيد /در سال
عمران مللنامهمتحد
هشتم  /مهر و آبان 1382

مستلزم توجه به هر دوي آنها ميباشد .براي اين منظور ،رعايت حقوق مدني و سياسي ،تأثير قابل
توجهي در پيشرفت اقتصادي دارد و حمايت حقوقي از تحقق حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
ميتواند ابزار مناسبي را براي امحاي نابرابري و فقر موجود در كشورهاي در حال توسعه فراهم
98رفتار مؤثر سيستم قضايي كشورها نيز ميتواند نقش بسزايي در فرآيند رشد
سازد .آراي قضايي و
اقتصادي ايفا نمايد .تقويت سازمانهاي جامعه مدني نيز از جمله عوامل مؤثر در اين روند ميباشد.
تم
پس از پايان جلسة عمومي چهارم ،گروههاي كاريِ «حق توسعه» و «نسل سوم حقوق» به
منظور بررسي بيشتر در زمينه تحقق حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي برگزار گرديد.
نامه مفيد  /شماره
سي و هشتم
جلسه عمومي پنجم :حقوق بشر زنان و كودكان
سخنران جلسه عمومي پنجم ،خانم دكتر اليزابت مير ( )Ann Elizabeth Mayerاز
اولين
98
دانشگاه پنسيلوانيا (آمريكا) بود كه مقاله خود را با عنوان «اسالم در زمينه سياستهاي متنازع
زنان /درشماره
نامه مفيد
خاورميانه و شمال آفريقا» ارائه نمود .وي در مقاله خود به بررسي
درخصوص حقوق
كشورهاي  /مهر
سي و هشتم
عربستانو سعودي ،ايران و مراكش در زمينه كنوانسيون رفع همه اشكال
ديدگاههاي
 1382وهمچنين كنوانسيون حقوق كودك پرداخت و نقطهنظرات مطرح در جوامع
آبان زنان
تبعيض عليه
اسالمي را بررسي نمود .در حاليكه دولت ايران با استناد به احكام اسالمي ،از تصويب كنوانسيون
خودداري نمود ،دولت افغانستان بدون هيچ تحفظي ،كنوانسيون زنان را تصويب كرد .از طرف
ديگر ،شاهد آن98هستيم كه دولتهاي مسلماني چون مراكش و عربستان با در نظر گرفتن تحفظاتي
سند مزبور را تصويب و اجرا نمودهاند .اين امر نشانگر اين نكته است كه تفسير و قرائت خاصي از
شريعت اسالميتمدر هر كشور مسلمان مدنظر قرار ميگيرد.
سخنران بعدي ،خانم سعود بنت محمد از وزارت امور حقوقي عمان بود كه مقاله خود را با
98

عنوان «حقوق زنان و كودكان در اسالم» ارائه نمود .وي درخصوص حقوق زنان در اسالم گفت:
مالكيتراواز چهار جنبه مورد بررسي قرار داد )1( :جنبه معنوي انسان :زن
حقوقدر اسالم
ميتوان حقوق زن
صيتكارآمد
بازارهاي
مسلمان نظم
مستقل از مرد داشته و از لحاظ وظايف ديني با مرد برابر است .از نظر
يك شخ
382
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اسالم ،زن و مرد ،هر دو از نفس قدسي خداوند و كرامت ذاتي برخوردارند .تنها عامل برتري تقوا
داشته و
بازارهايبه اموال
مالكيت نسبت
مي باشد )2( .جنبه اقتصادي :از نظر اسالم زن
كارآمدخود را 9
حقنظم
مسلمان و
ت

از امنيت مالي و اقتصادي برخوردار است .همچنين وي ميتواند از فرصتهاي شغلي برخوردار
كارآمد
براينظم
مالكيت و
اجتماعي:
بازارهاي)3جنبه
خود برگزيند( .
حقوقشغلي را
شود و براي امرار معاش خود و كسب روزي حالل
زن مسلمان از حق حيات و حق آموزش برخوردار است؛ همچنين از حق ازدواج و طالق بهرهمند

كارآمدمرد در
سياسي :زن و
حقوقي و
حقوقاست)4( .
است و به عنوان مادر از جايگاه وااليي برخوردار
بازارهاي
جنبهنظم
مالكيت و
برابر قانون يكسان هستند،البته درخصوص مسئله شهادت زن بايد اذعان داشت كه صرفا يك آيه
كارآمد
تواننظم
در قرآن در اين زمينه وجود دارد ،لذا بطور كلي ميت و
سوره نور ،نوعي
بازارهاي 6تا 9
براساس آيات
برابري ميان زن و مرد را در شهادت قائل شد.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
سخنران سوم ،خانم پروفسور صالحه كامرالدين از دانشگاه بين المللي اسالمي مالزي بود كه
مقاله خود را با عنوان «به سوي هماهنگسازي حقوق بينالمللي بشر زنان در مالزي» ارائه نمود.
وي در مقالة خود پس از اشاره كلي به كنوانسيون بينالمللي رفع تبعيض عليه زنان ،به بررسي
وضعيت زنان در جامعه مالزي ميپردازد .وي با تبيين و تشريح مجموعه تحفظات دولت مالزي بر
كنوانسيون مزبور ،به بررسي اقدامات دولت مالزي در راستاي اجراي كنوانسيون ،از جمله هماهنگ-
سازي قوانين ملي با مفاد كنوانسيون مبادرت ورزيد.
در پايان مجموعهاي از توصيهها به دولت مالزي ارائه شد كه عبارتاند از :اجراي قانون پارلمان
درخصوص كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان؛ بررسي مجدد تحفظات دولت مالزي نسبت به
كنوانسيون زنان؛ لزوم تسريع فرآيند هماهنگسازي حقوق اسالمي دولت مالزي با كنوانسيون؛ لزوم
جمعآوري اطالعات مربوط به زنان مالزي و همكاري مؤثر با نهادهاي مربوط براي مشورت و رايزني.
پس از خاتمه جلسه عمومي پنجم ،گروههاي كاري« :خشونت عليه زنان و كودكان»،
«بهداشت جنسي»« ،حق برخورداري از هويت فرهنگي براي كودكان» و «برابري زنان» به منظور
ادامه مباحث و تدوين توصيهها و پيشنهادها برگزار شد.
جلسه عمومي ششم :اسالم و مبارزه با تروريسم
اولين سخنران اين جلسه آقاي پرفسور امين صيقل ،رئيس مركز مطالعات عرب و اسالم
دانشگاه ملي استراليا بود كه مقاله خود را تحت عنوان «اسالم تندگرا و مبارزه عليه ترور» ارائه
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علي موسوي

نمود .وي سه موضوع ماهيت اسالم راديكال و نيروهاي سياسي حامي آن ،توفيقها و شكستها در
100

زمينة مبارزه با تروريسم و بررسي ديدگاهها و تعامالت اسالم تندرو و جناح منادي مبارزه با
شماره سي و
مداقه قرار داد .به زعم آقاي امين صيقل ،هر دو گروه در ارائه نظارت و
مفيد /بحث و
تروريسم رانامهمورد
هشتم  /مهر و آبان 1382

انجام اعمال خود دچار تندروي شدهاند و در نتيجه ،پديده تروريسم گسترش يافته است .القاعده به
عنوان سمبل فعلي اسالم راديكال و آمريكا به عنوان مهمترين كشور منادي مبارزه با تروريسم ،هر
يك به نحوي از انحا ،آتش تروريسم را شعلهور كردهاند.
سخنران بعدي100آقاي موس يبن حاج حسن ،معاون بازرسي كل پليس مالزي بود كه ضمن
ارائه تعريفي از تروريسم به بررسي تجربيات و فعاليتهاي مالزي در زمينة مبارزه با تروريسم
تم
پرداخت .وي در ارائه تعريفي از تروريسم به قطعنامه  1566شوراي امنيت اشاره نمود و اذعان
داشت كه مشكالت زيادي در اين زمينه وجود دارد ،ليكن ميتوان براساس قطعنامه يادشده و
نامه مفيد  /شماره
همچنين ديگر قطعنامهها و كنوانسيونهاي بينالمللي به يك تعريف تقريبا اجمالي نائل شد .وي
سي و هشتم
گفت :دولت مالزي در سال  1960در قانون امنيت داخلي ،اعمال تروريستي را تعريف نمود و آنها را
 100طبق اين قانون ،به كارگيري سالح گرم يا منفجره به منظور به خطر انداختن
جرمانگاري نمود.
امنيت عمومي و نظم جامعه و عدم تبعيت از قانون «عمل تروريستي» محسوب ميشود .طبق قانون
نامه مفيد  /شماره
يادشده دولت مالزي موظف است اقدامات پيشگيري و عمليات سركوب تروريسم را برنامهريزي و
سي و هشتم  /مهر و
اجرا نمايد.
آبان 1382
آخرين سخنران اين بخش آقاي دكتر سليمان عبداهلل عبدالخير ،استاد فقه تطبيقي در
دانشگاه اسالمي محمد بن سعود (عربستان سعودي) بود .وي درخصوص ابعاد حقوق بشري حمايت
از قربانيان جنگ در فقه اسالمي سخنراني نمود .وي در مقالة خود ،مفهوم حمايت و انواع آن،
تعاريف جنگ100،
مبارزه و جهاد ،موضع جهاد اسالمي در قبال تروريسم و فساد ،مفهوم قربانيان جنگ

و طبقهبندي آن ،حمايت از قربانيان جنگ را مورد بررسي قرار داده است.
تم
وي براين اعتقاد است كه اسالم و موازين آن ،انطباق كامل با مجموعه موازين حقوق
 100داشته و در برخي از موارد به مراتب پيشرفتهتر و كاملتر از نظام حقوق بينالملل
بشردوستانة فعلي
بشردوستانه مصرّح در كنوانسيونهاي الهه و ژنو ميباشد.
حقوق مالكيت و
پس از پايان سخنرانيهاي جلسه عمومي ششم گروههاي كاري «آزاديهاي شخصي در
نظم بازارهاي كارآمد
فرآيند مبارزه با تروريسم» و «حمايت از حقوق اساسي :بررسي علل تروريسم» به منظور بررسي
382
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حقوق مالكيت و
نظم بازارهاي كارآمد
382

گزارشي از نشست كارشناسان بينالمللي حقوق بشر در اسالم
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
بيشتر موضوع تروريسم و حقوق بشر برگزار شد.
جلسه اختتاميه و جمع بندي

ت و نظم بازارهاي كارآمد
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1
01

عمومي و
بازارهايجلسات
نظممطروحه در
مباحث
گزارشي از
در مراسم اختتاميه ،در ابتدا دادستان مالزي
كارآمد
مالكيت و
حقوق
گروههاي كاري ارائه كرد و متذكر شد كه مجموعه توصيهها و پيشنهادها با هماهنگي دبيرخانه
سازمان حقوقي و مشورتي آسيا و آفريقا تنظيم و تدوين خواهند شد و در اجالس چهل و ششم
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
آلكو به اطالع كليه اعضاي سازمان خواهد رسيد.
كارآمد اسالم» را به
حقوق بشر در
نظمالمللي
كارشناساون بين
سپس دبيركل آلكو برگزاري «نشست
بازارهاي
ت
عنوان يكي از توفيقات آلكو در سال  2006برشمرد.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

