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Abstract
One of the important issues that has attracted the attention of
international community and with which the world in 21th century is
confronted in recent years is displacement crisis. Nevertheless, the study of
rights of “Displaced Persons” in international instruments shows that they
are not still under the protection of legal system and just enjoy the protection
of general protections existed in human rights law, humanitarian law and
international criminal law that are insufficient and selective. This
necessitates more and active intervention of the UN human rights system.
But, owing to the fact that the duties of states toward individuals are part of
erga omnes obligations and even in some cases fall under jus cogens, the
present research by using descriptive-analytic method, while studying and
analyzing the obligations of states towards displaced persons came to this
conclusion that of the most significant obligations of states are first
obligation to protect and prevent the development of displacement and then
obligation to accept the displaced persons. Therefore, it seems that
displacement in the emergency conditions can be considered a right for
individuals and an international obligation for states. consequently, the
violation of rights of displaced persons may cause the international
responsibility for the wrongdoer state. In addition, a study of the
displacement status in the world shows that Islamic countries are mostly
exposed to the displacement crisis (more than two-thirds of the world's
displaced population belongs to these countries), which is mainly due to
violence and internal conflicts, which in most cases are rooted in tribal,
racial and religious issues.
KeyWords: International Obligations, Displaced Persons, Refugees, Human
Rights, Islamic Countries..
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چکیده

واژگان کلیدی :تعهداتبینالمللی ،آوارگان ،پناهندگان ،حقوق بشر ،کشورهای اسالمی.
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یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر توجه جامعه بینالمللی را به خود جلب
نموده و جهان در قرن  21با آن مواجه میباشد ،بحران آوارگی است .با وجود این،
بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بینالمللی نشان میدهد که آنان هنوز هم از یک
نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایتهای عام موجود در
حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی بهرهمندند که موردی و
ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعاالنهتر نظام حقوق بشر سازمان ملل می-
باشد .اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولتها در برابر افراد در زمره تعهدات عام
و در برخی از موارد آمره به شمار میآید ،پژوهش حاضر با استفاده از روش
توصیفی -تحلیلی ،ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولتها در قبال آوارگان به این
نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولتها ،ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش
آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است .بنابراین به نظر میرسد آوارگی در
شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولتها یک تعهد بینالمللی
به شمار آورد .در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین-
المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد .به عالوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان
نشان میدهد کشورهای اسالمی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش
از دو سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن،
خشونت و درگیریهای داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیلهای ،نژادی و
مذهبی دارد.
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مقدمه

افزایش موج عظیم «آوارگان» در نقاط مختلف جهان و حرکت (فرار) دسته جمعی
افراد عادی از یک کشور به دالیل مختلف و از جمله جنگ یا ناامنی داخلی (هرج و مرج،
آشوبها و درگیریهای داخلی) و یا اوضاع بد اقتصادی (قحطی و خشکسالی ،فقر و
بیکاری و  )...و ورود سیلآسای آنان به کشورهای دیگر ،بحران جدی است که در سالهای
اخیر توجه جامعه بینالمللی را به خود جلب نموده و حقوق آوارگان را متحول ساخته
است .شاید جهان در قرن بیستم بر اثر وقوع دو جنگ جهانی با پدیدهای تحت عنوان
«پناهندگان» روبرو بود و این اتفاقات موجب جابجایی گسترده افرادی شد که به دلیل
تبعیضات نژادی ،مذهبی ،قومی و  ...سرزمین خود را قابل سکونت نمییافتند و جامعه بین-
المللی را با دستههای عظیمی از پناهجویان مواجه کرد ،اما با تصویب کنوانسیون پناهندگان
در سال  1951گام بلندی در زمینه حمایت از آنان برداشته شد و به دنبال آن نیز پروتکل
الحاقی مربوطه در  1967محدودیتهای جغرافیایی و تاریخی آنرا برداشت تا تعریف
گسترده تری از پناهنده ارائه گردد .به همین دلیل وضعیت پناهندگی شرایط ویژهای است
که حقوق و تکالیف خاصی را متوجه کشور پذیرنده و همچنین پناهنده خواهد کرد .با این
وجود باید اذعان داشت که کنوانسیون پناهندگان ،ماهیتی فردگرایانه دارد و تنها افرادی را
که به یکی از دالیل پنج گانه مربوط به نژاد ،مذهب ،ملیت ،عضویت در گروههای
اجتماعی خاص و یا داشتن عقیده سیاسی پناه جو هستند ،تحت مفهوم پناهنده قرار میدهد.
از این رو گروههایی که بر اثر حوادث ناخوشایند همچون جنگ ،هرج و مرج داخلی،
قحطی و بالیای طبیعی یا اوضاع بد اقتصادی به کشورهای دیگر پناه میبرند در تعریف
کنوانسیون پناهندگی نمیگنجند ،بلکه از آنها میتوان تحت عنوان «آواره» یاد نمود .در
نتیجه آوارگان از وطن در چتر حمایتی کنوانسیون  1951و کمیساریای عالی پناهندگان
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قرار نمیگیرند و تنها مورد برخی از حمایتهای عام حقوق بشری قرار دارند ،در حالی که

یکی از مسائل مهمی که به نظر میرسد جهان در قرن  21با آن مواجه باشد ،بحران
آوارگی است .به طوری که طی گزارش سازمان ملل در سال  2018تعداد پناهجویان و
بنابراین با توجه به اینکه مسئله آوارگی روز به روز ابعاد گستردهتری مییابد ،آگاهی از
حقوق آوارگان هم موجب دفاع آگاهانه آنان از حقوقشان میشود و هم دولتها را با حقوق
و تعهدات قانونی خود آشنا میکند تا اَعمال آنها موجبات مسئولیت بینالمللی را برایشان
فراهم نسازد .در نتیجه با توجه به اهمیت حقوق آوارگان ،تحقیق حاضر در صدد این است
تا با تحلیل تعهدات دولتها در قبال آنان به این پرسش پاسخ دهد که دولتها در قبال حقوق
آوارگان چه تعهداتی دارند و چگونه باید آنرا احراز و اجرا نمایند؟ هر چند سواالت
دیگری نیز در این رابطه مطرح است از جمله :دالیل ایجاد و افزایش موج آوارگی در
جهان کدامند؟ آوارگان از چه حمایتهایی در نظام حقوقی بینالمللی برخوردار هستند؟
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آوارگان از مرز  70میلیون نفر در سراسر جهان گذشته است.



وضعیت آوارگی در جهان و کشورهای اسالمی چگونه است و چه تعهداتی در حقوق
اسالم برای حمایت از آوارگان وجود دارد؟
در این راستا به نظر میرسد بحران آوارگی موجب شده تا از طرفی ،امروزه نقش
دولتها و تعهدات آنان در قبال آوارگان از اهمیت خاصی برخوردار باشد و از طرف دیگر،
با نفوذ ارزشهای حقوق بشری ،قدرت الزام حق آوارگی به ویژه در شرایط اضطراری (به
خطر افتادن جان انسانها) نسبت به گذشته افزایش یافته و در مسیر تبدیل شدن به یک حق
اولیه بشری قرار گیرد .از این رو یکی از موضوعات مهم در حقوق بینالملل ،حقوق
آوارگان به عنوان زیر مجموعهای از حقوق بشر است ،به طوری که رعایت حقوق و
آزادیهای اساسی آنان توسط دولتها یک تکلیف و تعهدی بینالمللی (الزامآور) به شمار
میآید.
به همین منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و بهرهگیری از
مطالعات اسنادی سعی دارد تا ابتدا به مفهوم آواره و تمایز آن از سایر گروهها اشاره نماید
و سپس به دالیل آوارگی بپردازد و در ادامه با مدنظر قرار دادن اسناد بینالمللی مرتبط،
حقوق آوارگان و همچنین تعهدات دولتها در قبال آنان را مورد بررسی قرار دهد و در
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پایان نگاهی به وضعیت آوارگی در جهان و کشورهای اسالمی بیاندازد و تعهدات موجود
در حقوق اسالم را مطرح نماید.
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 .1مفهوم آوارگی و تمایز آن از مفاهیم مشابه

آواره را نباید با سایر گروهها اشتباه گرفت .اسناد بینالمللی و رویه جاری کشورها،
نمایانگر گونهای از تفکیک بین این مفاهیم است .از این رو ابتدا به تعریف آواره پرداخته و
سپس آن را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم نمود.
 .1-1مفهوم آواره

1

در مفهوم حقوقی ،آوارگان معموالً گروههای آواره شده از حوادثی همچون جنگ،
نابسامانیهای (آشوبهای) داخلی و بالیای طبیعی و از این دست مواردی که در تعریف
کنوانسیون پناهندگی نمیگنجند را در بر میگیرند) .(Care et al, 1995: 18از این رو
چنانچه افراد یک جامعه به دلیل جنگ یا هرگونه ناامنی داخلی ناگزیر به ترک کشور خود
باشند ،این افراد را بدون ارائه دلیل موجه (ترس از تعقیب و مجازات توسط دولت متبوع)
نمیتوان پناهنده محسوب کرد ،بلکه از آنها میتوان تحت عنوان «آواره» یاد نمود
(هاشمی .)611 :1393 ،ضمن اینکه آوارگی منحصراً جابجاییهای اجباری یا غیرداوطلبانه
را شامل میشود و در جایی که شخصی جابجایی یا مهاجرت را بر میگزیند ،نمیتوان به
آن آوارگی اطالق نمود ) .(Michele, 2013: 51به عالوه مفهوم آواره ،هم آوارگان
داخلی و هم آوارگان خارجی را در بر میگیرد.
 .1-1-1آوارگان داخلی

2

در اصول راهنمای آوارگی داخلی سازمان ملل ( )1998آمده است« :آوارگان داخلی
افراد و یا گروههایی میباشند که به ویژه در نتیجه و یا به منظور اجتناب از عواقب مخاصمه
مسلحانه ،شرایط فراگیر خشونت ،نقضهای حقوق بشری یا بالیای طبیعی یا ساخته دست
بشر ،مجبور به فرار و یا ناگزیر به ترک خانه یا اقامتگاه عادی خود شده و از مرزهای به
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1. Displaced Person.
2. Internally Displaced Persons.

ال
رسمیت شناخته بینالمللی عبور ننمودهاند» .ضمناً کنوانسیون کامپاال نیز تعریف کام ً
مشابهی را ارائه میدهد ) .(Kalin et al, 2012: 10در این تعریف دو عنصر کلیدی در
گرفتن در داخل مرزهای ملی کشورشان (قبادی لنگرودی.)13 :1393 ،
 .2-1-1آوارگان خارجی

1

این گروه نیز به دالیل مشابه آوارگان داخلی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می-
شوند ،با این تفاوت که با عبور از مرزهای بینالمللی ،وضعیت و حمایتهای حقوقی
متفاوتی از آوارگان داخلی پیدا میکنند .بنابراین «آوارگان خارجی (از وطن) به اشخاصی
اطالق میشود که به دالیل متعددی همچون جنگ ،آشوبهای (هرج و مرجهای) داخلی،
بالیای طبیعی (قحطی و خشکسالی و  ،)...نقض سیستماتیک حقوق بشر و مواردی از این
دست مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و مرزهای ملی کشورشان را در نوردیده و
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به کشورهای دیگر پناه میبرند ».در نتیجه این گروه عالوه بر وجود ضابطه اجبار ،باید از
مرزهای کشورشان ،مشابه پناهندگان و پناهجویان بگذرند (قاری سیدفاطمی:2 ،1389 ،
.)422
 .2-1مفاهیم مشابه آوارگی

اصوالً نباید مفهوم آواره را با مفاهیم مشابهی از قبیل پناهنده ،پناهجو و مهاجر اشتباه
گرفت .زیرا گاهی دیده شده این واژگان را سهواً به جای هم به کار میبرند .بنابراین
الجرم نیازمند ارائه تعاریفی از این واژگان میباشیم.
 -1-2-1پناهنده

2

مطابق کنوانسیون پناهندگان ( )1951و پروتکل الحاقی 1967؛ پناهنده کسی است که
«به علت ترس موجه از تحت تعقیب قرار گرفتن به دالیل نژاد ،مذهب ،ملیت ،عضویت در
گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در خارج از کشور متبوع یا محل اقامتش به سر می-
برد و به واسطه آن ترس قادر و مایل نیست که مورد حمایت آن کشور قرار گیرد»

1. Externally Displaced Persons.
2. Refugee.
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(کیهانلو .)2-6 :1390 ،بنابراین دو ضابطه اصلی در تعریف پناهندگی وجود دارد :یکی
ضابطه آزار و دیگری ضابطه عبور از مرز میباشد .واضح است که خارج از کشور متبوع یا
محل اقامت بودن؛ به عبارتی عبور از مرزهای شناخته شده بینالمللی دولتها ،یکی از عناصر
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اساسی این تعریف را تشکیل میدهد ( .)Yvonne, 2013:16به عالوه با وجود اینکه
جهات پناهندگی در ماده یک کنوانسیون متفاوت است ،اما دلیل اصلی پناهندگی را باید
«ترس موجه پناهنده از تعقیب و آزار» به جهات  5گانه دانست (هاشمی .)611 :1393 ،از
این رو یکی از مهمترین مفاهیم و در واقع تفسیر بردارترین آنها «ترس موجه از تعقیب و
آزار» می باشد که مرجع تشخیص موجه بودن یا نبودن ترس با مقامات کشور میزبان است
(قاری سیدفاطمی.)420: 2 ،1389 ،
 .2-2-1پناهجو

1

پناهجو به کسی گفته میشود که به همان دالیل مشابه در تعریف پناهنده ،از کشورش
خارج و با گذر از مرزهای شناخته شده بینالمللی به کشور دیگر عضو کنوانسیون
پناهندگی وارد شده و مدعی است که به علت ترس موجهی که از آزار به دلیل نژاد،
مذهب ،قومیت ،وابستگی به گروه اجتماعی خاص و عقیده سیاسی دارد ،تمایلی به
بازگشت به کشور خود نداشته یا نمیتواند به آن برگردد و در جستجوی حمایت بینالمللی
برآمده است ،به همین دلیل براساس کنوانسیون  1951از کشوری که به آن وارد شده
درخواست پناهندگی مینماید .در واقع این اصطالح جهت توصیف وضعیت حقوقی
حاصل از شکاف زمانی بین تاریخ درخواست پناهندگی توسط پناهجو تا تاریخ تأیید
پناهندگی توسط دولت پذیرنده به کار گرفته میشود .بنابراین یک پناهجو ،تنها با پذیرش
درخواست پناهندگیاش است که عنوان پناهنده را یافته و از وضعیت حقوقی پناهندگان
برخوردار میگردد .در نتیجه مادام که توسط کشور پذیرنده یا کمیساریای عالی پناهندگان
رسماً به عنوان پناهنده شناخته نشود ،کماکان تحت عنوان پناهجو شناخته خواهد شد .با این
وجود ،تا زمانی که درخواست پناهجو در حال رسیدگی بوده و فرایند آن به پایان نرسیده
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1. Asylum Seeker.

است ،نباید از کشوری که به آن وارد شده و متقاضی پناهندگی در آن است اخراج یا
بازگردانده شود (قاری سیدفاطمی.)422-431 : 1389،2 ،
این اصطالح معموالً در مورد افرادی به کار برده میشود که آزادانه برای ارتقای
وضعیت مادی و یا اجتماعی و بهبود چشماندازهای زندگی شخصی و یا خانوادگی خود به
منطقه ،کشور و یا ناحیه دیگری نقل مکان (مهاجرت) میکنند .از این رو فرقی که میان
مهاجرت و پدیدههایی همچون آوارگی خارجی و پناهندگی وجود دارد ،همان نبود عنصر
اجبار است .در رابطه با مهاجرت ،سازمان ملل با در نظر گرفتن معیار زمانی ،مهاجران را به
افرادی تعبیر میکند که بیشتر از یکسال در یک کشور خارجی اقامت گزیدهاند (Glossary

) .on Migration, International Migration Law Series No. 25, 2011با کنار
گذاشتن معیار زمانی و یاری جستن از عنصر اراده و اختیار در مهاجرت ،میتوان مهاجرت-
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 .3-2-1مهاجر
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ها را به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم نمود که با چنین تقسیمبندی وجوه تفاوت
مفاهیم «آوارگان» و «پناهندگان» با «مهاجران» آشکار میگردد .بر مبنای این تقسیم بندی؛
مهاجرت اختیاری ،مهاجرتی است که اغلب مهاجران به منظور ارتقای رفاه و شرایط
زندگی خود ،با اراده و آگاهانه آن را انتخاب نموده و اقدام به جابجایی مینمایند
(مهاجران اقتصادی) و مهاجرت اجباری ،مهاجرتهایی عاری از عنصر اراده و اختیار است
(آوارگان و پناهندگان در این گروه هستند).
 .2دالیل آوارگی

عللی که موجب اجبار آوارگان به ترک خانه و کاشانهشان میشود متعدد است ،با این
حال آوارگی عمدت ًا به دالیلی از جمله :جنگ و آشوبهای داخلی (کشمکشهای داخلی و
بینالمللی) ،آزار و نقضهای حقوق بشر؛ و همچنین حوادث و بالیای طبیعی مانند

1. Migrant.
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خشکسالی و قحطی ،زلزله و سیل و یا فقر و بیکاری ،وضعیت بد اقتصادی کشورها و ...به
وقوع میپیوندد.
 .1-2خشونت و ناامنی
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جنگ ،آشوبهای داخلی یا کشمکشهای داخلی و بینالمللی و همچنین خشونتهای
فرقهای کماکان علت عمده آوارگی را تشکیل میدهد .یکی از علل مهم و اساسی
آوارگی ،جنگ یا درگیری مسلحانه است .این وضعیت در اکثر اوقات زمینه را برای
آوارگی و پناهندگی افراد به ویژه جمعیت غیر نظامی فراهم میسازد .دالیلی همچون ترس
از جنگ ،مجبور شدن افراد غیرنظامی به مشارکت در درگیری و به طور کلی احساس
ناامنی همگانی ناشی از درگیری مسلحانه موجب میشود تا آن افراد میهن خود را ترک
کنند (ضیائیبیگدلی .)117 :1394 ،ضمن اینکه منازعات و مخصمات مسلحانه غیربین-
المللی (جنگهای داخلی) هم به اندازه جنگ میان دولتها میتواند تاثیر گذار باشد
(شریفی طرازکوهی .)125 :1390 ،در بیشتر مواقع مخصمات مسلحانه غیربینالمللی،
خاستگاه قبیلهای ،نژادی و مذهبی دارند ،به طوری که این نوع از مخاصمات امروزه از
پرشمارترین نوع مخاصمات مسلحانه محسوب شده و اغلب منجر به ایجاد موجهای عظیمی
از آوارگان میشوند.
 .2-2بالیای طبیعی و اوضاع بد اقتصادی

حوادث و بالیای طبیعی مانند خشکسالی و قحطی ،زلزله و سیل و یا فقر و بیکاری و
وضعیت بد اقتصادی کشورها از جمله علل دیگری هستند که موجب آوارگی افراد می-
شود و آنان را به منظور نجات از گرسنگی و ارتقای رفاه و شرایط زندگی خود ،به ناچار
وادار به ترک خانهایشان میسازد .در واقع آوارگان اقتصادی میخواهند از شرایط گاه
بسیار ظالمانه و طاقتفرسای کشور متبوع خود بگریزند ،به همین دلیل این افراد پناهنده
سیاسی قلمداد نمیشوند (هوهنفلدرن.)242 :1391 ،
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 .3حقوق آوارگان در نظام حقوقی بینالمللی

هر چند در گذشته افراد از حقوق و تکالیف بینالمللی برخوردار نبودند ،اما امروزه این
آوارگان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نیستند و تنها سندی که در
سطح بینالمللی به حمایت خاص از آوارگان (آن هم از نوع آوارگان داخلی) اختصاص
دارد ،اصول راهنمای آوارگی داخلی سازمان ملل ( )1988میباشد .بنابراین آنان فقط از
حمایتهای عام موجود در شاخههای مختلف حقوقی از جمله حقوق بشر ،حقوق
بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی بهرهمندند که به تحلیل و بررسی آنها میپردازیم.
 .1-3حمایتهای حقوق بشری

حقوق بشر یک داده خدایی و ناشی از طبیعت انسانی و در نتیجه آرمان مشترک همه
انسانهاست (هاشمی .)45 :1386 ،از این رو حقوق بشر حقهای گوناگونی برای حمایت از
بشر تدارک دیده است که آوارگان نیز همچون دیگر افراد ،در هر شرایطی و بدون تبعیض
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موضوع پذیرفته شده است که افراد دارای چنین حقوق و تکالیفی هستند .با این حال



باید از تمام حمایتهای موجود در آن برخوردار شوند ،اما از آنجا که آوارگی با خود دامنه
گستردهای از نقضهای حقوق بشری را به همراه دارد ،حقوق بشر در حمایت از آنها
اهمیت بیشتری مییابد .بنابراین اسناد حقوق بشری در برگیرنده موادی (عام) هستند که
میتوانند ارتباط خاصی با حقوق آوارگان هم داشته باشند ،به طوری که رعایت حقوق
مندرج در آنها برای دولتهای امضاکننده از جهت حقوق ملی و بینالمللی یک تکلیف و
قاعده حقوقی الزامآور میباشد (احمدی .)49 :1380 ،از مهمترین حقوق بنیادین انسانی
میتوان به :حق حیات ،آزادی و امنیت ،حق برابری و عدم تبعیض ،منع خشونت و شکنجه،
حق آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه و همچنین حقهای رفاهی اشاره نمود (گرجی،
.)9 :1383
 .1-1-3حق حیات

حق حیات را به لحاظ اخالقی باید پایهایترین و بنیادیترین عنصر مقوم ارزش انسانی
دانست ،به طوری که دیگر حقهای مقرر در اسناد بینالمللی حقوق بشر متوقف بر آن
است .به همین دلیل حق حیات انسانی و منع تعرض به آن در موازین بینالمللی متعددی
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پیشبینی شده است ،به طوری که بر اساس ماده ( )3اعالمیه جهانی حقوق بشر« :هر کس
حق زندگی ،آزادی و امنیت دارد» و به موجب بند ( )1ماده ( )6میثاق بینالمللی حقوق
مدنی و سیاسی« :حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است» (هاشمی.)289 :1393 ،
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حق حیات در حالتهای مختلفی ممکن است به مخاطره افتاده و یا مورد تعرض قرار گیرد از
جمله پیش بینی نکردن مقررات الزم در برخورد با کسانی که حیات دیگران را مورد
تعرض قرار میدهند ،عدم حمایت حکومتها از گروههای آسیبپذیر (مانند آوارگان) و یا
بازگذاشتن دست گروهها یا افراد خاص در تعرض به حیات دیگران جلوهای دیگر از نقض
حق حیات است (قاری سیدفاطمی .)51 :1389،2 ،بنابراین وظیفه دولتهاست که با فراهم
کردن نیازهای حیاتی آوارگان ،شرایطی را مهیا نمایند تا از نقض حق حیات آنها جلوگیری
نموده و یا آن را کاهش دهند .در نتیجه سلب حق حیات افراد نه تنها با ارتکاب اعمال
غیرقانونی و خودسرانه میتواند صورت گیرد ،بلکه به واسطه عدم اتخاذ تدابیری برای
پیشگیری از وضعیتهایی مانند گرسنگی که مرگ افراد را به دنبال دارد نیز قابل وقوع است
).(Morales et al, 1999: 144
 .2-1-3آزادی و امنیت فردی

وجود امنیت به عنوان یک تأسیس حقوقی ،اخالقی و اجتماعی برای همگان ضرورت
اجتناب ناپذیر دارد .آوارگان نیز ممکن است به شکل تبعیضآمیزی از سوی مقامات محلی
در معرض خطر بازداشت خودسرانه قرار گرفته و در مناطق و یا اردوگاههای خاص
محبوس شوند .مطابق ماده ( )3اعالمیه جهانی حقوق بشر« :هر کس حق زندگی ،آزادی و
امنیت شخصی دارد» .همچنین بند ( )1ماده ( )9میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،بند
( )1ماده ( )5کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،بند ( )1ماده ( )7کنوانسیون آمریکایی حقوق
بشر و  ...به چنین حقی اشاره و تأکید کردهاند( .هاشمی.)285 :1393 ،
 .3-1-3حق برابری و عدم تبعیض

اصل برابری یکی از اصول بنیادین بشر به شمار میرود که در تمام اسناد حقوق بشری
مورد تأکید قرار گرفته است ،به طوری که اعالمیه حقوق بشر در ماده یک چنین اعالم می
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دارد« :تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمدهاند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند».

همچنین ماده ( )2این اعالمیه ،بند ( )1ماده ( )2میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و بند



شکلی اشاره دارند که میتوان وضعیت آوارگی را مشمول عبارت «هر وضعیت دیگر» در
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( )2ماده ( )2میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز به عدم تبعیض در هر
این مواد دانست .از این رو تبعیض نسبت به آوارگان به دلیل وضعیتشان نقض حقوق مرتبط
با عدم تبعیض خواهد بود ) .(Bayefsky, 1990:4در نتیجه آوارگان حق دارند که از
حقوق برابر با دیگر افراد برخوردار گردند ،اما اغلب به دلیل وضعیت آوارگی به ویژه در
خالل جنگها مورد تبعیضات ناروا در خصوص دسترسی به خدمات اجتماعی ،پزشکی،
آموزشی ،مسکن و  ...در مکان آوارگیشان قرار میگیرند.
 .4-1-3منع خشونت ،بدرفتاری و شکنجه

اصل حیثیت و کرامت انسانی ،بنیادیترین اصل موضوعی حقوق بشر و تنها دلیل
برخورداری او از حقوق انسانی و اجتماعی است که به عنوان حقوق انتقال ناپذیر انسانها به
رسمیت شناخته شده است (قاری سیدفاطمی .)38 :1 ،1389 ،در نتیجه شکنجه را میتوان
مصداق بارز هتک حیثیت و کرامت انسانی دانست ،چرا که منتهی به نقض انسانیت انسان
می شود .ا ز آنجا که آوارگان در خالل آوارگی خود ممکن است در معرض انواع
خشونتها ،بدرفتاریها و شکنجهها قرار گیرند ،حمایت از آنها در این زمینه بسیار حائز
اهمیت میباشد .براساس ماده ( )5اعالمیه جهانی حقوق بشر هیچکس نباید تحت شکنجه و
یا اقدامات و مجازاتهای ظالمانه ،غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد .ماده ( )7میثاق بین-
المللی حقوق مدنی و سیاسی ،ماده ( )3کنوانسیون اروپایی ،ماده ( )5منشور آفریقایی و
همچنین کنوانسیون منع شکنجه نیز به چنین ممنوعیتی میپردازند.
 .5-1-3حق آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه

ماده ( )13اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان میدارد« :هر شخصی حق دارد در داخل هر
کشوری آزادانه رفت و آمد نموده و اقامتگاه خود را برگزیند و همچنین حق دارد هر
کشوری از جمله کشور خود را ترک کرده و یا به کشور خویش بازگردد» .ضمن اینکه
ماده ( )12میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ( )12اعالمیه حقوق بشر اسالمی
نیز به مفهوم مشابهی اشاره دارد  .هر چند حق مقرر شده در اسناد مذکور مربوط به آزادی
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رفت و آمد در داخل کشوری است که فرد در آنجا اقامت دارد و یا در خصوص رفت و
آمد آزادانه به کشور متبوع خود میباشد و به همین جهت دولتهای دیگر مجاز هستند تا
محدودیتهایی را بر اعمال چنین حقی وضع کرده و رفت و آمد به کشورشان را (در
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شرایط عادی) منوط به کسب مجوز نمایند .اما چنانچه کسانی در صحنه مخاصمات به دام
افتاده یا در وضعیتهای حاد گرفتار شده و در شرایط مرگباری قرار داشته باشند که
محروم نمودن آنها از جابجایی به نقاط امنتر ،حیات آنان را تهدید کند ،در این صورت
چنین اقدامی به واسطه مغایرت آن با حق حیات ممنوع تلقی میگردد (E/CN. 4/2002/74,

) .2002, Para.8به عالوه با وجود اینکه حق آزادی رفت و آمد به رسمیت شناخته شده
در ماده ( )12میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمره حقوق غیر قابل تعلیق در بند
( )2ماده ( )4میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر نشده است ،اما عدم ذکر این حق
در ماده ( )4میثاق به آن معنا نیست که دولتهای عضو بتوانند به محض ایجاد یک وضعیت
فوقالعاده با اتخاذ تدابیر محدود کننده مانع چنین حقی شوند .در نتیجه وضع هرگونه
محدودیتی در این خصوص باید مطابق با بند ( )3ماده ( )12قابل توجیه باشد .همچنین باید
توجه داشت که هرگونه تعلیق بند ( )1ماده ( )12نباید ناقص حق حیاتی باشد که در ماده
( )4میثاق از آن به عنوان حقی غیر قابل تعلیق یاد شده است ،بلکه باید تنها تا حدی باشد
که وضعیت اضطراری ایجاب مینماید .با این وجود ،بعضی از کشورها جابهجایی افراد به
دیگر نقاط کشور را تابع نظامی نمودهاند که نیازمند کسب مجوز بوده و محدودیتهای
ناروایی را بر رفت و آمد آزاد افراد در وضعیتهای مخاصمات مسلحانه برقرار مینماید .حال
آنکه چنین تدابیر محدودکنندهای اگر با معیارهای ضرورت و تناسب منطبق نباشد ،نقض
بند ( )1ماده ( )12میثاق حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود ) .(Bayefski et al, 2000: 67یا
اینکه امروزه کشورها به ویژه از سال  1991به بعد با استعانت از مقوله «امنیت ملی» به عنوان
استثناء سعی بر آن دارند تا با ایجاد اردوگاههایی در خاک خود و در مجاورت مرزهای
خود با کشور در حال درگیری ،پناهجویان یا آوارگان جنگی را به طور موقت در آنجا
اسکان دهند و مانع ورود بیشتر آنان به سرزمینشان گردند (کیهانلو.)152 :1382 ،
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 .6-1-3حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (حقهای رفاهی)

حق بر حداقلهای معیشتی ،جلوهای از حق بر حیات است که در ماده ( )11میثاق
خانوادهاش نه تنها حق دارند از امکانات کافی برای ادامه حیات از جمله غذا ،لباس و
مسکن بهره مند باشند ،بلکه محق هستند که به صورت مستمری شرایط معیشتی خویش را
بهبود ببخشند» .در نتیجه طبق این ماده ،دولتهای طرف میثاق حق هر فرد را به رهایی از
گرسنگی به رسمیت شناخته و به منظور تأمین این حق ،تدابیر مقتضی را چه به صورت
انفرادی و چه در قالب همکاریهای بینالمللی اتخاذ خواهند کرد ).(Muller, 2011: 257
ضمن اینکه حق دسترسی به غذا در مواد مختلف کنوانسیونهای شماره  1و  3و  4ژنو
( ) 1949هم بیان شده و اقداماتی که ممکن است توسط دولتها یا کمیته بینالمللی صلیب
سرخ به عمل آید بیشتر شامل ارسال مواد غذایی ،پزشکی و  ...میشود که کلیه دولتهای
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حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی چنین مورد تصریح قرار گرفته است« :هر فرد و



عضو باید عبور آزادانه این محمولهها را تضمین و حمایت کنند (Defalco, 2009: 59-

) .67وجود چنین حقی برای آوارگان را میتوان در مالحظات نهایی کمیته ناظر بر میثاق
در مورد سریالنکا نیز مشاهده نمود ) .(E/C.12/1/Add.24, 1998, Para.7همچنین هنگام
بروز مخاصمات مسلحانه ،وظیفه دولتها در زمینه دستیابی به مسکن را میتوان شامل تهیه
مسکن موقت و ایجاد اردوگاههای آوارگی دانست .به عالوه حق بر آب از حقوق مرتبط
دیگری است که برای بقای افراد و یک زندگی شرافتمندانه ضروری بوده و پیششرطی در
راستای تحقق دیگر حقوق بشری میباشد.
 .2-3حمایتهای حقوق بشردوستانه

در حقوق بشردوستانه به جای حق ،سخن از حمایت است (ضیائیبیگدلی.)42 :1394 ،
به همین علت بیشتر مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی به حمایت از قربانیان منازعات
مسلحانه بینالمللی اختصاص داده شده است (شریفی طرازکوهی .)124 :1390 ،با این
وجود ،باید تفکیکی بین مخاصمات مسلحانه برقرار نمود؛ زیرا که قواعد بشردوستانه قابل
اعمال در مخاصمات مسلحانه بینالمللی حمایت جامعتری از افراد به عمل می آورد ،اما
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چنین قواعدی در زمان مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی محدودتر است ،در صورتی که
این نوع از مخاصمات امروزه از پرشمارترین نوع مخاصمات مسلحانه تلقی می شود.
 .1-2-3حمایت از آوارگان در مخاصمات مسلحانه بینالمللی

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال هفتم -شماره سوم  -پا یز 1399

مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،موضوع کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  1949و پروتکل
اول الحاقی هستند .بر اساس ماده دوم کنوانسیونهای اول ،دوم و سوم و ماده اول پروتکل
اول الحاقی ،این مقررات شامل هر جنگ اعالم شده و یا هر درگیری مسلحانه دیگر میان
دو یا چند دولت است که به مداخله نیروهای نظامی آنها بیانجامد .در خصوص حق حیات
آوارگان در مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،میتوان به ماده ( )32کنوانسیون چهارم ژنو
اشاره کرد که طرفین درگیر در جنگ باید از هر اقدامی که موجب درد و رنج جسمانی و
یا نابودی افراد حفاظت شده در اختیارشان میشود ،خودداری نمایند .حتی در شرایطی که
آوارگان در زمره افراد حفاظت شده قرار ندارند ،باز هم باید از حداقل حمایتهای موجود
در ماده ( )75پروتکل اول بهره مند گردند .در واقع این ماده اعمال خشونت آمیز نسبت به
حیات و سالمت جسمانی و یا روانی افراد به ویژه قتل و شکنجه را منع مینماید .ماده ()51
پروتکل اول نیز به ممنوعیت مورد حمله قرار دادن غیرنظامیان و اعمال خشونت باری می-
پردازد که هدف اولیه آنها گسترش ترس و وحشت بین جمعیت غیرنظامی است .همچنین
در وضعیت اشغال ،ماده ( )49کنوانسیون چهارم ژنو به ممنوعیت کلی انتقال اجباری فردی
یا گسترده افراد هم در کشور اشغال شده و هم ورای مرزهای آن ،چه به داخل سرزمین
قدرت اشغالی چه به دول ثالث اشاره دارد (مگر در صورتی که امنیت اهالی و یا
ضرورتهای عالیه نظامی ایجاب کند) .ضمن اینکه دریافت کمکهای بشردوستانه برای بقا و
حیات جمعیت غیرنظامی نیازمند (خصوصاً آوارگان) ،ضروری بوده و مطابق حقوق
بشردوستانه حق آنهاست .به همین منظور کنوانسیون چهارم ژنو در ماده ( )30به این
موضوع اشاره کرده است که غیرنظامیان برخوردار از این حق میتوانند از قدرت حامی،
کمیته بین المللی صلیب سرخ و هر سازمان دیگری که توان و امکانات داشته باشد ،آن را
درخواست کنند .همچنین پروتکل اول الحاقی نیز چنین حقی را در ماده ( )70برای آنان به
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رسمیت شناخته است .در رابطه با سرزمینهای اشغالی نیز کنوانسیون چهارم در ماده ()23

قوای اشغالگر را موظف کرده تا همه توان خود را برای تسهیل در رسیدن کمکهای
بشردوستانه به کار برند و طرفهای دیگر نباید عمداً مانع رساندن کمکهای بشردوستانه به
 .2-2-3حمایت از آوارگان در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی

جنگهای داخلی هم به اندازه جنگ بین دولتها میتوانند تاثیرگذار باشند و چالشی را
که متوجه حقوق بشر میکنند را نباید نادیده گرفت .در بیشتر مواقع مخصمات مسلحانه غیر
بینالمللی ،خاستگاه قبیلهای ،نژادی و مذهبی دارند و موجب ایجاد گروههای وسیعی از
آوارگان میشوند (شریفی طرازکوهی .)252 :1390 ،ماده ( )3مشترک کنوانسیونهای
چهارگانه ژنو ،به عنوان هسته اصلی مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی
است .به عالوه پروتکل دوم الحاقی نیز به این نوع مخاصمات اختصاص دارد (ضیائی
بیگدلی .)33 :1394 ،مطابق با ماده ( )3مشترک ،مخاصمین در یک منازعه مسلحانه غیر
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غیرنظامیان شوند (اسفندیاری و میرعباسی.)8-35 ،1393 ،



بینالمللی باید با افرادی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افرادی که سالح را
بر زمین گذاشتهاند و ی ا کسانی که به هر علت قادر به جنگ نیستند ،بدون تبعیض و بر پایه
اصول انسانی رفتار نمایند (اصل رفتار انسانی) .همچنین این ماده تعدادی از اعمالی که به
حیات و حیثیت اشخاص صدمه میزند را مطلق ًا ممنوع میکند .مهمترین اجزای پروتکل
دوم الحاقی  1977هم که میتواند در مورد آوارگان مصداق داشته باشد شامل :بخش دوم
پروتکل الحاقی دوم ،که در بند ( )2ماده ( )4فهرستی از اقداماتی را ارائه میکند (مانند
تجاوز به حیات ،رفتارهای تحقیرآمیز) که خالف رفتار انسانی بوده و در هر زمان و مکانی،
علیه افرادی که شرکت مستقیم در جنگ نداشته و یا از شرکت در آن دست کشیدهاند،
صورت گیرد ممنوع میباشد؛ و در بخش چهارم نیز ،مهمترین مقرراتی که آوارگان را
تحت حمایت خود قرار میدهد عبارتست از :بند ( )2ماده (( )13منع حمله و یا تهدید
خشونتآمیز علیه غیرنظامیان که هدف اولیه از آن گسترش ترس بین آنان باشد) ،ماده
(( )14منع به قحطی کشاندن غیرنظامیان و استفاده از آن به عنوان یک شیوه جنگی و
ممنوعیت حمله و نابودی اشیای ضروری برای بقای آنها (مانند پناهگاه) و ماده ( )17که
میتوان آن را مهمترین ماده برای حمایت از آوارگان دانست و به موجب آن ،جابجایی
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افراد غیرنظامی به دالیل مرتبط با مخاصمه ممنوع است ،مگر آنکه امنیت آنان و یا
ضرورتهای عالیه نظامی ایجاب کند .ضمن اینکه افراد غیرنظامی نباید به دالیل مرتبط با
مخاصمه مجبور به ترک کشورشان گردند و در نهایت ماده ( )18که صراحتاً به ارائه

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال هفتم -شماره سوم  -پا یز 1399

خدمات امدادی از سوی نهادهایی همچون کمیته بینالمللی صلیب سرخ در راستای
حفاظت از قربانیان مخاصمات اشاره دارد.
 .3-3حقوق بینالملل کیفری

مطابق با اساسنامه دیوان بینالملل کیفری ،این دیوان صالحیت رسیدگی به جرائم نسل
کشی ،جنایت علیه بشریت ،جنایت جنگی و جرم تجاوز را دارد که در این میان ،سه مورد
اول آثار مستقیم و یا غیرمستقیمی را در زمینه آوارگی به همراه خواهند داشت .تبعید و یا
انتقال اجباری اشخاص میتواند در شرایطی عنوان جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت
و یا گاه هر دو عنوان را به خود بگیرد ،در عین حال چنانچه با سوءنیت و با هدف نابودی
همراه باشد ،میتوان آن را نسل کشی تلقی نمود ) .)Erin D,2010: 66به همین علت در
ادامه به بررسی سه جنایت یاد شده در خصوص آوارگان خواهیم پرداخت.
مهمترین قوانینی که مربوط به جابجایی افراد در مخاصمات مسلحانه است که نقض
آنها جنایت جنگی قلمداد میگردد شامل :در مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،ماده ()49
کنوانسیون چهارم ژنو به ممنوعیت انتقال اجباری دسته جمعی و یا انفرادی و همچنین تبعید
اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغالگر و یا به خاک هر
دولت دیگری میپردازد و در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی ،ماده ( )17پروتکل دوم
الحاقی هرگونه صدور دستور جابجایی جمعیت غیرنظامی به دالیل مربوط به مخاصمه را
ممنوع می نماید ،مگر آنکه به جهت امنیت افراد غیرنظامی و یا دالیل ضروری نظامی رخ
دهد .همچنین جنایت علیه بشریت شامل اعمالی است که در یک حمله گسترده و یا
سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب مییابد (هاشمی .)209 :1393 ،از جمله
این اعمال ،تبعید و یا جابجایی اجباری جمعیت است که میتواند در زمان صلح و یا جنگ
بوقوع بپیوندد .این مخاصمه ممکن است بینالمللی و یا غیر بینالمللی بوده و هم میتواند
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توسط نیروهای دولتی و یا توسط بازیگران غیردولتی ارتکاب یابد .ضمن اینکه اعمال

مشروحه در ماده ( )6اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که به قصد نابود کردن تمام و یا



نسلکشی محسوب میشوند .جرمانگاری نسلکشی در زمینه حمایت از افراد در مقابل
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قسمتی از یک گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب مییابد،
آوارگی به این جهت مهم است که گاه جابجایی افراد به عنوان بخشی از سیاست نسل-
کشی مورد هدف قرار میگیرد (مانند اخراج و نسلکشی مسلمانان در بوسنی).
 .4تعهدات دولتها در قبال حمایت از آوارگان

امروزه تعهدات دولتها در قبال افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به
شمار میآید که نقض هر یک از این تعهدات موجد مسئولیت بینالمللی در قبال آن
شخص و در کل ،در قبال جامعه بینالمللی خواهد شد .اهمیت این تعهدات (عام) موجب
شده تا دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن بدان اشاره نماید (میرعباسی و سادات میدانی،
 .)40 :1387از این رو دولتها در نظام حقوق بینالملل و براساس اصول و قواعد آن،
تعهداتی نیز در قبال آوارگان دارند که مهمترین آنها؛ ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از
گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است .نقض این تعهدات ممکن است
منجر به نقض تعهدات بینالمللی آنان شده و موجبات مسئولیت بینالمللی را برای برایشان
فراهم سازد.
 .1-4تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی

یکی از مهمترین تعهدات دولتها در قبال آوارگان ،تعهد به حمایت و ممانعت از
گسترش آوارگی میباشد .از این رو مسئولیت حمایت ،ارائه راهکار برنامهریزی شدهای
برای این است که جایگزینی مناسبی برای مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد
(هاشمی و دعاگو .)89 :1398 ،این مسئولیت در سطح نخست (داخلی) مربوط به دولت
است که باید به تعهدات حقوق بشری خود در قبال شهروندانش عمل نموده و امنیت آنان
را تأمین نماید و سطح دوم (خارجی) نیز به مسئولیت و پاسخگویی دولت در مقابل جامعه
بینالمللی در مورد سطح نخست مربوط میشود که عدم ایفای چنین مسئولیتی از سوی
دولت مسئول میتواند مجوزی را برای مداخله بینالمللی فراهم نماید .در این راستا سران
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دولتها در سند اجالس جهانی سال  2005پذیرفتند که :اوالً) هر دولتی مسئولیت حمایت از
مردمانشان را در برابر چهار جرم نسلکشی ،جنایت جنگی ،پاکسازی نژادی و جنایت علیه
بشریت به عهده دارد ،ثانیا ً) جامعه بینالمللی مسئول است تا به توانمندسازی دولتها و ایفای
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مسئولیت از سوی آنها مساعدت نماید و ثالثاً) چنانچه دولتی آشکارا از ایفای مسئولیتش
خودداری نموده و یا دالیلی به آن توجه نشان ندهد ،جامعه بینالمللی مسئول است تا
اقدامات جمعی به موقع و قاطعی را از طریق شورای امنیت سازمان ملل به انجام برساند-

) .(Word Summit Outcome Document, 2005, A/RES/60/19در واقع مسئولیت
حمایت بر سه محور؛ پیشگیری ،واکنش و بازسازی به عنوان عناصر سازنده مسئولیت
استوار است ).(The Responsibility to Protect Known as ICISS Report
 .1-1-4مسئولیت مقامات ملى

مسئولیت حمایت از آوارگان در داخل کشور ،در وهله اول به عهده دولتشان میباشد
که چنین حمایتی از سوی کشورها به عنوان عملکردی حاکمیتی شناخته میشود (رکن اول
مسئولیت حمایت) .با این وجود ،گاهی دولت مسئول در حمایت از آوارگان ناتوان بوده و
حتی خود سبب آوارگی شهروندان میشود .در این مواقع نیز نقش جامعه بینالمللی تنها
تقویت کننده و مکمل حمایت مقامات ملی است و به هیچ وجه جایگزین مسئولیت ملی
نمیشود.
 .2-1-4مسئولیت جامعه بینالمللی

مسئولیت جامعه بینالمللی به موجب سند اجالس جهانی ( )2005و رکن دوم مسئولیت
حمایت را میتوان در قالب تشویق و یاری دولتها به اجرای تعهدات خود براساس رکن
اول مسئولیت حمایت و کمک به آنها در ایجاد ظرفیتهایی برای پیشگیری از جرائم تحت
پوشش آن دانست .از این رو جامعه بینالمللی میتواند به اشکال مختلفی به دولتها کمک
نموده تا بتوانند با پرداختن به اسباب ریشهای آوارگی از وقوع احتمالی آن جلوگیری
نمایند .در این زمینه استراتژیهای پیشگیرانه ،اقداماتی برای ارتقای حقوق بشر ،بهبود
حقوق اقلیتها ،ارائه کمکهای توسعهای به دولتها ،پشتیبانی از آنها در به زمامداری ،احترام
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به حقوق بشر و حاکمیت قانون ،میانجیگری و تالش برای برقراری صلح و سازش و یا

حتی گاهی در قالب اقدامات تنبیهی میتواند صورت گیرد .(International

) Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001: 35اما زمانی که
بماند ،آنگاه تدابیر کمکی جامعه بینالمللی تحت رکن دوم مسئولیت حمایت فایده چندانی
نخواهد داشت و جامعه بینالمللی به موجب رکن سوم استراتژی مسئولیت حمایت،
مسئولیت مییابد تا توسط تدابیر مسالمتآمیز فصل ششم منشور ملل متحد و همکاری
سازمانهای منطقهای و فرامنطقهای بر اساس فصل هشتم منشور و تدابیر قهری پیشبینی
شده به موجب فصل هفتم منشور ،به بحران رخ داده واکنشی قاطع و به موقع را نشان دهد.
 .2-4تعهد به پذیرش آوارگان

قواعد و تعهدات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،عمدتاً به حقوق عرفی و اصول کلی
حقوقی تعلق دارند .این حقوق و آزادیهای بنیادین بشری (آنچه الزمه بقا و زیست

حقوق آوارگان و تعهدا ت دولتاه رد قبال آانن با ن گاهی هب وضعیت آوارگی رد جهان و کشوراهی اسالمی

دولتی آشکارا از مسئولیت خود در حمایت از جمعیتاش سرباز زده و پیشگیری بیثمر



اجتماعی انسان است) به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی؛ قابل عدول ،رزرو و اعتراض
نیستند .از این رو بر اساس حقوق بینالملل ،برخی از اصول میتواند تحت عنوان «قواعد
آمره» 1طبقهبندی شود که «تعهدات نسبت به جامعه بینالمللی به طور کلی» را بر دولتها
تحمیل میکند .بر اساس رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن ،چنین تعهداتی در حقوق
بینالملل معاصر از غیرقانونی دانستن تجاوز ،کشتار جمعی و نیز از اصول و قواعد مربوط به
حقوق بنیادین شخص انسان ناشی میشود .به همین علت تبعیت دولتها از قواعد عرفی در
رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه ( )1986مورد تأیید قرار گرفته است
(رستم زاده.)12-35 :1384 ،
با این وجود ،بر اساس حقوق بینالملل عرفی هیچ دولتی نمیتواند ادعا نماید اتباع وی
حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند و مسئله پذیرش آوارگان در
حوزه تشخیص دولتها قرار داشته و آنها به دلیل حاکمیت سرزمینیشان ،صالحیت عدم
پذیرش آوارگان در کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند ،مگر اینکه در این خصوص

1. Jus Cogens.
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موافقتنامههایی بین دولتها منعقد شده باشد .در نتیجه هر دولتی با توجه به مصلحت خود
تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی در مورد معیارهای پذیرش آوارگان یا ممانعت از ورود
آنان را در نظر بگیرد .اما امروزه به طور کلی از دید قواعد عرفی حقوق بینالملل در مورد
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پذیرش آوارگان باید گفت که دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از
ورود اتباع یک کشور خاص به کشورشان جلوگیری کرده یا از دادن روادید به دلیل رنگ
پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند( .مستقیمی .)635 :1367 ،در این زمینه برای پی بردن
به عرفی بودن پذیرش آوارگان میتوان از مفاد سندی که کمیسیون حقوق بینالملل در
خصوص شناسایی حقوق بینالملل عرفی در سال  2018منتشر کرده ،بهره
برد ) (International Law Commission, 2018در این رابطه یکی از مهمترین دالیلی
که به عرفی بودن این موضوع اشاره دارد ،تکرار این موضوع در معاهداتی است که با
مشارکت گسترده دولتها همراه بوده است .از جمله در کنوانسیون آفریقایی پناهندگان
( ) 1969تصریح گردیده است که نباید هیچ فردی را به واسطه طرد کردن در مرزها یا
اخراج ،در وضعیتی قرار داد که مجبور به بازگشت به کشوری شود که آزادی یا حیاتش به
مخاطره میافتد (The Organization of Africa Unity Convention Governing the

 Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969), Article 2 (3)).این
موضوع به انحای مختلف در برخی دیگر از اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون آمریکایی
حقوق بشر(،)1969کنوانسیون منع گروگانگیری ( )1979و اعالمیه کارتاگنا ( )1984مورد
تأکید قرار گرفته است .خصوصاً اعالمیه اخیر که همچون کنوانسیون آفریقایی با ارائه
تعریفی گستردهتر از تعریف کنوانسیون  1951و مطابق با نیازهای خاص منطقه آمریکای
مرکزی ،شرایط را برای تغییر و تحوالت الزم در اسناد بینالمللی جهت حمایت از
گروههای وسیعی از پناهندگان فراهم میکند ) (Plaku et al, 2012: 4-5و شامل کسانی
میشود که از کشورشان به علت خشونتهای جمعی ،تجاوز خارجی ،درگیریهای داخلی،
نقض گسترده حقوق بشر و  ...آواره گشتهاند ( Cartagena Declaration on Refugees,

 .)1984به عالوه در کنار این منابع سخت الزامآور ،در بسیاری از قطعنامههای مجمع
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عمومی و شورای امنیت نیز به صورت پیوسته از منع بازگرداندن اجباری (در واقع پذیرش)

آوارگان و پناهجویان حمایت شده است ،به طوری که مجمع عمومی در برخی از قطعنامه-



تخطی احترام بگذارند (General Assembly Resolutions, A/RES/51/71, 1997,
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های خود از دولتها میخواهد تا به منع بازگرداندن اجباری به عنوان یک اصل غیر قابل
) Para.3; A/RES/52/132, 1997, Para.12و شورای امنیت نیز بر چنین الزامی بارها
صحه گذاشته است (Security Council Resolutions 1456 (2003), 1535 (2004),
))1624 (2004

از طرفی امروزه نفوذ ارزشهای حقوق بشری موجب شده تا قدرت الزام حق آوارگی به
ویژه در شرایط اضطراری (تهدید حق حیات بشر) نسبت به گذشته افزایش یابد و در مسیر
تبدیل شد ن به یک حق اولیه بشری قرار گیرد .از این رو تعهدات دولتها در قبال افراد در
زمره «تعهدات عامالشمول» 1و در برخی از موارد آمره به شمار میآید .در واقع تعهدات
عام الشمول از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان است که
نه فقط از رضایت قراردادی دولتها ،بلکه واقعیت عضویت در جامعه بینالمللی مستلزم
رعایت آنها بوده و رضایت دولتها امری مسلم فرض میشود .بنابراین منشأ قدرت الزامآور
اصول عام و تعهدات عامالشمول ،نه در اراده و رضایت دولتها ،بلکه در اتخاذ آن اصول و
تعهدات از سوی جامعه بینالمللی است که دولتها را ملزم به رعایت و تضمین حقوق افراد
کرده است (رستم زاده.)11-28 :1384 ،
اما این پرسش وجود دارد که وقتی دولتها با موج هجوم آوارگان مواجه شوند ،ملزم به
پذیرش آنان در درون سرزمینشان هستند؟ در غیر این صورت آیا در قبال سرنوشت آنان
هیچگونه تکلیف حقوقی ندارند؟ در این زمینه باید گفت هر چند هجوم آوارگان وضعیت
متفاوت برای اجرایی شدن تعهدات دولتها ایجاد میکند (مانند هجوم جمعی آوارگان و
پناهجویان هندوراس ،گواتماال و السالوادر از طریق کشور مکزیک در سال  2018به
مرزهای ایاالت متحده که با واکنش منفی آن کشور مواجه گشت ( Correal et al, 2018:

 ،) )6-8اما به تکالیف اساسی دولتها از جمله رعایت اصل منع بازگرداندن اجباری در مرزها

1. Erga Omnes.
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خدشهای وارد نخواهد کرد .در نتیجه این موضوع به طور خاص مورد توجه کمیساریای
عالی ملل متحد در امور پناهنگان قرار گرفته است (UNHCR, Protection of Refugees

) in Mass In Flux Situations: Overall Protection Framework, 2001و از سال
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 2016نیز محور ایجاد مهمترین اسناد حقوق بینالملل مرتبط با پناهندگی بوده است1.مطابق
اعالمیه نیویورک برای پناهندگان و مهاجران که در سال  2016با اکثریت به تصویب
دولتها در مجمع عمومی رسید ،دولتها کاهش فشار بر جوامع میزبان را از طریق گسترش راه
حل دولت ثالث و بهبود شرایط کشورهای مبدأ ،جهت تدارک بازگشت ایمن داوطلبانه و
با حفظ حرمت را مورد حمایت قرار دادند ( .)Rulker&Kablor,2016:8اعالمیه نیویورک
زمینه فعالیتهای بیشتری در مورد بهبود وضعیت این افراد را از طریق وضع دو "برنامه فشرده
جهانی" که یکی در مورد پناهندگان و دیگری در مورد مهاجرت منظم ،سازمان یافته و
ایمن تا سال  2018ایجاد کرده است ( .)UNHCR, Quick Guide, 2017: 21بر طبق این
اعالمیه ،عناصر تعیینکننده در تعریف حرکت گسترده پناهجویی عبارتند از :تعداد افرادی
که قصد ورود به کشور را دارند ،زمینه اقتصادی ،اجتماعی و جغرافیایی محیطی که این
حرکت در آن شکل میگیرد ،ظرفیت پاسخگویی دولت پذیرنده و نهایت ًا قابلیت پیشبینی
یا عدم پیشبینی هجوم پناهجویان است (UN General Assembly, A/RES/71/1.2016,

) .para.6بنابراین از آنجا که در حرکت جمعی از یک طرف ،مخاطرات فراوانی متوجه
جمعیت انسانی باالخص زنان و کودکان خواهد بود و از طرف دیگر ،فشارهای امنیتی،
اقتصادی و اجتماعی زیادی متوجه دولتها می شود ،از این رو سازوکارهای حمایتی برای
دولتها مشخص شده است که عبارتند از:
 ) 1تعیین وضعیت بر یک مبنای موقت؛ در این ارتباط کمیته اجرایی کمیساریای عالی
ملل متحد ،دولتهایی را که مقصد نخست پناهجویان هستند را موظف به پذیرش و تعیین
وضعیت پناهجویان می داند و در صورتی که دولتها نتوانند آنان را در چنین ابعادی بپذیرند،
از آنها میخواهد که پناهجویان را بر مبنای موقت تحت حمایت پارهای از اصول منجمله
76

 .1در این زمینه میتوان به پیمان جهانی پناهجویی ( )2018و پیمان جهانی مهاجرت ( )2018اشاره نمود.

منع بازگردانی از مرزها قرار بدهند

(UNHCR, Guidelines on International

)Protection, 2015, NO.11در این وضعیت دولت پذیرنده تمام افرادی را که از یک
زمان دیگری که گاه ممکن است سالها به طول بکشد ،موکول می کند .بنابراین دولت
پذیرنده به دلیل خاص بودن شرایط ناشی از هجوم دسته جمعی میپذیرد که موقتاً
استانداردهای باالیی که برای تعیین وضعیت آنان در نظر میگرفت را تعدیل نماید
).(Matthew, 2010: 124

 )2همکاری بین المللی؛ هجوم آوارگان بار سنگین و مضاعفی بر دولتها تحمیل میکند
که راه حل آن جز با همکاری بین المللی مقدور نخواهد بود .از این رو دولتها باید با تسهیم
بار و مسئولیت از تمامی ابزارهای ضروری از جمله کمکهای مالی ،تدارکاتی ،اطالعاتی و
 ...برای کمک کردن به دولت مقصد آوارگان استفاده کنند .این تکلیف توسط
کمیساریای عالی پناهندگان تأیید شده و در پیمان جهانی پناهجویی ( 1)2018و پیمان

حقوق آوارگان و تعهدا ت دولتاه رد قبال آانن با ن گاهی هب وضعیت آوارگی رد جهان و کشوراهی اسالمی

منطقه یا دولت دیگر وارد میشوند را به طور موقت میپذیرد و تعیین وضعیت نهایی را به



جهانی مهاجرت (2)2018نیز مشخص شده است.
بنابراین اگر عدم پذیرش و طرد آوارگان و پناهجویان از سوی دولتی موجب شود تا
آنان در معرض خطراتی قرار بگیرند که حیاتشان به خطر بیفتد ،در راستای تعهدات حقوق
بشری خود نباید به هیچ شکلی آنان را طرد نماید ) .(Luterpacht et al, 2003: 150در
نتیجه به نظر میرسد آوارگی در شرایط خاصی (اضطرار) برای افراد را بتوان یک حق
(ح مایت) به شمار آورد که دولتها ملزم به رسیدگی به وضعیت آوارگان و در صورت
احراز شرایطشان ،مکلف به پذیرش آنان به دلیل رعایت و تضمین حقوق اولیه انسانها و از
جمله «حق حیات بشر» میباشند که تعهدی بینالمللی به شمار میآید.

1. Global Compact on Refugees, 2018.
2. Global Compact on Migrants, 2018.
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 .3-4مسئولیت بینالمللی دولتها در رابطه با نقض حقوق آوارگان

نقض حقوق آوارگان از سوی دولتها و یا ممانعت از ورود و پذیرش آنان به کشورشان
در شرایط اضطراری (تهدید حق حیات) ،ممکن است منجر به نقض تعهدات بینالمللی
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آنان شده و موجبات مسئولیت بینالمللی را برای برایشان فراهم سازد.
 .1-3-4نقض تعهدات بینالمللی توسط دولتها

نقض یک تعهد بینالمللی میتواند هر دو نوع تعهدات معاهداتی و غیرمعاهداتی را در
بر بگیرد ،به طوری که ممکن است
ناشی از یک قاعده حقوق بینالملل عرفی (مانند اینکه دولتها حق ندارند در شرایط
عادی و صلح از ورود اتباع یک کشور جلوگیری کنند) ،یک معاهده (مانند حق حیات
مندرج در بند  1ماده  6میثاق حقوق مدنی و سیاسی) یا اصول کلی قابل اعمال در نظم
حقوق بینالملل باشد (مثل رعایت میزان حداقل حقوق آوارگان) یا دولتها ممکن است از
طریق عملی یکجانبه یکسری تعهدات بینالمللی را بپذیرند (مثل تعهد به اسکان یا
نگهداری آوارگان) .به عالوه مسئولیت دولت میتواند از نقض تعهدات دو جانبه یا
تعهداتی که در قبال چند دولت یا جامعه بینالمللی در کل وجود دارد یا از نقضهای نسبت ًا
کم اهمیت یا از نقضهای بسیار جدی تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بینالملل عام
ناشی شود (ابراهیمگل.)88 :1396 ،
 .2-3-4طرف صدمه دیده و استناد به مسئولیت بینالمللی

فعل متخلفانه دولت ممکن است بسته به شرایط به انواع مختلف روابط حقوقی منجر
شود .از این رو برخی افعال متخلفانه موجب مسئولیت متخلف در برابر چندین یا بسیاری از
دولتها یا حتی در قبال کل جامعه بینالمللی خواهد شد .دیوان بینالمللی دادگستری به
عنوان نمونه به اصول و قواعد حاکم بر حقوق اساسی شخص انسانی از جمله حمایت در
برابر بردگی و تبعیض نژادی ،نسلکشی و  ...اشاره میکند .تعهد به پذیرش آوارگان نیز
ناشی از این مسئله است که متضرر از آوارگی تنها دو دولت نمیباشند ،بلکه کل جامعه
جهانی خواهد بود (ابراهیمگل .)25 -173 :1396 ،بنابراین استناد به مسئولیت نه تنها توسط
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دولت زیاندیده (مطابق ماده  42طرح  2001کمیسیون حقوق بینالملل) ،بلکه ممکن است

توسط سایر دولتها (بر طبق ماده  48طرح  2001کمیسیون حقوق بینالملل) نیز صورت



روند هنجارسازی و قانونمندسازی در حقوق بینالملل نقش اساسی را ایفا مینماید،

حقوق آوارگان و تعهدا ت دولتاه رد قبال آانن با ن گاهی هب وضعیت آوارگی رد جهان و کشوراهی اسالمی

گیرد .ضمن اینکه رویه قضایی بینالمللی هم که از طریق تصمیمات ،اظهار نظرها خود در
(ظریف و سجادپور )147 :1393 ،موید این است که موضوع آوارگان از چنان اهمیتی
برخوردار است که حتی دولتها در حمایت از اشخاص بی تابعیت ،پناهنده و قربانیان نقض-
های موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه میتوانند تحت شرایطی از این افراد حمایت
نمایند ) .(ICJ Report,1970 Para.33نسلکشی ،جنایت علیه بشریت ،جنایت جنگی و
آپارتاید از جمله اقداماتی است که اگر بر علیه آوارگان رخ دهد ،آنگاه هر دولتی میتواند
به مسئولیت دولت خاطی استناد نماید .به همین علت دیوان بینالمللی دادگستری در نظر
مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است« :اصولی که شالوده
کنوانسیون هستند حتی بدون هرگونه تعهد قراردادی برای دولتها الزامآور هستند» .(ICJ

) Report, 1951,para.23همچنین (در مرحله دستور موقت) در قضیه گامبیا علیه میانمار
( )2019بیان میدارد که تعهدات مربوط به نسلکشی ،تعهدات عامالشمول بوده و همه
دولتها میتوانند به مسئولیت دولت خاطی استناد نمایند (ICJ, Gambia v. Myanmar,

).provisional measures, 2019, para. 75&87.
 .5وضعیت آوارگی در جهان و کشورهای اسالمی

در این مبحث به منظور پی بردن به ابعاد آوارگی ،ابتدا به وضعیت و میزان آن در
شرایط کنونی جهان و کشورهای اسالمی
پرداخته میشود و سپس تعهدات موجود در حقوق اسالم برای حمایت از آوارگان
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1-5وضعیت آوارگی در جهان

گزارشها حاکی از بیشتر شدن درگیریهای مسلحانه در کل جهان میباشد ،به طوری
که شروع بهار عربی از سال  2011نقطه عطفی در آغاز دور جدیدی از آوارگیها در
جهان بوده است .بر پایه تازهترین گزارش سازمان ملل ،شمار پناهجویان و آوارگان در سال
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 2018نسبت به دو دهه پیش  2برابر شده و تعداد کسانی که در این سال به اجبار سکونتگاه
خود را ترک کردهاند به  70میلیون و  800هزار نفر در سراسر جهان رسیده است .جنگ،
تغییرات اقلیمی ،فقر و بیماری از مهمترین علل آوارگی و مهاجرت محسوب میشود که از
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این بین ،خشونت و ناامنی عامل آوارگی نزدیک به  26میلیون نفر در سراسر جهان است.
همچنین آوارگان داخلی با حدود  41میلیون نفر ،بزرگترین گروه آوارگان را تشکیل می-
دهند .به عالوه کماکان تعداد  3.5میلیون نفر پناهجو متقاضی پناهندگی وجود دارد که
هنوز پناهنده محسوب نمیشوند .سوریه ،افغانستان ،سودان جنوبی ،میانمار ،سومالی و یمن
کشورهایی با باالترین میزان آوارگی گزارش شدهاند ،به طوری که بیش از دو سوم از
جمعیت آوارگان جهان در سال  2018مربوط به کشورهای مذکور (اسالمی) میباشد
( .(www.dw.com/19/06/2019در سطح منطقهای نیز کشورهای جنوب صحرای آفریقا،
خاورمیانه و شمال آفریقا دارای بیشترین میزان آواره بودهاند .بر طبق آمارها کشورهای
ترکیه ،پاکستان ،لبنان ،ایران ،اتیوپی ،اردن ،کنیا ،اوگاندا ،چاد و آلمان به ترتیب میزبان
بیشترین آواره میباشند.
 .2-5وضعیت آوارگی در کشورهای اسالمی

اکثر آوارگان و مهاجرین اجباری در جهان از کشورهای مسلمان هستند یا در فقیرترین
کشورهای مسلمان جهان مستقر هستند .منازعات قومی ،درگیریهای داخلی و بینالمللی،
بالیای طبیعی و اوضاع بد اقتصادی ،کشورهای اسالمی را مستعد آوارگی جمعیت انبوهی
(بیش از دو سوم آوارگان جهان) کرده است .از مهمترین کشورهای اسالمی که دچار
بحران آوارگی شدهاند میتوان به سوریه ،افغانستان ،عراق ،یمن ،فلسطین ،سودان و سومالی
اشاره کرد.
علیرغم تصدیق و تأیید حقوق آوارگان و پناهجویان از دیدگاه اسالم ،حقوق آنان
مورد توجه جدی قرار نگرفته و کمک مسلمانان و رویکرد آنها در قبال مسئله جابجایی
جمعیت به صورت مسئلهای مبهم باقی مانده است .کشورهای مسلمان ممکن است این
گونه اقدام خود را موجه جلوه دهند که با تأکید بر اصول اولیه اسالمی در زمینه حفظ
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حیات ،مبارزه با فقر و ارتقاء خودکفایی از طریق توزیع مجدد منابع الهی به شکل بهبود و

امدادهای انساندوستانه ،عدم حمایت سرزمینی از آوارگان و پناهجویان را توجیه میکند.
همچنین بعضی از کشورهای مسلمان ظاهراً توجیهات مشابه برای حمایت جهانی از این
هستند .ضمن اینکه علیرغم تأیید وجود تواناییهای بالقوه در جهت حمایتهای متقابل و
افزایش فراوان و متناوب همبستگی و بخشش در شرایط اضطراری یا در زمان آوارگی
پرحجم ،نیازهای مداوم جمعیتهای آواره به صورت کافی تأمین نمیشود .به عالوه
حمایتهای حقوقی و منطقهای ناکافی در بعضی از کشورهای مسلمان سبب تضعیف امنیت
آنان و تمرکز در کشورهای دیگر شده و نتوانسته به توجیهات اسالمی تا آن حدی که برای
تقسیم عادالنه مسئولیت به منظور کمک و حمایت از آوارگان و پناهجویان الزم است،
توجه داشته باشند .زیرا در مورد سه موضوع اصلی اختالف نظر و ابهاماتی وجود دارد که
به عملی شدن چنین تعهدی مربوط میگردد :اول اینکه مطابق با برخی دیدگاهها،

حقوق آوارگان و تعهدا ت دولتاه رد قبال آانن با ن گاهی هب وضعیت آوارگی رد جهان و کشوراهی اسالمی

گروه را یا مورد توجه قرار نمیدهند و یا در مورد آنها اختالف دارند و یا از آنها بیاطالع



مکانیزمهای رفاهی اسالم فقط در سطح محلی برای آوارگان و پناهجویان قابل اجراست؛
بعضی دیگر اینگونه استدالل میکنند که به هر حال کشورهای مسلمان فاقد قابلیتهای
الزم برای کمک به آنان هستند و در نهایت بعضی از تحلیلگران معتقدند که منافع ملی و
تنش های بینالمللی ،دستورات اسالمی مربوط به همبستگی و مسئولیت جمعی برای کمک
به افراد نیازمند را تحت الشعاع قرار داده است( .البته ملی گرایی نیز در کل سبب ایجاد
شکاف و چند دستگی جهان اسالم شده است) .در حالی که اسالم به عنوان دینی که در
برگیرنده اصول عدالت اجتماعی -اقتصادی است ،دستورات خاص مربوط به مقررات
مرتبط با آوارگی و پناهجویی را هم در سطح افرادی که بضاعت مالی ندارند و هم برای
افرادی که به دنبال امنیت هستند ،تثبیت میکند .این اصول بنیادین ،وظیفه کشورها و
مسلمانان را برای کمک و حمایت از اشخاص آواره نشان داده و حقوق آنان را تضمین
میکند .برخی مقررات اسالمی از جمله زکات ،مسئولیتهای اجتماعی عمومی و اوقاف،
چارچوبی عملی را برای شناخت این اصول مرتبط با کمک به آوارگان و پناهجویان ارائه
میدهند .سومین ستون اسالم یعنی زکات در اموال به کمکها و انفاق اجباری در حق فقرا و
در راه ماندهها (ابن سبیل) اشاره دارد .عالوه بر زکات ،قرآن از میان منابع مختلف برای
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حمایت از افراد بینوا به انفاق ،صدقه و خمس اشاره میکند .در صورت ناکافی بودن
درآمدهای ناشی از زکات ،دولت باید از صندوق عمومی (بیتالمال) برای تأمین نیازهای
افراد مستمند استفاده کند .در صورت تمام شدن منابع ،کشورهای مسلمان دیگر باید از
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منابع خود افراد فقیر کشور محروم را تأمین کنند .ضمن اینکه ایجاد صندوق خیریه یا وقف
وسیله دیگری برای اجرای اصول اجتماعی -اقتصادی اسالمی فراهم میکند .همچنین
اسالم وظیفه مراقبت از چنین افرادی را در قالب «تکفل» گوشزد میکند تا مبادا دچار
خطرهای ناشی از نیاز شدید شوند .این مفهوم وقتی در یک مقیاس جهانی بکار میرود،
سبب ایجاد حمایتهای متقابل بین کشورها در زمینه مراقبت از آوارگان و پناهجویان خواهد
شد .اصول همبستگی ،مسئولیتهای جامعه و اعطای پناه هم به پذیرفتن در مرز و هم به
حمایت در داخل کشورهای مسلمان معطوف است .عدم قبول این وظایف میتواند باعث
قربانی شدن امنیت آنان شده و در نتیجه بطور غیرمستقیم دستورات اسالم را ساقط کند
(مقسومی .)http://www.maqsoumi.ir :1399 ،بنابراین با توجه به اینکه اعطای پناه خود
یک تعهد اخالقی ،دینی و حقوقی میباشد ،از این رو اسالم برای آوارگان و جامعه
مسلمان حقوق و وظایفی را تعیین کرده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
 .3-5تعهدات موجود در حقوق اسالم برای حمایت از آوارگان

شریعت اسالم از همان آغاز پیدایش ،حمایتی حداکثری و نظاممند را به آوارگان و
پناهجویان ارائه داده است .در این زمینه منابع اسالمی اعم از آیات قرآن کریم ،روایات،
سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و آرای فقها و حقوقدانان بر این حمایت با حداقل
مستثنیات تأکید دارند .هر چند در فقه عنوانى به نام «آوارگی» و «پناهندگى» وجود ندارد،
اما به جاى آن از عباراتى نظیر امان ،استیمان ،زنهار ،جوار ،هجرت و معاهد استفاده شده
است (سیدفاطمی .)158 :1374 ،یکی از پر ارجاعترین آیات و مستند شرعی در این زمینه،
آیه  6سوره توبه است که برخی از فقها براى تجویز پناه به آن استناد کردهاند .در این آیه
آمده است« :اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست او را پناه بده تا کالم خدا را بشنود،
پس او را به مکانى امن که میخواهد برسان» .در واقع این آیه شریفه ،مهلت دادن به کفار
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را جزئی از مسئولیتهای دولت اسالمی دانسته و بر تکلیف دولت اسالمى در پذیرش

پناهجویان و آوارگان داللت دارد (سنجری .)45-72 :1389 ،از این رو همه کسانى که به



چنین حقی میشوند .به همین منظور در این مبحث تعهدات موجود در حقوق اسالم برای
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موجب آیه  75سوره نساء ،خداوند متعال مسلمانان را به دفاع از آنان فراخوانده ،مشمول
حمایت از آوارگان در زمینه حقوق بشر و بشردوستانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1-3-5حمایتهای حقوق بشری اسالم از آوارگان

حقوق بشر از دیدگاه اسالم مبتنی بر مبانی اصیلی است که تمایالت شخصی و نفسانی
در آن راه ندارد .گستردگی این حقوق شامل تمام حوزهها و ساحتهای زندگی بشر می-
شود .ویژگی دیگر حقوق بشر اسالمی اشتراک یک سلسله حقوق اساسی بین همه انسانها
اعم از مسلمان و غیرمسلمان است که میتوانند از آن بهرهمند شوند .از این رو اسالم در
حدود  14قرن پیش مفاهیم وسیع سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی درباره حقوق بشر را مطرح
کرده و برای همه انسانها یک سلسله حقوق مشترک در نظر گرفته است (سیاحت
اسفندیاری .)12 :1395 ،مهمترین حقوقی که به حمایت از آوارگان نیز میپردازد شامل:
الف) حق حیات شایسته :حیات ،عطای خداوندی است و حق حیات برای همه انسانها
تضمین شده است و همه دولتها و افراد مکلفند به حمایت و دفاع از حق حیات در مقابل
هرگونه تعدی و وارد شدن هرگونه اخالل بر بقای طبیعی آن ،مانند بیماریها و بالهای
طبیعی و انسانی هستند .قرآن مجید برای جان افراد ارزش فراوانی قائل شده است ،به طوری
که قتل نفس را بدون مجوز قانون گناهی بزرگ دانسته (انعام )151 :و حیات و مرگ یک
ل نَفْسًا بِ َغیْرِ نَفْس
انسان را مساوی با حیات و مرگ همه انسانها میداند و میفرماید« :مَنْ قَتَ َ
س جَمِیعًا» (مائده:
حیَاهَا َفکَأَنََّمَا أَحْیَا النََّا َ
ن أَ ْ
ل النََّاسَ جَمِیعًا وَ مَ ْ
ض فَکَأَنََّمَا قَتَ َ
أَوْ فَسَاد فِی الْ َأرْ ِ
 .)32همچنین در حالت جنگ و نزاعهای مسلحانه جایز نیست کشتن کسانی که در جنگ
و نزاع شرکت نکردهاند.
ب) حق برخورداری از کرامت انسانی :کرامت انسان از اصول و پایههای مسلم و قطعی
اسالم به شمار میرود و منابع اسالمی گواه این موضوع میباشد .خداوند انسان را شریف-
ترین و ارزشمندترین مخلوق هستی معرفی کرده و در آیه  70سوره اسرا تأکید میکندَ « :و
ن ال َّطیِّبَاتِ وَ َفضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیر
لَقَدْ کَرَّمْنَا َبنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَا ُهمْ فِی ا ْلبَرِّ وَ الْ َبحْرِ وَ َرزَقْنَاهُم مِّ َ
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مِّمَّنْ خَلَ ْقنَا تَ ْفضِیلًا» .آنچه از نظر این آیه مهم است این است که هر انسانی دارای شخصیت
و کرامت است (طباطبایی .)165 :1402 ،از این رو میتوان از آن در مورد رفتار تکریمآمیز
با تمام انسانها و از جمله آوارگان بهره گرفت ،زیرا خداوند انسان را مورد تفضل قرار داده
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و آن را منحصر به مسلمان و مومن نکرده ،بلکه حتی مشرکین و کفار را مد نظر قرار داده
است (مکارم شیرازی و دیگران .)201 :1359 ،در نتیجه خداوند در قرآن کریم انسان را
اشرف مخلوقات ،خلیفه الهی ،مسجود فرشتگان ،کسی که دارای علم اسماء (بقره)30-34 :
و امانتدار الهی (احزاب )72 :و تکریم و تفضل خداوند نصیب او شده (اسراء )70 :میداند
و انسانها را از توهین عیب جویی و  ...نهی میکند (سنجری.)45-72 :1389 ،
ج) حق برابری و عدم تبعیض :خداوند در آیه  30سوره بقره ،انسان را شایسته سجده
مالئکه و او را برترین خلقتش و جاشین خود درروی زمین معرفی میکند (هاشمی:1393 ،
 .)110بر اساس همین قاعده است که از دیدگاه اسالم ،تبعیض نژادی محکوم است و هیچ
قوم و قبیله و تبار و ملتی بر اقوام و ملل و نژادهای دیگر برتری و فضیلت فیزیکی و
اجتماعی و حقوقی ندارد و مالک فضیلت انسان در اسالم ،خود انسان؛ یعنی تقواست «إِنََّ
أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ ال ََّلهِ أَ ْتقَا ُکمْ» (حجرات .)13 :بنابراین از آنجا که آوارگان نیز جزو جوامع
بشری هستند و مخلوق خداوند ،از این رو نباید آزادی و کرامت آنان خدشه دار شود یا
مورد تبعیض قرار گیرد (وزیری و حمیسی.)363-380 :1387 ،
د) حق آزادی و امنیت فردی :در حقوق اسالم هر کس حق زندگی آزادی و امنیت
شخصی دارد .از نظر اسالم همه انسانها آزاد آفریده شدهاند و حق دارند آزاد زندگی کنند.
حضرت علی (ع) در این مورد فرمودند« :و ال تَکُن عَبدَ غَیرِکَ و قد جَعَلَکَ اهللُ حُرَّاً»؛ بنده
دیگری مباش زیرا که خداوند تو را آزاد آفریده است .همچنین جایز نیست گرفتن و
بازداشت کردن انسان یا مقید ساختن آزادی ،یا تبعید ،یا کیفر دادن او بدون علت شرعی.
(اشرافی .)37-52 :1395 ،از این رو اسالم بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد و آن
را از حقوق معنوی انسانها می داند .قرآن کریم فتنهانگیزی در اجتماع بزرگتر از قتل و
خونریزی بر شمرده شده است (بقره 191 :و  .)217ضمن اینکه مستأمن در مدتى که در
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ه) منع شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز :اسالم با شکنجه و آزار انسان و هتک حیثیت او
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فرایض مذهبى برخوردار میباشد (کیانی زاده و دیگران.)83-97 : 1398 ،
مخالف است و در اسالم زندگی هر شخص مصون از تعرض بوده و تجاوز به حیات یا
تمامیت جسمی بشر جرم است و مجازات دارد .از این رو اسالم به بهترین نحو ،نه تنها
حقوق اقلیتها ،بلکه حقوق بیگانگان را تأمین نموده است و تمام آنچه را که به حداقل
حقوق انسانی برای بیگانگان معروف شده است ،برایشان تحت لوای حکومت اسالم به
رسمیت شناخته است .پیامبر (ص) در این مورد میفرمایند« :منْ آذَی ذِمیاً َفقَدْ آذَانِی» هر
کس اهل ذمه را آزار رساند ،مرا آزار رسانده است( .حرعاملی.)253 :1401 ،
و) حق آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه :بیگانگانی که به کشور اسالمی وارد می-
شوند از حق داشتن اقامتگاه و آزادی در انتخاب آن و عبور و مرور بجز در مناطقی
محدودی برخوردارند (سنجری .)45-72 :1389 ،ضمن اینکه بر اساس عقد امان ،مستأمنین
حق تردد در داخل داراالمان را دارند .همچنین در اسالم آیات و روایات متعددی بر حق
مسکن و مصونیت آن داللت دارد .از دیدگاه اسالم جهان ملک خدا و خانه همه افراد بشر
و نیز مواهب و نعمتهای موجود در آن برای زندگی همه آنهاست و هر کس هر جا بخواهد
می تواند مسکن گزیند .قرآن کریم میفرماید :او کسی است که زمین را برای شما رام
قرار داد پس در پستی و بلندیهای آن حرکت کنید و از نعمتهای او بهرهمند گردید
(ملک .)15 :در مورد آزادی مهاجرت نیز ،خداوند به منظور رهایی افراد از ظلم حاکم ،در
آیه  75سوره انفال امر به مهاجرت کرده و فرماید« :کسانی که ایمان آورده و هجرت
نموده و در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری کردند مومنان حقیقیاند،
برای آنها آمرزش و روزی شایسته است» (هاشمی.)296 :1393 ،
و) حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی :دین اسالم هم مولفههای حقوق بشر را در خود
دارد و هم به زوایای اقتصادی -اجتماعی آن توجه خاصی نموده است .فقه اسالمی به
عنوان سلسه احکام صدور قوانین در اسالم بر اساس قواعد خاصی به ساماندهی ابعاد
اقتصادی حقوق بشر توجه میکند که مهمترین این قواعد عبارتند از :قاعده نفیسبیل
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(نسا141:؛ منافقون ،)8 :قاعده عسر و حرج (بقره ،)280:قاعده الضرر (بقره ،)233 :قاعده
احسان (توبه91 :؛ الرحمن .)60 :همچنین بر اساس اصول خاصی مانند رعایت اصل برابری،
رعایت حقوق اقلیتها و غیرمسلمانان ،مبارزه با استثمار و بهرهکشی (نساء )135 :و توجه به
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مناسبات اجتماعی برابر و عادالنه به سامان دهی ابعاد اجتماعی حقوق بشر میپردازد
(توتونچیان)58-71 :1398 ،
 .2-3-5حمایتهای حقوق بشردوستانه اسالم از آوارگان

دین مبین اسالم دارای احکام و قواعد گستردهای در زمینه حقوق بشردوستانه بوده که
قبل از آن که در مقررات الهه و کنوانسیونهای ژنو به صورت مدون و موضوع تدوین قرار
گیرد ،در حقوق اسالمی سابقه دیرینه دارد (فقیه حبیبی .)83 :1395 ،این حقوق در مرتبه
نخست مبتنی برآن دسته از آیات قرآن به ویژه آیات  190-194از سوره بقره و آیات
 110-102از سوره آلعمران است که به گفتار وکردار پیامبر مربوط میشود و در نهایت
مبتنی بر قواعد استنباط شده از اصول اساسی پنجگانه نظام حقوقی اسالمی میباشد
(اشرافی .)37-52 :1395 ،بنابراین قواعد حقوق بشردوستانه بخشی از شریعت اسالمی و در
زمره احکام الهی است که به عنوان عهد الهی برای مسلمانان و دولت اسالمی ایجاد الزام
کرده است .در نتیجه بیتردید دولت اسالمی و هر مسلمانی در مخاصمات مسلحانه موظف
به رعایت قواعد و احکام انسان دوستانه اسالم است (فضائلی .)897 -918 :1398 ،مهمترین
این اصول و قواعد که مرتبط با آوارگان نیز بوده و به حمایت از آنان میپردازد عبارتند از:
الف) اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان :از نظر اسالم ،اصل تفکیک میان نظامیان
و غیرنظامیان خاستگاه وحیانی دارد ،به طوری که بر اساس حقوق و آموزههای اسالمی
کشتار غیرنظامیان منع شده است .قرآن کریم در آیه  190سوره بقره میفرماید« :در راه خدا
با کسانی که با شما میجنگند ،نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا تجاوزکنندگان را
دوست نمیدارد» .در این آیه دستور مقاتله و مبارزه فقط با کسانی که دست به اسلحه برده
و با مسلمانان وارد جنگ شدهاند ،صادر شده است (مکارم شیرازی و دیگران،)9 :1359 ،
اما تمام کسانی که در جنگ مشارکت ندارند از آسیب و تعرض مصون میباشند و حتی
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در مبارزه با دشمن باید به گونهای عمل کرد که افراد حاشیهای و غیر مربوط به جنگ

(مانند آوارگان) از حمایت ویژه برخوردار شوند .از این رو در متون اسالمی به مصونیت
افراد غیرنظامی (خصوصاً کودکان ،زنان ،پیران ،بیماران ،مجروحان و  )...تصریح شده است
تأسیس کردهاند که بر اساس آن افراد غیرنظامی کشته نمیشوند (نگهداری-33 :1386،
.)46
ب) اصل رعایت تناسب :بر اساس این اصل ،صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله در
مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی حاصل از آن عملیات باید متناسب باشد (عمید-
زنجانی و دیگران .)128 :1390 ،قرآن به مسلمانان اجازه میدهد تا در مقابل غیر مسلمانان
فقط به همان صورت و اندازه که مورد تجاوز قرار میگیرند از خود دفاع کنند و به آنها
اجازه زیادهروی یا ظلم و تعدی نمیدهد (بقره .)20 :از نظر قرآن کریم ،مسلمان در هر
شرایطی ،به ویژه شرایط جنگی باید مواظب رفتار خود بوده و مرتکب اقدامات فسادانگیز

حقوق آوارگان و تعهدا ت دولتاه رد قبال آانن با ن گاهی هب وضعیت آوارگی رد جهان و کشوراهی اسالمی

(محقق داماد .)55-57 :1383 ،در نتیجه فقهای اسالمی اعم از شیعه و سنی یک قاعده فقهی



نشده و اصل تناسب را رعایت کنند (بقره194 :؛ انفال59 :؛ شورا40 :؛ مائده  8و .)45
بنابراین نهی از زیادهروی در جنگ (بقره ،)190 :بازتاب رعایت اصل تناسب در جنگ
است و پرهیز از اقدامات ممنوعه در جنگ ،مقتضای اصل تناسب در منازعات مسلحانه
بوده و تعدی از آن بدون مصلحت اهم ،ممنوع است (سلیمی.)342 :1398 ،
ج) اصل یاری رساندن به انسانها :در این زمینه به دو دسته از آیات قرآن میتوان استناد
کرد؛ یک دسته آیاتی که داللت دارند بر وظیفه یاریرسانی به مسلمانانی که مورد ظلم و
تعدی از سوی گروهی دیگر از مسلمانان یا از سوی غیرمسلمانان قرار گرفتهاند .از جمله
می توان به آیه  72سوره انفال اشاره کرد (طباطبایی .)145 :1402 ،دستهای دیگر ،آیاتی
هستند که وظیفه یاری دادن به همه زنان و مردان تحت ستم را در بر میگیرند .آیه 75
سوره نساء از این جمله است .بنابراین اعطای پناه از مصادیق یاری رساندن و حمایت از
آنان به شمار میرود که به داللت اولویت بر دولت اسالمی الزم است .در حدیث نبوی نیز
آمده است که هر کس ندای یاری طلبی انسانی را بشنود و او را اجابت نکند مسلمان نیست
(کلینی .)164 :1418 ،هر چند این روایت منحصرا در خصوص آوارگان و پناهجویان وارد
نشده است ،اما روشن است که این گروه از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بر هر
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مسلمان به ویژه دولت اسالمی الزم است تا به آنها پناه دهد و از همه امکانات خویش برای
رفع ظلم از آن استفاده کند( .موسیزاده و کهریزی)39-56 :1394 ،
د) اصل احسان (تعاون در نیکی و تقوا) :بر اساس این اصل مسلمانان موظفند در
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کارهای نیک همکاری کنند (مکارم شیرازی و دیگران .)256 :1359 ،قرآن کریم در آیه
 2سوره مائده میفرماید« :و تَعَاوَنُوا عَلَی ا ْلبِرِّ وَ التَّ ْقوَی» بر نیکی و تقوا کمک کنید .از آنجا
که اعطای پناه به متقاضیان آن از مصادیق نیکی به شمار میآید و امر خداوند متعال نیز در
این آیه داللت بر وجوب و تکلیف میکند ،شاید بتوان تکلیف بودن پناه دادن از طرف
دولت اسالمی را با در نظر گرفتن مصالح عمومی مسلمانان و جامعه اسالمی و امکانات آن
استنباط کرد .همچنین امام صادق (ع) فرمودند« :انسانی که در فکر یاری رساندن به مردم
است ،خدا او را یاری میکند» در آیه  9سوره نحل نیز خداوند میفرماید« :إِنََّ اللََّهَ یَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ  »...و خداوند فرمان به عدل و احسان می دهد .با توجه به اینکه فرمان
خداوند به احسان شامل پناه دادن به افراد نیازمند با رعایت عدالت به طور کلی در همه امور
است ،از این رو میتواند شامل آوارگان نیز شود( .وزیری و حمیسی.)380-363 :1387 ،
نتیجهگیری

امروزه تعهدات دولتها بر اساس اصول و قواعد حقوق بینالملل در برابر افراد در زمره
تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار میآید .از این رو دولتها در قبال آوارگان
نیز تعهداتی دارند که مهمترین آنها ،ابتدا تعه د به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و
سپس تعهد به پذیرش آوارگان است .هر چند نداشتن پشتوانه اجرایی برای حقوق و
مقررات آوارگی موجب شده تا مسئله پذیرش آوارگان در حوزه تشخیص دولتها قرار
گرفته و آنها به دلیل حاکمیت سرزمینیشان با توجه به مصلحت خود و گاه مالحظات
سیاسی تصمیم بگیرند ،اما به طور کلی از دید قواعد عرفی حقوق بینالملل باید گفت که
دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح از ورود آوارگان به کشورشان جلوگیری کنند.
ضمن اینکه امروزه نفوذ ارزشهای حقوق بشری موجب شده تا قدرت الزام حق آوارگی به
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ویژه در شرایط اضطراری (تهدید حیات بشر) نسبت به گذشته افزایش یافته و در مسیر

تبدیل شدن به یک حق اولیه بشری قرار گیرد .بنابراین به نظر میرسد آوارگی در شرایط
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اضطراری برای افراد را بتوان یک حق (حمایت) و نسبت به دولتها را یک تکلیف (تعهد)
صورت احراز شرایطشان ،مکلف به پذیرش آنان به دلیل رعایت و تضمین حقوق اولیه
انسانها هستند .در نتیجه نقض حقوق آوارگان از سوی دولتها و ممانعت از ورود و پذیرش
آنها به کشورشان ،ممکن است منجر به نقض تعهدات بینالمللی آنان شده و موجبات
مسئولیت بینالمللی را برای دولت خاطی فراهم سازد.
جنگ یا درگیری مسلحانه یکی از علل مهم و اساسی آوارگی است که در اکثر اوقات
زمینه را برای آوارگی افراد فراهم می سازد .امروزه درگیریهای داخلی از پرشمارترین
نوع مخاصمات مسلحانه محسوب شده و اغلب در خالل آنهاست که موجهای عظیمی از
آوارگان ایجاد میشوند .به عالوه حوادث و بالیای طبیعی مانند خشکسالی و قحطی ،زلزله
و سیل و یا فقر و بیکاری و وضعیت بد اقتصادی کشورها از جمله علل دیگری هستند که
افراد را وادار به ترک خانهایشان میسازد.
آوارگان از حمایتهای عام موجود در نظام حقوقی بینالمللی در شاخههای حقوق
بشر ،حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی بهرهمندند .از این رو اعمال ارتکابی
علیه آنان (به ویژه در زمان مخاصمات مسلحانه مانند تبعید و جابجایی اجباری) ،نه تنها به
موجب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ممنوع گردیده است ،بلکه در قلمرو حقوق کیفری
بینالمللی نیز قابل مجازات میباشد .با این حال آوارگان هنوز هم از یک نظام حقوقی
حمایتی ویژه (برخالف پناهندگان) برخوردار نیستند .در نتیجه با توجه به اهمیت حقوق
آنان ،حمایتها عام موجود موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعاالنهتر نظام
حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری میباشد.
شریعت اسالم نیز ،حمایت حداکثری و نظاممند را به آوارگان و پناهجویان ارائه داده
است ،به طوری که قرنها پیش مفاهیم وسیعی درباره حقوق بشر را مطرح کرده و برای همه
انسانها یک سلسله حقوق مشترک در تمام حوزهها و ساحتهای زندگی بشر در نظر گرفته
است .همچنین دارای احکام و قواعد گستردهای در زمینه حقوق بشردوستانه بوده که به
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عنوان عهد الهی برای مسلمانان و دولت اسالمی ایجاد الزام کرده است .بنابراین از آنجا که
اعطای پناه از مصادیق نیکی و احسان به شمار آمده و امر خداوند نیز در آیات قرآن (توبه:
 )6داللت بر وجوب و تکلیف میکند ،از این رو میتوان تکلیف بودن پناه دادن به
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آوارگان و حمایت از آنان را در اسالم استنباط کرد.
وضعیت آوارگی در جهان نشان میدهد کماکان کشورهای اسالمی در معرض
بیشترین بحران آوارگی قرار دارند که علت عمده آن ،خشونت و درگیریهای داخلی
است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیلهای ،نژادی و مذهبی دارد .از این رو به منظور رفع یا
کاهش آوارگی در این کشورها ،موثرترین راهکاری پیشنهادی؛ مدیریت تنوع قومی و
فرهنگی به منظور ارتقای برابری و احترام به حقوق بشر ،آزادیهای اساسی و ارزشهای
دموکراتیک است که مقامات ملی میتوانند چنین مسئولیتی را با کمک و پشتیبانی جامعه
بینالمللی -خصوصاً سازمان همکاریهای اسالمی و دادن اختیارات بیشتری به آن -انجام
دهند .همچنین میتوان با تهیه و تصویب کنوانسیونی اسالمی در زمینه اشخاص آواره،
حقوق آنان و تعهدات دولتها را تعیین نمود.
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