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ﺣﻘوق ﭘﻧﺎھﺟوﯾﻲ و ﭘﻧﺎھﻧده ﭘذﯾري
ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﻲ دوم ﭘﻧﺎھﻧدﮔﻲ ﺑﮫ ﯾﻛﻲ از ﻣﺳﺎﺋل ﺣﺎد ﺳﯾﺎﺳﻲ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ در ﺟﮭﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻠل ﻣﺑدل ﺷد اﺳت زﯾرا
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﻗوع ﺟﻧﮕﮭﺎ  ،اﺷﻐﺎل ھﺎ و ﺧﺷوﻧت ھﺎ  ،و ﺑرﺗﻌداد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﻓزوده ﺷده اﺳت و روز ﺑﮫ روز اﺑﻌﺎد ﮔﺳﺗرده
ﺗري ﭘﯾدا ﻛرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﯾﺳﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن رادر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﺷﮑﯾل داده
اﻧد  ،دﻻﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺑب ﻣﮭﺎﺟرت ھر ﺷﺧص ﻓرق ﻣﯾﻛﻧد ﻛﮫ اﯾن دﻻﺋل ﺑر ﻋﺑﺎرت ﻧژادي ،ﻣذھﺑﻲ ،ﻣﻠﯾﺗﻲ و ﯾﺎ
ﻋﺿوﯾت در ﮔروه ھﺎي ﺳﯾﺎﺳﻲ و ﯾﺎ ھم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺟﺎﻧﻲ و ﯾﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺣﻘوق ﺑﻧﯾﺎدي ﻓرد در ﻣﺧﺎطره ﺑﺎﺷد اﺳﺗوار اﺳت.
ھر ﻓرد ﺣق دارد ،ﻛﮫ ﻛﺷوري دﯾﮕري ﭘﻧﺎه ﺑﺑرد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﻲ ﺟز ﺣق و ﺣﻘوق ھر ﻓرد اﺳت و ﺑﻧﺎﺑر آن ﺷﺧص ﺣق اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﻛﺎن ﺑراي اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت و زﻧدﮔﻲ ﺧوﯾش را دارد ﺑدﯾن ﻣﻠﺣوظ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻠل ﯾك ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻗواﻧﯾن را راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻘوق أﺳﺎﺳﻲ و
ﺣق ﺑﻧﯾﺎدي ھر ﻓردي ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧﯾده اﺳت ،ﻛﮫ در اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھر
ﭘﻧﺎھﻧده ﻋﻼوه ﺑر آن ﻛﮫ طﺎﻟب اﻣﻧﯾت ﺟﺎﻧﻲ اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اوﻟﯾﮫ ﺧود و ﺧﺎﻧوادهاش را ﻣرﺗﻔﻊ ﺳﺎزد و از اﯾن
رو زﯾﺳﺗن در ﻛﺷوري ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾﺷﺗر و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣزاﯾﺎﯾرﻓﺎھﻲ آن ،روﯾﺎي ھر ﭘﻧﺎھﻧدهاي اﺳت.
ﭘﻧﺎھﻧده در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت:
"ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩۵١ژﻧو ﺗﻌرﯾف ﻓراﮔﯾری از ﭘﻧﺎھﻧده اراﺋﮫ داده و ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﭘﻧﺎھﻧده ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠّت ﺗرس ﻣو ّﺟﮫ
از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧژاد ﯾﺎ ﻣذھب ﯾﺎ ﻣﻠﯾّت ﯾﺎ ﻋﺿوﯾت در ﺑﻌﺿﯽ ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ داﺷﺗن ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد ،در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﻋﺎدی )ﮐﺷور اﺻﻠﯽ ﺧود( ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ،و ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻋﻠّت ﺗرس ﻣذﮐور ﻧﻣﯽ ﺧواھد ،ﺧود را ﺗﺣت ﺗﺎﺑﻌﯾت آن ﮐﺷور ﻗرار دھد ،ﯾﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﺗﺎﺑﻌﯾت اﺳت ،و ﭘس
از ﭼﻧﯾن ﺣوادﺛﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﺣ ّل ﺳﮑوﻧت داﯾﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗرس ﻣذﮐور ﻧﻣﯽ
ﺧواھد ﺑﮫ آن ﮐﺷور ﺑﺎزﮔردد١".
ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﯾﺎداﺷت ﺗﻌرﯾف ﺷده ،ﭘﻧﺎھﻧده ﻛﺳﻲ اﺳت ﻛﮫ از ﺗرس ﺟﺎن ،ﻣﺎل و آزار أذﯾت ﺟﻧﺳﻲ ﺑﮫ ﻛﺷور دﯾﮕر ﭘﻧﺎه ﻣﯾﺑرد ،ﺗﺎ
اﯾﻧﻛﮫ ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﺎﻧد و دﻟﯾل أﺳﺎﺳﻲ ﻓرد ﭘﻧﺎھﺟو –ﺣراس از ﺧﺷوﻧت و ﻣرگ اﺳت -ﺣﺎﻻﻧﻛﮫ ﺑﮫ از ﭘﻧﺎھﻧده ﺷدن ،ﺗﺷﺧﯾص
دﻟﯾل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﻲ و ﺑررﺳﻲ إﺳﻧﺎد ﻗﺑوﻟﻲ ﯾﺎ در ﻣرﺑوط ﻛﺷور ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯾﺷود.
در ﺧﺻوص ﻣﺎھﯾت ﺣﻘوق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس اﺳﻧﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت اﯾﻧﻛﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﭘﻧﺎھﻧده ﭘذﯾری،
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﻲ ﺣق ﻓرد اﺳت و ﯾﺎ ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧده ﺑراي ﻛﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﯾك ﻣﻛﻠﻔﯾت؟ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ إﺳﻧﺎد ﻧﮕﺎرش ﺷده ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﻛﮫ ﺷﺧص در ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻛﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر و ﺗرس ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد ،ﺣق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﻲ را ﺑﮫ دﯾﮕر ﻛﺷوري
أﻣن و ﻣورد ﻧظر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﻲ ﺧود را آراﺋﮫ ﺑدھد اﮔر آن ﻛﺷور ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘذﯾرش
درﺧواﺳت آن ھﺎ ھﺳﺗﻧد.
در إﺳﻧﺎد ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:
ﻣﺎده  ٣١ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩۵١ژﻧو در ﺧﺻوص ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﮐﺷور ﭘﻧﺎھﻧده ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد،
ﻣﻘرر ﻣﯽ دارد:
 (١دوﻟت ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ٢ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺟﺎ زﻧدﮔﯽ [ﻣﯽ ﮐرده] و آزادی ﺷﺎن در
ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد ﺑوده و ﺑدون اﺟﺎزه ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن آن ھﺎ وارد ﺷده اﻧد ﯾﺎ در آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ ﺑر
ﺧﻼف ﻗﺎﻧون وارد ﺳرزﻣﯾن آن ھﺎ ﺷده اﻧد ﯾﺎ در آن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﻧﺧواھﻧد ﮐرد،ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ[آن ھﺎ
]ﻓورا ً ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوط ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ،دﻻﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای ﺑرای ورود ﯾﺎ ﺣﺿور ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اراﺋﮫ دھﻧد.
 (٢دول ﻣﺗﻌﺎھد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓﺗوآﻣد اﯾن ﻗﺑﯾل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ ﻏﯾر از آﻧﭼﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﻗﺎﯾل ﻧﺧواھﻧد ﺷد ...و
ﻣﺣدودﯾت ﻣزﺑور ﻓﻘط ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ وﺿﻊ اﯾن ﻗﺑﯾل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﮐﺷور ﭘﻧﺎه ﭘذﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷده اﺳت ﯾﺎ اﺟﺎزه
ورود ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕری را ﺗﺣﺻﯾل ﻧﮑرده اﻧد٣.
در ﻣﺎده  ٣٣ﻧﯾز در ﺧﺻوص ﻣﻧﻊ اﺧراج ﯾﺎ اﻋﺎده ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن آﻣده اﺳت:

»ھﯾﭻ ﯾﮏ از دول ﻣﺗﻌﺎھد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ای را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﮫ ﻋﻠل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧژاد ،ﻣذھب،
ﻣﻠﯾّت ،ﻋﺿوﯾت در دﺳﺗﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص ،ﯾﺎ دارا ﺑودن ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ،زﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ آزادی او در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد
واﻗﻊ ﺷود ﺗﺑﻌﯾد ﻧﺧواھﻧد ﮐرد ﯾﺎ ﺑﺎز ﻧﺧواھﻧد ﮔرداﻧﯾد۴«.
ﺑﺎ ﺗﺄ ّﻣل در ﻣﺟﻣوع اﯾن ﻣواد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘدﻣﮫ اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﮫ ﺑﮫ آزادی ھﺎی ﻓردی و ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ اﻧﺳﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣق
ﺣﯾﺎت ،ﺗﺻرﯾﺢ دارد ﭘﺎﺳﺦ ﺳؤال ﻣزﺑور ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ روﺷن ﻣﯽ ﺷود و آن اﯾن ﮐﮫ روح ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻗﺎﯾل ﺷدن
ﺣق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑرای اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر و ﺗرس ھﺳﺗﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋﮭده دوﻟت
ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘذﯾرش اﯾن اﻓراد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﻣﺎده  ١۴ﺑﯾﺎن ﻣﯽ دارد:
»ھرﮐس ﺣق دارد درﺑراﺑر ﺗﻌﻘﯾب ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و آزار ،ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺟﺳﺗوﺟو ﮐﻧد و در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﭘﻧﺎه اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد۵«.
در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺣق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت .ﻻزﻣﮫ ﺣق ﭘﻧﺎه ﺧواھﯽ ،ﺗﮑﻠﯾف ﮐﺷور ﻣورد درﺧواﺳت ﻗﺑول
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اﺳت; زﯾرا در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،اﻋﺗﺑﺎر ﺣق ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧده ﺑﯽ ﻓﺎﯾده و ﻟﻐو ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎده  ١٢اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺻر( ﻧﯾز ﺗﺻرﯾﺢ دارد ﮐﮫ» :ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر طﺑق ﺷرﯾﻌت ﺣق اﻧﺗﻘﺎل و اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﮑﺎن ﺑرای اﻗﺎﻣت در داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﺷور را دارد و در ﺻورت ﺗﺣت ظﻠم ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕری
ﭘﻧﺎھﻧده ﺷود .و ﺑر آن ﮐﺷور ﭘﻧﺎه دھﻧده واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣدارا ﮐﻧد ،ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺑراﯾش ﻓراھم ﺷود .ﺑﺎ اﯾن
ﺷرط ﮐﮫ ﻋﻠت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ارﺗﮑﺎب ﺟرم طﺑق ﻧظر ﺷرع ﻧﺑﺎﺷد۶«.
أوﻟوﯾت ھﺎي ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ ﯾك ﭘﻧﺎھﺟو از طرف ﻛﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺑراي ﭘﻧﺎھﺟو در إﺳﻧﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ:
اﻟف( اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر
» ...ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر را آرﻣﺎن ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣردم و ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻠل اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺟﻣﯾﻊ اﻓراد و ھﻣﮫ ارﮐﺎن اﺟﺗﻣﺎع اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را داﯾﻣﺎ ً ﻣدﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺟﺎھدت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت،
اﺣﺗرام اﯾن ﺣﻘوق و آزادی ھﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﺗداﺑﯾری ﺗدرﯾﺟﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟرای واﻗﻌﯽ و ﺣﯾﺎﺗﯽ آن
ھﺎ ،ﭼﮫ در ﻣﯾﺎن ﺧود ﻣﻠل ﻋﺿو و ﭼﮫ در ﺑﯾن ﻣردم ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو آن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺄﻣﯾن ﮔردد٧«.
اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 (١ﺑرﺧورداری از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق و آزادی ھﺎ )ﻣﺎده ;(٢
 (٢ﺣق زﻧدﮔﯽ و اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ )ﻣﺎده ;(٣
 (٣ﻣﻧﻊ ھرﮔوﻧﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ورﻓﺗﺎر ﺧﻼﻓت ﺷؤون ﺑﺷری )ﻣﺎده ;(۵
 (۴ﺑراﺑری ھﻣﮫ اﻓراد ﺑﺷر در ﺑراﺑر ﻗﺎﻧون )ﻣﺎده ;(٧
 (۵ﺣق ﻋﺑور و ﻣرور و اﻧﺗﺧﺎب آزاداﻧﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت )ﻣﺎده ;(١٣
 (۶داﺷﺗن ﺣق ﮐﺎر و ﺣرﻓﮫ )ﻣﺎده ;(٢٣
 (٧ﺣق ﺑﮭره ﻣﻧدی از آﻣوزش و ﭘرورش ﺗﺎ ﻣرﺗﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ آن )ﻣﺎده .(٢۶
ب( ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩۵١م .ژﻧو و ﭘروﺗﮑل  ١٩٧۶م .ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩۵١ژﻧو را ﻣﯽ ﺗوان اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺣﻘوق
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﻣﻘررات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ در  ٢٨ژوﺋﯾﮫ  ١٩۵١در ژﻧو ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل رﺳﯾده
اﺳت .اھ ّم ﺗﻌﮭدات اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
 (١ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض» :دول ﻣﺗﻌﺎھد ﻣﻘررات اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون را ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض از ﻟﺣﺎظ ﻧژاد ﯾﺎ ﻣذھب ﯾﺎ ﺳرزﻣﯾن اﺻﻠﯽ،
درﺑﺎره ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﺟرا ﺧواھﻧد ﻧﻣود) «.ﻣﺎده (٣

 (٢دﯾن» :دول ﻣﺗﻌﺎھد در ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آزادی ﭘﻧﺎھﻧده در اﺟرای اﻣور دﯾﻧﯽ و دادن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾﻧﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ
ﮐودﮐﺎن ﺧود رﻓﺗﺎری ﺣداﻗل در ﺣد رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺧود دارﻧد ،اﺗﺧﺎذ ﺧواھﻧد ﻧﻣود) «.ﻣﺎده (۴
 (٣اﺷﺗﻐﺎل ﺑﺎ دﺳﺗﻣزد» :در ﻣورد ﺣق اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺗﻣزد ،ھر دوﻟت ﻣﺗﻌﺎھد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم
در ﺳرزﻣﯾن او ﺳﮑوﻧت ﮐرده اﻧد ﻣطﻠوب ﺗرﯾن رﻓﺗﺎری را ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻣوارد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺗﺑﺎع دول ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻌﻣول ﻣﯽ
دارد ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧواھد آورد) «.ﻣﺎده  (٧ﻣﺎده  ١٨و  ١٩ﻧﯾز در ﻣورد ﻓراھم آوردن زﻣﯾﻧﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ،
ﺗﺟﺎری ،ﮐﺷﺎورزی و ھر ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾّت آزاد ﻋﻠﻣﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 (۴ﺟﯾره ﺑﻧدی» :در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺟﯾره ﺑﻧدی وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﻣﯾﺎب در ﻣﯾﺎن ﻋﻣوم ﻣردم
طﺑق ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺻورت ﮔﯾرد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد اﺗﺑﺎع ﮐﺷور رﻓﺗﺎر ﺧواھد ﺷد) «.ﻣﺎده (٢٠
 (۵آزادی رﻓت و آﻣد» :ھر ﯾﮏ از دول ﻣﺗﻌﺎھد ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺑق ﻗﺎﻧون در ﺳرزﻣﯾن آن ھﺎ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺣق
ﺧواھﻧد داد ﮐﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد و آزاداﻧﮫ در داﺧل ﺳرزﻣﯾن آن دوﻟت رﻓت و آﻣد ﮐﻧﻧد .ﻣﺷروط ﺑﮫ
رﻋﺎﯾت ﻣﻘرراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻًدراﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣوارددرﺑﺎره ﺧﺎرﺟﯾﺎن اﺟراﻣﯽ ﺷود)«.ﻣﺎده(٢۶
 (۶ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾﻧﯽ .١» :در ﻣورد ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺑﺗداﯾﯽ دول ﻣﺗﻌﺎھد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻧﻧد اﺗﺑﺎع ﺧود رﻓﺗﺎر ﺧواھﻧد ﮐرد.
 .٢در ﻣورد ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻏﯾراﺑﺗداﯾﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻣورد ﺣق اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل و ﺗﻌﯾﯾن ارزش ﻣدارک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دﯾﭘﻠم
ھﺎ و داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺎدره از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺧﻔﯾف ﺣﻘوق و ﻋوارض ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻋطﺎی ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن،
رﻓﺗﺎری ﻣﻌﻣول ﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳر ﺣد اﻣﮑﺎن ﻣﺳﺎﻋد ﺑوده و در ھر ﺣﺎل از رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﮫ طور
ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد ،ﻧﺎﻣﺳﺎﻋدﺗر ﻧﺑﺎﺷد) «.ﻣﺎده ٨(٢٢
ﻣﺻوﺑﮫ  ٣١ژاﻧوﯾﮫ  ١٩۶٧م ﻣﮑ ّﻣل و ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧده ﻣواد ﮐﻧواﻧﺳﯾون اﺳت٩.
ھﻣﭼﻧﯾن ﭘروﺗﮑل ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺿﻊ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن،
ّ
ج( ﻣﯾﺛﺎق ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ١٠
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻓﺎﻗد ﺗداﺑﯾر اﺟراﯾﯽ و ﺿﻣﺎﻧت اﺟرا ﺑود ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از
ﺗﻧظﯾم و اﻧﺗﺷﺎر آن ﻣﺻ ّﻣم ﺷد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﻣﯾﺛﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای دوﻟت ھﺎی اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده از ﺟﮭت ﺣﻘوق ﻣﻠّﯽ و ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻟزام آور ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧد .از اﯾن رو ،در  ١۶دﺳﺎﻣﺑر  ١٩۶۶دو ﻣﯾﺛﺎق ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن »ﻣﯾﺛﺎق ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ« و
»ﻣﯾﺛﺎق ﺣﻘوق اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ رﺳﯾد .ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻔﺎد دو ﻣﯾﺛﺎق ﻣزﺑور ،ﺗﻣﺎم
اﺻول و ﺿواﺑطﯽ ﮐﮫ در اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻣده اﺳت ،ﻻزم اﻻﺟرا داﻧﺳﺗﮫ ﺷد.
اﯾن دو ﻣﯾﺛﺎق ،ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﺑﺎ دﻗّت و وﺿوح ﺑﯾش ﺗری ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار داده و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻧﯾز
ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﻠﯽ در آن ﺑﮫ ﻋﻣل آورده اﻧد .رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﻣﻧدرج در ﻣﯾﺛﺎق ھﺎ ﺑرای دوﻟت ھﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯾف وﻗﺎﻋده
ﺣﻘوﻗﯽ١١اﺳت ،درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ آن راﯾﮏ ﺗﮑﻠﯾف اﺧﻼﻗﯾوﻣﻌﻧوی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد١٢.
ﺣﻘوق آوارﮔﺎن ﺟﻧﮕﯽ
ﻣواد ّ ﮐﻧواﻧﺳﯾون و ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣل اﻓراد ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺗﺄﻣﯾن ﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﯾﺛﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧود ﭘﻧﺎھﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﻣﯽ ﮔردد .ﺳؤاﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻣطرح ﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘس ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن را
دارﻧد؟
در اﯾن ﻣورد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :اوﻻً ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﺧﯾرﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑﯾش ﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧدن
ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن دارﻧد و ﻧﯾز ﺟﮭت ﮔﯾری اﻓﮑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ از ﺳرزﻣﯾن
اﺻﻠﯽ ﺧودﺷﺎن راﻧده ﯾﺎ ﻓراری ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﺛﺎﻧﯾﺎً ،ﺑررﺳﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺻر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎورھﺎ و ارزش
ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻧﯽ ،اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را روﺷن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھر ﻣظﻠوﻣﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن ھﻣﮑﺎری و ﭘﻧﺎه ﺟوﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،ھر ﻓرد
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣوظف ﺑﮫ ﭘﻧﺎه دھﯽ و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اوﺳت.

ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯾش ﺗر اﺷﺎره ﺷد ،در ﻣﺎده  ١٢ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳﻼﻣﯽ آﻣده اﺳت ﮐﮫ» :ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑر طﺑق ﺷرﯾﻌت ،ﺣق
اﻧﺗﻘﺎل و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﮑﺎن ﺑرای اﻗﺎﻣت در داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺷور را دارد و در ﺻورت ﺗﺣت ظﻠم ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕری ﭘﻧﺎھﻧده ﺷود و ﺑر آن ﮐﺷور ﭘﻧﺎه دھﻧده واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣدارا ﮐﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺑراﯾش ﻓراھم
ﺷود «...ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣﺎد ّه ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾن و ﻣذھب ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻠت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻋﺎم و ﻓراﮔﯾر اﺳت; ﭼرا ﮐﮫ
واژه »ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ« ھم ﻣﺳﻠﻣﺎن و ھم ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﯾز ﻋﺑﺎرت »ﺗﺣت ظﻠم ﻗرار ﮔرﻓﺗن« اﺷﺎره ﺑﮫ
اﯾن ﻣطﻠب دارد ﮐﮫ ظﻠم ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻧﺎﺣﯾﮫ ھر ﮐس ﯾﺎ ھر ﮔروه و ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ﻧﯾز ،از ھﻣﺎن آﻏﺎز ،ﭘﻧﺎه دادن ﺑﮫ ﻣظﻠوﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ اﻟﮭﯽ و دﯾﻧﯽ و ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ
ﻗﺎﻋده ﺣﻘوﻗﯽ ﻣطرح ﺑوده ﺗﺎآﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣظﻠوﻣﺎن و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺿﻌف اﯾﻣﺎن اﻓراد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت.
ﻓﻠﯾس ِﺑ ُﻣﺳﻠم ١٣«.در اﯾن
ﺳ ِﻣ َﻊ َر ُﺟﻼً ﯾُﻧﺎدی ﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓَﻠَم ﯾﺟﺑﮫ ُ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ(ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧدَ » :ﻣن َ
َ
رواﯾت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و آوارﮔﺎن از ﺑﺎرزﺗرﯾن ﻣﺻﺎدﯾق ﻣظﻠوﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺑﮫ وﯾژه ﺑر دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘﻧﺎه داده و ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧوﯾش را ﺑرای رﻓﻊ ظﻠم از آﻧﺎن ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻧدﻧد١۴.
ﺑر ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐردن ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯾﮫ اﺳﻼﻣﯽ ،آن ھم در ﻗﺎﻟب ﻗﺎﻋده ﺣﻘوﻗﯽ ،ﭘﺎی ﺑﻧدی ﻋﻣﻠﯽ
ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ،ﻧﺷﺎن دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘوﻗﯽ ﺧود را در ﻧظﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎز ﮐﻧد.
در ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ،ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘﻧﺎه دادن ﺑﮫ ﻣظﻠوﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﺑرای دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﯾﺎﻣده ،ﺑﻠﮑﮫ از
ﺣﻘوق ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و از اﯾن ﻓراﺗر ،از ﺗﮑﺎﻟﯾف آﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد.
ھرﭼﻧد ﺑﮫ ﺣﻘوق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در اﺳﻧﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻧظر ﺣﻘوﻗﯽ و ﻧظری ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ از ﺟﮭت ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧده ،ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻋرف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎ ﻧﯾﺎﻓﺗﺎده اﺳت .ﺑﯾش ﺗر ﮐﺷورھﺎ
ﺑراﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻗﺎﻧون داﺧﻠﯽ ﺧود ﺑﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد; ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘررات ﺳﺧﺗﯽ
ﺳرﻧﯾﺳت.
ﺑرای ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧده دارﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧورداری ازآن ﺷراﯾط ﺑرای ھرﮐس ﻣﯾ ّ
اﺻل ﺑﺎزﻧﮕرداﻧدن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺣﻘوق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺄﮐﯾد ﻓراوان ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،اﺻل ﺑﺎزﻧﮕرداﻧدن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون از آن ﮐﺷور راﻧده و ﯾﺎ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﺗرک آن ﺷده اﻧد .اﯾن اﺻل ھﻣواره ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺟد ّی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺑوط ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧد اول ﻣﺎده  ٣٣ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩۵١ژﻧو ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ھﯾﭻ ﯾﮏ از دول ﻣﺗﻌﺎھد
ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻧﺣو ﭘﻧﺎھﻧده ای را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﮫ ﻋﻠل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧژاد و ...زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ آزادی او در ﻣﻌرض
ﺗﮭدﯾد واﻗﻊ ﺷود ﺗﺑﻌﯾد ﻧﺧواھد ﮐرد ﯾﺎ ﺑﺎز ﻧﺧواھد ﮔرداﻧﯾد«.
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣوھن و ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﭼﻧﯾن دﺳﺗور ﻣﯽ دھد ﮐﮫ» :ھﯾﭻ دوﻟت ﻋﺿو
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،ﺷﺧص را ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕری ﮐﮫ ﺷواھد ﺟد ّی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر وﺟود ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺧطر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎن اﻓراد در آن وﺟود
دارد ،ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﺧواھد داد «.در ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﮐﺷوری ﻧﯾز اﯾن اﺻل
ﻣورد ﺗﺄﮐﯾد ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺻوﺑﮫ ھﯾﺄت وزﯾران در  ١٣۴٢/٩/٢۵ﺑﻧﺎﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وزﯾر ﮐﺷور وﻗت اﯾران ،ﻣواد
آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در اﯾران :طﺑق
ّ
ً
ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در اﯾران ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾده ﮐﮫ در ﻣﺎد ّه دوازدھم آن آﻣده» :ﭘﻧﺎھﻧده را ﻧﻣﯽ ﺗوان اﺟﺑﺎرا ﺑﮫ
ﮐﺷوری ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺟﺎن ﯾﺎ آزادی اش ﺑﮫ ﻋﻠل ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧژادی ،ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﻌرض ﺧطر
اﺳت ،اﻋزام ﻧﻣود١۵«.
اﯾن اﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣورد ﺗﺄﮐﯾد ،اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ھم دارد ﮐﮫ در ﺑﻧد دوم ﻣﺎده  ٣٣ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩۵١آﻣده اﺳت» :اﻣﺎ ﭘﻧﺎھﻧده ای
ﮐﮫ طﺑق دﻻﯾل ﮐﺎﻓﯽ و ﻣو ّﺟﮫ ،وﺟودش ﺑرای اﻣﻧﯾت ﮐﺷور ﭘذﯾرﻧده ﺧطرﻧﺎک ﺑوده و ﯾﺎ ﻣرﺗﮑب ﺟرم ﻣﮭﻣﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ،از
اﻣﺗﯾﺎز اﯾن ﻣﺎد ّه ﺑرﺧوردار ﻧﺧواھد ﺑود١۶«.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﺷورﺷﺎن ﻓراھم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎزﮔرداﻧدن آﻧﺎن ،ﺑر
ﺧﻼف اﻋﻼﻣﯾﮫ وﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺧواھدﺑود.
وظﺎﯾف ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوﻟت ﻣﯾزﺑﺎن

ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺗﺄﮐﯾدی ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻟزوم ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق آﻧﺎن ﺷده اﺳت ،ھﯾﭻ ﮔﺎه ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧده از طرف
دوﻟت ھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﻧﺑوده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﮐﻧﺎر ﺑرﺧورداری از اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،وظﯾﻔﮫ
دارﻧد ﻣﻘرراﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دوﻟت ﻣﯾزﺑﺎن ﻣراﻋﺎت ﮐﻧﻧد .ﻣﺎد ّه  ٢ﮐﻧواﻧﺳﯾون  ١٩۵١ژﻧو ﻣﻘرر ﻣﯽ داردﮐﮫ ھرﭘﻧﺎھﻧده
درﮐﺷوری ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد دارای وظﺎﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ،ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات آن ﮐﺷور و
اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﻣﺎده  ٢۶ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣزﺑور آﻣده اﺳت :ﭘﻧﺎھﻧده در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﻓﺗوآﻣد ﺑﺎﯾد ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ را ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .ﻣﺎد ّه  ٣٢ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﮑﻠف ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ و اﻣﻧﯾّت ﻣﻠّﯽ ھﺳﺗﻧد و در
ﺻورت ﻧﻘض آن ،دوﻟت ﭘذﯾرﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﺎن را اﺧراج ﮐﻧد١٧.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھر ﺣﻘﯽ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﮑﺎﻟﯾف و وظﺎﯾف اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوﻟت ﭘذﯾرﻧده دارد،
ﻣﮑﻠف اﺳت ﻣﻘررات و ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺧﺻوص ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷود ،رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .ﻣﮭم ﺗرﯾن اﯾن ﻣﻘررات،
ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺑرای ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﻣﻠّﯽ و ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،در ﺧﺻوص رﻓﺗوآﻣد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد .وﺿﻊ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﻘررات ﻣﺣدودﮐﻧﻧده ﺣق دوﻟت ﭘذﯾرﻧده اﺳت و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت آن ھﺳﺗﻧد.
در ﻧﮭﺎﯾت ﺷﻛﻠﻲ از ھﻣﻛﺎري و ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﺷر ﭘﯾراﻣون ﻛﻣك ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر و ھم ﭘذﯾري ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻣﺳﻠﮫ ي ﭘﻧﺎھﺟوﯾﻲ و
ﭘﻧﺎھﻧده ﭘذﯾري از ﻗدﯾم اﻷﯾﺎم در ﻣﯾﺎن ﺟواﻣﻊ ﺑﺷري ﻣطرح ﺑوده اﺳت .در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ارﺗﺑﺎط
ﺑﯾن اﻓراد ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺳﻌﮫ ﭼﺷﻣﮕﯾری ﭘﯾدا ﮐرده ،اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ھم ﻧوﻋﺎن در ﻧظﺎم ﺣﻘوق ﺟﮭﺎﻧﯽ
وﺿﻊ ﻣﻘررات ﺣﻘوﻗﯽ در دﻓﺎع و ھﻣﮑﺎری از ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
اھﻣﯾّت ﺑﺳﯾﺎری ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﺟﻠّﯽ و ظﮭور اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ در ﻗﺎﻟب
ِ
و ﻣﮭﺎﺟران ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت; ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و ﻣﺟﺎﻣﻊ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﻣﯾﺛﺎق ھﺎ و اﻋﻼﻣﯾﮫ
ھﺎی ﻣﺗﻌددی را در دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺗﺻوﯾب ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﭘذﯾرش ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ از ﺳرزﻣﯾن ﺧود راﻧده ﯾﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک آن ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در اﻧدﯾﺷﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧظﺎم ﺣﻘوق ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﻣزاﯾﺎ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرﺧوردارﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،از ﺟﮭت ﻧظری و ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺷﮑل آوارﮔﺎن ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠل
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺣﻘوق و ﻣﻘررات ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧداﺷﺗن ﭘﺷﺗواﻧﮫ اﺟراﯾﯽ ،از ﺟﮭت ﻋﻣﻠﯽ و اﺟراﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
ﺟد ّی روﺑﮫ رو اﺳت; ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ ﺧود ﺑﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑرﺧورد ﻧﻣوده و ﮔﺎھﯽ
ﻣﺳﺎﺋل ﺣﻘوﻗﯽ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .از اﯾن رو ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﺑﯾش ﺗر ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ و
دﺷواری ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
ﺑﻧﻔﺷﮫ ﺑﮭﺷﺗﻲ رﺣﻣﺎﻧﻲ

