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Abstract 
Although both Islamic jurisprudence and international sources have 

recognized certain rights for refugees, the concept of asylum and definition 

of refugee in Islam differ from those of international instruments. 

Phenomenon of asylum, analogous to having a broad range in terms of 

history and legal development in international law, has been accepted and 

possess a specific and distinguished position in Islam as well so that from the 

beginning of the establishment of Islamic state and even prior to advent of 

Islam, the tradition of asylum and protection of refugees had existed and 

have had a religious form. Asylum is called Amān in Islamic jurisprudence. 

Being universal and toward the humanity as a whole, the view of Islam 

regarding rights of refugees is not a religious and exclusive one. Asylum 

entered into international treaties through the conclusion of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees. Under international law, 

asylum is substantially of a recommendatory nature and has no strong 

guarantee along with an international mechanism. More or less, he rights and 

duties of refugees in Islam and international law are similar and due to the 

fact that Amān is a contract, the Islamic state can, subject to not being 

contrary to prudence and divine law, accept the other conditions and rights 

of refugees as provisos. The present article, through an analytic method, 

aims at studying the rights of refugees in accordance to Islamic sources and 

international law comparatively. 
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 ین المللب      حقوق   و  اسالم      ظرمن   از     پناهندگی     پدیده    رسیرب                                                                                       
 1محسن قدیر
 2 حسین کاظمی فروشانی

 
 

 چکیده
. فاوتندمت یالملل نیاسناد ب با اسالم دگاهیپناهنده، از د فیو تعر یمفهوم پناهندگ

 ند.اشناخته تیسمپناهنده به ر یرا برا یحقوق ،یالملل نیگرچه هم فقه و هم منابع ب
و  یخیتار عیگستره وس یالملل دارا نیهمان طور که درحقوق ب یپناهندگ دهیپد

 یو ممتاز ژهیو گاهیجا یشده است و دارا رفتهیپذ زیاست در اسالم ن یتحوالت حقوق
م، اسالقبل از ظهور  یو حت یدولت اسالم لیتشک یکه از همان ابتدا یاست به گونه ا

یت از پناهنده وجود داشته و از شکل مذهبی نیز برخوردار سنت پناهندگی و حما
ر م دبوده که در فقه اسالمی از پناهندگی با عنوان امان تعبیر می شود. دیدگاه اسال

ه خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نبوده بلکه کامالً جهانشمول و با نگا
به وضعیت پناهندگان  پناهندگی  با تصویب کنوانسیون مربوطبه کل بشریت است. 

در حقوق بین الملل  به حوزه معاهدات حقوق بین الملل راه یافت. 1951در سال 
ار ای بوده و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازکپناهندگی عمدتاً در قالب توصیه

م لل کالم نیپناهندگان در اسالم و حقوق ب فیحقوق و تکال المللی برخوردار نیست.بین
 ریتواند سا یم یباشد، دولت اسالم یاست و چون امان عقد م گریکدی مشابه شیو ب

و حقوق پناهندگان را چنانچه خالف شرع و مصلحت نباشد به عنوان شرط  طیشرا
این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی حقوق  .ردیضمن عقد بپذ

 .پردازد پناهندگان با توجه به منابع اسالمی و حقوق بین الملل می


 .قوقیپناهندگی ، حقوق بین الملل ، قواعد حمایتی ، اسالم ، وضعیت ح کلیدی: واژگان
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 مقدمهمقدمه

ایش افز تعداد پناهندگان با شروع جنگ جهانی اول و سپس جنگ جهانی دوم شروع به

تها در دول نمود. بطوري که به یك معضل بین المللی تبدیل گشت. در پی افزایش نگرانی

از  ناهندگان و اینکه مسئله پناهندگان باعث عدم امنیت و صلح در بعضیخصوص پ

ن در ندگاکشورها شده بود، پناهندگی نیز با تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت پناه

ل مربوط به پروتک 1967به حوزه معاهدات حقوق بین الملل راه یافت. در سال  1951سال 

از بین بردن  اما مستقل از آن است براي 1951 وضعیت پناهندگان که مرتبط با کنوانسیون

 نیز دو ز آنمحدودیت هاي زمانی و جغرافیایی کنوانسیون پا به عرصه وجود نهاد و پس ا

ین در پاسخ به در آمریکاي الت 1984در آفریقا و در سال  1969کنفرانس منطقه اي در سال 

داشت.  ر پیدهایی را نیز دمسائل منطقه اي پناهندگان این مناطق تشکیل شد که دستاور

ازمند ه نیکمسئله پناهندگان امروزه نیز همچنان یکی از مسائل جاري بین المللی است 

 .رسیدگی و بررسی می باشد

 " نهارامان و ز "پناهندگی در فقه اسالم هم از جمله حقوقی است که تحت عنوان 

ورده ین آتحت این عناوآمده است و اکثر کتب معتبر فقهی بحث مفصلی را در باب جهاد 

مللی این بین ال نابعاند.  نکته اساسی میان پناهنده از نظر منطق فقهی و پناهنده از منظر  م

ما باشد ا منیتااست که پناهنده به کشور اسالمی از آن طلب امان کرده تا در آنجا داراي 

رس از ل تلیپناهندگان مورد نظر حقوق بین الملل معموال از کشور محل سکونت عادي بد

 د .تعقیب و براي نجات جان ، مال و آزادي خود به کشور دیگر پناهنده می شون

و  دگاهیاز د يریو بهره گ دیجد يراه حل ها افتنیدر ،یحقوق لیمسا یقیتطب یبررس

 تحقیق . سوال اصلیدارد ریانکارناپذ یارزش ،یمختلف حقوق يمتقابل نظام ها اتیتجرب

و همچنین نحوه برخورد با  اسالمگی، تعاریف و مصادیق آن در پناهند مفهوم این است که

 مفهوم پناهندگی و دیگر مسائل  چیست ؟پناهندگان، وظایف و تعهدات در این خصوص 
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موارد تطابق این دو دیدگاه با  در نهایت  و حقوق بین الملل چه می باشد؟آن در مرتبط به 

 .داخته خواهد شدپریکدیگر و تفاوت هاي احتمالی این دو دیدگاه 

 

 سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسالمسنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسالم  ..11

ران ر دوسنت پناهندگی همانگونه که در دوران قبل از ظهور اسالم وجود داشت ، د

یز ن شهر نر ایپیامبر اکرم )ص( نیز ادامه یافت. ظهور اسالم در مکه و حضور مسلمانان د

 به قائلاي کعاحترام ویژه اي که اعراب برنتوانست مصونیت کافی براي مسلمانان به رغم 

 نی هاشمبایت بودند ، فرآهم آورد و بغیر از شخص پیامبر )ص( که از نظر جانی بدلیل حم

ز ر )ص( ایامبپمصونیت داشتند ، سایر مسلمانان در معرض آزار و اذیت بیشتري بودند لذا 

 )ستادند فر ندگی به حبشهپناهندگی در این موقع استفاده کرده و مسلمانان را جهت پناه

د که تاکید نمو (. پیامبر )ص( بعد از بعثت احترام حرم را حفظ کرده و14:  1389ایزدي ، 

ود به خجرت پناهندگان به این سرزمین براي همیشه در امان هستند. همچنین ایشان با ه

 خود یا یمانپمدینه ، حرم دومی را تاسیس نمود که همچون حرم مکه امن بود و در اولین 

وجه ترد. با فی کقبایل و ملت هاي ساکن در مدینه ، آنجا را سرزمینی امن براي ساکنین معر

بده  ا پناهواست او راگر یکی از مشرکان از تو پناه خ "سوره توبه که بیان می دارد  6به آیه 

الم سی در اهندگ، پنا "تا کالم خدا را بشنود پس او را به مکانی امن که می خواهد برسان 

ورد مدر  مورد قبول واقع شده است. اگرچه اصل پناهندگی مورد پذیرش می باشد ، اما

 (. 487:  1348تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد )متقی هندي ، 

در فقه عنوانی بنام پناهندگی وجود ندارد و بجاي آن از عباراتی نظیر امان ، استجاره و 

وقی در واقع  قرار دادن پیمان مصونیت بیگانگانی معاهد استفاده شده است . این تاسیس حق

است که قصدشان عبور از کشور اسالمی و یا اقامت موقت در آنجاست. بنابراین اعطاي 

امان به کفار از طرف مسلمانان با انعقاد قرارداد است . این قرارداد از نوع عقد محسوب 

حقوق و وظایفی براي مومن و شده که نیازمند ایجاب و قبول است که بعد از قرارداد ، 

براساس مجموع تعاریف فقیهان می توان (.  39:  1389مستامن ایجاد می شود ) کریمی ، 

آن کس یا آن کافر حربی که با هردین و تابعیتی با انگیزه »مستأمن را چنین تعریف کرد: 
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 ولت اي مشروع براي مدتی موقت و بدون قصد توطن و اقامت دائم با اجازه و تضمین د

 (.58-59:  1419)طوسی،  «1اسالمی یا یکی از شهروندان آن وارد داراالسالم گردد

ر خصوص د 1951هنگامی که این تعریف را با تعریف پناهنده مندرج در کنوانسیون 

 وضعیت پناهندگان مقایسه می کنیم چند نکته آشکار می گردد:

شور کاست در  پناهنده بیگانه اي رچه هم از دید فقه و هم از نظر منابع بین المللی،گ -1

المللی  ابع بیند منپذیرنده، لیکن یك نکته اساسی بین پناهنده از دید فقهی و پناهنده از دی

ی طلب سالماوجود دارد. پناهنده به کشور اسالمی با درخواست پناهندگی خود، از کشور 

ر وطن ه ده این کامان می کند و در حقیقت نگرانی عمده او از خود داراالسالم است ن

وال از معم خود دچار مشکلی باشد و حال آنکه پناهندگان مورد نظر در حقوق بین الملل

ود خادي کشور محل سکونت عادي به خاطر ترس از تعقیب و براي نجات جان،  مال و آز

 (.89: 1395) فلسفی،  به کشور دیگر پناهنده می شوند

 یف کنوانسیون، مسأله ترس موجه ازنصر اساسی در مسأله پناهندگی در تعرع -2

جانبه  همه وتعقیب و آزار است. ترس مفهومی ذهنی  و نسبی است، بنابراین تشخیص دقیق 

ار یابی قرارز آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دائمی وي، مورد

 می گیرد.

. ر واقع شرك استنصر اساسی در پناهندگی مورد نظر فقه، اختالف دینی و دع -3

 اضايمشرکین به علت ترس از تعقیب و مجازات به خاطر عقیده، از داراالسالم تق

، یطی خاصشرا پناهندگی کرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعایت

 .(167: 1417)شیبانی سرخسی،  از حمایت دولت اسالمی بهره مند گردد

 

                                 
گفته  یهستند و به کس یمعن كیمستأمن و معاهد هر دو به »آورده است:  «مستأمن» فیدر تعری طوس خیش . 1

 .«یمیاقامت دا يوارد شده است نه برا یاسالم نیو امان به سرزم یکه به خاطر پناهندگ شودیم
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 ز پناهنده در حقوق بین المللز پناهنده در حقوق بین المللسنت پناهندگی و حمایت اسنت پناهندگی و حمایت ا  ..22

 قوقیبطور کلی باید گفت پیش از شکل گیري جامعه ملل ، پناهندگی از تاسیس ح

 معه بینه جامستقلی برخوردار نبوده و در خصوص حمایت بین المللی از پناهندگان و توج

ذیل  یشتربالمللی به آنان نیز تالش چندانی صورت نگرفت. این پدیده در حقوق داخلی 

وقی اسیس حقو ت اوینی مانند استرداد مجرمین ، رفتار با بیگانگان و غیره مطرح می شدهعن

قوق (. در نوشته هاي کالسیك ح Parkash,1971 : 124مستقلی براي آن وجود نداشت )

رح شده ن مطآبین الملل نیز مساله پناهندگی بیشتر در بحث حقوق جنگ و قواعد حاکم بر 

سایه ر هماهندگی که سعی داشتند از طریق ورود به خاك کشواست یعنی حق متقاضیان پن

ی توان مجود وخود را از معرکه جنگ دور نگه دارند ، به رسمیت شناخته بودند . با این 

 )ردد گفت که آغاز حمایت و کمك به پناهندگان به زمان تاسیس جامعه ملل برمی گ

 (.22-24:  1393هریزي ، ک -موسی زاده 

هانی دوم و پس از تشکیل سازمان ملل متحد ، کمیته سوم مجمع با پایان جنگ ج

عمومی که مسئولیت رسیدگی و بررسی موضوعات اجتماعی نوع دوستانه و فرهنگی را بر 

در ارتباط با پناهندگان صادر نمود که بدنبال این  1945عهده دارد ، قطعنامه اي را در فوریه 

حمایت از پناهندگان ایجاد و شروع به فعالیت  قطعنامه تشکیالتی در قالب ملل متحد براي

(. بر همین مبنا و به دنبال  Sehny , 2006 : 31نمود از جمله سازمان بین الملل پناهندگان )

توصیه کمیته شوراي اقتصادي و اجتماعی ، مجمع عمومی در دومین اجالس خود در سال 

(. این  Doc E / 15 Rev 1)را تاسیس نمود  "سازمان بین الملل پناهندگان  "،  1946

سازمان در اجراي وظایفش به بازگشت آوارگان و پناهندگان و زندانیان جنگی در اروپا 

کمك می کرد و وظیفه حمایت و اسکان پناهندگان ساکن اردوگاه ها را به عهده داشت. 

کمیساریاي عالی ملل متحد  "، دفتر  319مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه 

را تاسیس کرد تا مسئولیت پناهندگانی را که در حوزه کاري سازمان بین  "راي پناهندگان ب

قرار داشتند و نیز مسئولیت کسانی را که مجمع عمومی به آنان واگذار  1المللی پناهندگان

                                 
1 IRO 
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  می نماید ، بر عهده بگیرد. کمیسر عالی با توصیه دبیرکل و توسط مجمع عمومی انتخاب

 (. G.A.R 428 , Dec 1950 , part 1می شود)

 مایتحاگرچه در شرایط عادي این مسئولیت دولت است که شهروندان خود را مورد 

اتخاذ  بواسطه مللیقرار دهد اما در مورد پناهنده این پیوند شکسته شده است . جامعه بین ال

 ویده سانربات اسناد حقوقی ، اراده خود را در جهت جانشین کردن این پیوند گسسته به اث

که  اده استدجام این کار را بواسطه تضمین هایی از حداقل موازین رفتار پذیرفته شده ، ان

-392:  1390طبق قانون این تکلیف به کمیسر عالی سپرده شده است ) ضیائی بیگدلی ، 

390.) 

 

 ماهیت ، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی در اسالمماهیت ، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی در اسالم  ..33

 مم. ماهیت حقوقی پناهندگان در اسال. ماهیت حقوقی پناهندگان در اسال33-11

رد )ع( دانیومائمه معص ي)ص( و رهنمودهاامبریدر قرآن، رفتار پ شهیقرارداد امان که ر

ه ب یختصاصا ااست، ام نینبرد با کفار و مشرک دانیآن، م هیو خاستگاه اول گاهیهرچند جا

 ست:تفاوت اوق، معقد، بسته به موارد ف نیا تیماه جهیامان و در نت یفیحکم تکل. آن ندارد

)  است اجبو زین يو باالخره در موارد زیاز موارد جا یرد، ممنوع در بعضموا یدر برخ

 و طرف ینه حقگو چیه گانهیاساس، در موارد ممنوع، ب نیبرا(.  47:  1379عمید زنجانی ، 

 زیز نارد جوار مودنسبت به انعقاد قرارداد امان ندارند، چنان که  یفیگونه تکل چیمسلمان ه

عدم  ایاعطا  رایختااز  یدولت اسالم ای نیمان دارد و در برابر مسلما يتنها حق تقاضا گانهیب

از  ياروردحق برخ گانهیکه دادن امان واجب است، ب اامان برخوردارند، اما آنج ياعطا

:  1381 ،وه ) دانش پژ باشد یآن م يقرارداد امان را دارد و طرف مسلمان مکلف به اعطا

که  تسین ینگانگایامان تنها مخصوص آن دسته از باز عقد  یناش تیو مصون تیامن(.  234

ا که به ر انگانگیب امان را منعقد ساخته اند، بلکه آن دسته از مانیو مشروع، پ حیبه طور صح

ته از دس باالتر، آن یبودن عقد فاسدشان وارد داراالسالم گشته اند و حت حیگمان صح

دولت  نیموارد سرز مان،یعقاد پداشتن امان، هرچند بدون ان نرا که به گما گانگانیب

 (. 206:  1393)سعیدي ،  شود یشامل م زیشده اند ن یاسالم
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دارد؛  انبهج كیو  یقاعیا غهیشده است که در آن، ص ینیب شیپ زیاز امان ن گرید ینوع

 نیدد، براگر یامان برخوردار م ازاتیو درخواست امان از امت مانیبدون است گانهیب یعنی

 ییبتدااجانبه،  كیبه صورت  گانه،یبدون درخواست ب یتواند حت ین ماساس طرف مسلما

ند ست هماندر يا گانهیب نیامان دهد و چن گانهیبه ب ،يشبه عقد اقلحد ایمانند و  قاعیو ا

 نیز اا يداجقرار گرفته است.  یدولت اسالم تیدر حما ياست که با امان عقد يا گانهیب

اشد با ع باطال یاز آن ب گانهیمنعقد گردد و طرف ب حیرصحیغ یهرگاه عقد امان به صورت

نوان تحت ع هگانیحال ب نیدرع یبر آن مترتب باشد، ول ياثر چیه دیالقاعده نبا یکه عل نیا

 نیباالتر از ا(.  266:  1413) مروارید ،  گردد یعقد امان برخوردار م يایاز مزا« شبهه امان»

 یقرار م یالمدر پناه دولت اس ،یقاعیه عقد اگون چیبدون ه گانهیاست که ب يمورد، مورد

امان،  يطابر عدم اع یو اعالم طرف مسلمان مبن حیاست که به رغم تصر ییو آن جا ردیگ

. البته (109: 1403)حرعاملی،  امان وارد داراالسالم گردد يبه گمان اعطا گانهیطرف ب

ند بهره م یمدولت اسال تیو امن تیاز حما گانهی( هرچند بان)شبهه ام ریدو فرض اخ نیدرا

 ،يا هگانیب نیچن یرواقعیگمان غ رایمحدود است؛ ز یاز جهت زمان تیحما نیاست لکن ا

، دولت رصتف نیجهت در اول نیآورد و به هم ینم دیاو حق اقامت در داراالسالم پد يبرا

ز ا يدید جدمگر آنکه در پرتو عق د،کن یم تیاو را به خروج از قلمرو خود هدا یاسالم

 .( 72:  1411ابن براج ،  )قاضیحقوق مترتب بر آن بهره مند گردد  ریحق اقامت و سا

 . شرایط قرارداد پناهندگی در اسالم. شرایط قرارداد پناهندگی در اسالم33-22

مهم ترین شرایطی که در کالم فقها و حقوقدانان مسلمان آمده ، نبود مفسده و شرط 

یعنی همین  مصلحت است. شهید اول یکی از شروط امان دادن را نبود مفسده می داند ،

مقدار که براي اسالم و مسلمانان ضرر نداشته باشد ، کافی است و مصلحت داشتن شرط 

(. نظر برخی حقوقدانان اسالمی نیز همینگونه است  268:  1410امان نیست ) جبل عاملی ، 

ضرر  نیاسالم و مسلم ياست که برا یمقدار کاف نیقرارداد امان هم تیدر مشروعکه 

 ستیدر آن شرط ن نیمسلم ایاسالم و  يمصلحت داشتن برا یلنداشته باشد، و

امان دادن بس  يرسد که نبود مفسده تنها برا یبه نظر م(. اما  266:  1367)عمیدزنجانی ، 

است که نفعش  يزیچ ایمقصود پناهنده شدن، مسلمان شدن و   فهیشر هیبنا به آ راینباشد ز
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 کند  یم حیداند و تصر یم زیا اعتبار مصلحت جاعقد امان را ب یحل عالمه اسالم شود. دیعا

مشرك  كی يشود و امان دادن برا یاگر مصلحت عدم اجابت را اقتضا کند، امان داده نم

کالم خداوند و شناخت اسالم طلب  دنیشن يکند و اگر امان را برا ینم یفرق شتریب ایو 

 (. 136:  1419) حلی ،  کند، اجابت آن واجب است

 قوقی پناهندگان در اسالمقوقی پناهندگان در اسالم. وضعیت ح. وضعیت ح33-33

 . حقوق عمومی پناهندگان در اسالم. حقوق عمومی پناهندگان در اسالم33-33-11

 يه مندالزمه بهرق داشتن اقامتگاه و آزادي در انتخاب اقامتگاه و گردشگري: ح -الف

را چه است؛ متگااو از حق داشتن اقا يدر داراالسالم از حق اقامت، بهره مند میمستامن مق

اخل ر دداو  ياجبار یسرگردان جهیت و در نتثاب یاز داشتن اقامتگاه يو تیکه محروم

 ن بر آنفزوندارد. ا يسازگار یاز حداقل حقوق انسان گانگانیب يکشور با اصل بهره مند

ره به زینو عبور و مرور مناطق مختلف داراالسالم  يگردشگر ياز حق آزاد مستامن كی

 .( 299:  1419)زحیلی ،  مند است

 وفرد مستامن هم شامل خود او  تیمصوندگی: ت و آزادي شخصی و خانوامصونی -ب

السالم دارا مستامن و پناهنده به یشخص يو آزاد تیمصون حداقل شود. یهم خانواده او م

 دیبان یماو محترم باشد و نه تنها از طرف دولت اسال يبروآآن است که جان و عرض و 

 تایر تعدراببو را در از ا تیحفظ و حما فهیوظ یواقع شود، بلکه دولت اسالم دیمورد تهد

 (.118 : 1419)طوسی ،  دارد برعهدهها(  یشهروندان خود )مسلمانان و ذم یاجتماع

مجموعه  یاز بررسق برخورداري از خدمات عمومی و زندگی شرافتمندانه: ح -ج

شور کساکنان  هینسبت به کل شتیحداقل مع تیکه رعا دآی یبر م نیاحکام اسالم چن

دولت  نیزمدر سر یکه به طور قانون يا گانهیاست. ب يدگان ضروراز جمله پناهن یاسالم

، تمندانهرافشو  یشتیمع یبرد، همچون اتباع آن دولت از حق داشتن زندگ یبه سر م یاسالم

 (. 112-114:  1393) اسماعیل نسب ، بهره مند است

و  ینید یحکومت ،یبا آن که دولت و حکومت اسالمآزادي عقیده و رفتار مذهب:  -د

الجمله از  یف زیهستند ن انیاد ریسا رویکه پ یگانگانیحال ب نیدر ع یبر اسالم است ول یمبتن

 یگفت که دولت اسالم دیبرخوردارند، البته با«  یو رفتار مذهب دهیداشتن عق» يحق و آزاد
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دهد که با اساس و  یشمرد و اجازه م یرا تا آنجا محترم م یو مذهب ینیرفتار د يآزاد

 تیاسالم و مسلمانان و اصول انسان یاسیو ارزش هاو مقدسات جامعه س یت اسالمدول انیک

آزادي مذهبی نیز یکی از حقوقی  ( .255:  1394)موسی زاده ، کهریزي ،  در تعارض نباشد

در این خصوص چنین بیان  1951است که براي پناهندگان شناخته شده است. کنوانسیون 

خود نسبت به آزادي پناهنده در اجراي امور دینی و  دول متعاهد در سرزمین»می دارد: 

دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود، رفتاري الاقل در حد رفتاري که نسبت به اتباع خود 

 .«دارند اتخاذ خواهند نمود

 واز حق  اصوال پناهندگانآزادي اندیشه ، بیان ، آموزش و تشکیل اجتماعات:  –ه 

ا ه يآزاد نیا اجتماعات برخوردارند و البته منطقا لیتشک آموزش و ان،یب شه،یاند يآزاد

ان چن گردد؛ یمشروط م یو به عدم تعارض آن با اخالق حسنه و نظم عموم ستیمطلق ن

: 1378ي، )عظیمی شوشتر وجود دارد زین یاتباع دولت اسالم يها برا تیمحدود نیکه ا

 شیاگر جادیا تیباشد، ممنوعوجود داشته  نجایکه ممکن است در ا ییتنها استثنا(. 178

 يد برافراا شتریب يحفظ آزاد يبرا یاسالم تدول رایخود، در فرزندان است ز ینیخاص د

شد با آزاد یخواهد که فرد از دوران کودک یدر هنگام بلوغ و کمال، م نیانتخاب د

 دست به هان،عقد و منطق و بر اسو تنها براس میرمستقیغ یحت ،یگونه اکراه چیتابدون ه

اعالمیه جهانی حقوق بشر هم حق بهره ( .  100-103:  1395) فلسفی ،  بزند نیانتخاب د

 .مندي از آموزش و پرورش را یکی از حقوق اساسی بشر دانسته است

داراالسالم همانند  میمستامن و مق گانگانیبحق کسب تابعیت و شهروند اسالمی:  -و

 یدولت اسالم يو شهروند تیاز حق کسب تابع رمستامنیو غ یخارج گانگانیب

دارد که به درخواست آنان، پاسخ مثبت دهد و با انعقاد  فهیوظ یبرخوردارند و دولت اسالم

و  قیتحق يبرا يا گانهیهرگاه ب یرا به آنان اعطا کند. حت یدولت اسالم تیتابع یمانیپ

او بر  يتقاضا شریامان و ورود به داراالسالم را داشته باشد، پذ ياسالم، تقاضا امیپ دنیشن

قبل از انعقاد  یحت گانهیصورت ب نیواجب است و بد یدولت اسالم ای نیآحاد مسلم

 يدارا یحق و دولت اسالم يقرارداد امان در مورد ورود به داراالسالم و اقامت در آن دارا
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 1419) طوسی،  گردد یم سریحق از رهگذر عقد امان م نیا يفایاست، البته است فیلتک :

84.) 

 . حقوق اقتصادی و اجتماعی پناهندگان در اسالم. حقوق اقتصادی و اجتماعی پناهندگان در اسالم33-33-22

 و تملك و كیحق تمل ت،یاحترام به مالکحق مالکیت و مصونیت مالی:  –الف 

اصول  از گانگانینسبت به اموال ب یدولت اسالم یتیحما فهیمستامن و وظ یمال تیمصون

 در مسلمن قآل اص نیاسالم است. ا يمسلم نظام حقوق اسالم و مورد اتفاق نظر تمام فقها

خص ش يه براک یناما عبه تب گانهیو ب ستیامان ن ایبه ذکر آن درعقد مهادنه  يازیاست که ن

هد د یقرار م نتیدر امان و مصو زیرا ن شیخود به خود اموال خو رد،یگ یم شیخو

 ار داده است.اسناد بین المللی هم حق مالکیت را مورد تاکید قر(.  103:  1363)نجفی، 

ن نامیده و ، این حق را یکی از حقوق اولیه انسا17جهانی حقوق بشر در ماده  اعالمیه

 همچنین کنوانسیون حقوق پناهندگان نیز بر این حق تاکید کرده است.

صل ااز هر قسم که باشند در  گانهیو ب يخودق اشتغال و آزادي انتخاب شغل: ح -ب

کشور  در یکه به صورت قانون یتا زمان گانگانیاند و ب يحق متساو نیاز ا يبرخوردار

حق،  نیااز  گانگانیب يبرخوردار باشند. یحق بهره مند م نیبرند از ا یبه سر م یاسالم

بوط به مر يبه ذکر آن در قراردادها يازیوجه ن چیاست که نه تنها به ه یهیروشن و بد

سفه از فل یکی، اسالم نیبلکه اصوال انجام کار در سرزم ست،یدر داراالسالم ن گانهیحضور ب

ن بدو یحت ،يبه کشور اسالم بوده است تا آنجا که اگر تاجر گانگانیمهاجرت ب يها

مستامن  ،یرفعشد، به طور  یوارد داراالسالم م شیبا مال التجاره خو ،یگرفتن امان رسم

 573-574:  1396)زیدان ، گشت یمستامن بهره مند م يایشد و از حقوق و مزا یشناخته م

ق بشر انی حقومیه جهمی باشند. مثال اعال تالمللی هم در این زمینه داراي مقررااسناد بین ( 

این  م درهحق انتخاب شغل و حرفه را به رسمیت شناخته و کنوانسیون حقوق پناهندگان 

عاهد لت متدر مورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد، هردو»خصوص بیان می دارد: 

فتاري ررین ظم در سرزمین او سکونت کرده اند، مطلوب تنسبت به پناهندگان که بطور من

 .«آورد. واهدخرا که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد  به عمل 
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 . امنیت قضایی پناهندگان در اسالم. امنیت قضایی پناهندگان در اسالم33-33-33

 تیمنامستامن حق ترافع و  یو مال یخانوادگ ،یشخص تیمصون یاز آثار منطق یکی

سالم، راالدا میمق گانگانیب ریپناهنده و سا يبرا یحق نیه بدون چناست؛ چرا ک ییقضا

 تیشخص ،يا گانهیهرگاه شخص ب نیمفهوم خواهد بود. بنابرا یب تیسخن گفتن از مصون

( ها یذم ونان )مسلما یمورد تعرض اتباع دولت اسالم وو اموال ا ییدارا ایاو و  يو آبرو

ولت دادگاه دبه او وارد شود، حق مراجعه به  یخسارت ،یواقعه حقوق كیدر  ای ردیقرارگ

رو  نیز اا(.  576:  1396) زیدان ،  است یدگیرا دارد و دادگاه موظف به رس یاسالم

 سالم راور اکش میمق گانگانیب یعنی ن؛یو به نحو اطالق، مستامن یفقها به طور کل یبرخ

ترافع  وجود اصل حق. ظاهرا در (102: 1420)حلی،  دانند یم ییحق ترافع قضا يدارا

ستامن م انگانگیکه خواهان ب یدر وقت يفریو چه در مسائل ک یچه در مسائل حقوق ییقضا

عقد  زمهال رایوجود ندارد؛ ز يبحث و اختالف نظر چیمسلمان باشد، ه ای یو خوانده ذم

 يا هگانی، باندهاست، اما آنجا که خو یاز مستامن در برابر اتباع دولت اسالم تیامام حما

 صوصاو مخ گانگانیتوان ب یالجمله م یف . باشد محل بحث و اختالف نظر است گرید

هرچند  انستدبه خصوص اگر اهل کتاب باشند، بهره مند  ییرا از حق ترافع قضا نیمستامن

بن براج ، ا )قاضی حق اختالف نظر وجود دارد نیدرمورد قلمرو و محدوده استفاده از ا

1410 :241). 

ه به ذیرندپالمللی هم براي پناهنده حق مراجعه به دادگاه هاي کشور در اسناد بین 

هر  " ارد:نیز در این خصوص چنین بیان می د 1951رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون 

ا ب ."ایده نمپناهنده می تواند در سرزمین دولت متعاهد آزادانه به محاکم قضائی مراجع

یون شیعه در این خصوص همانند کنوانس مالحظه این مطلب مشخص می شود که منابع

هنگام  ن دروارد جزئیات نشده است، لیکن از آنجا که امان نوعی عقد می باشد، می توا

 ا شرع وباتی پذیرش و انعقاد عقد این موارد را شرط ضمن العقد لحاظ کرد زیرا که مناف

 .(Qasmieh , 2011 : 516)نظم عمومی مطلوب اسالم ندارد
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 33-33-44ت و تکالیف پناهندگان در اسالمت و تکالیف پناهندگان در اسالم. معافی. معافی 

 تیعوض و تیموقع لیدر زمان حضورشان در داراالسالم به دل نیپناهندگان و مستامن

 خدمت فیبه تکل تیمعاف نیاول. باشند یم ییها تیمعاف يکسری يحاکم بر آنان دارا

 گانگانیب حق ندارد یمربوط است. دولت اسالم یو دفاع مسلحانه از کشور اسالم يسرباز

ع، در دفا آنان دفاع از کشور مجبور کند. البته شرکت ای يو پناهندگان را به خدمت سرباز

 هدانخو یبه انجام آن باشند، در صورت مصلحت، منع یکه خود شخصا راض یدر صورت

 (. 110:  1385) ضیائی بیگدلی ،  داشت

 اتیمال اختداصوال از پر گانگانیشود. ب یمربوط م اتیبه پرداخت مال ت،یمعاف نیدوم

تباع . ا(18:  1409)اردبیلی،  است معاف اند یکه مخصوص اتباع دولت اسالم ییها

، شندبا یهمچون زکات و خمس م ییها اتیموظف به پرداخت مال یمسلمان دولت اسالم

اخت از پرد گانو پناهند دازندپر یم هیآن جز ي)اهل ذمه( به جا رمسلمانیچنان که اتباع غ

م ور اسالر کشد گانهیعقد امان که به موجب آن ب رایمذکور معاف اند؛ ز اتیهر سه نوع مال

 ي، عقدرفتهگاسالم امان  امیپ دمیشن يکه برا يا گانهینسبت به ب ژهیبو ابد،ی یحضور م

 ،وسی ط) ندارد  یبرخالف آن در ضمن عقد، منع قانون یاست بالعوض، هرچند ذکر شرط

1419  :42 .) 

 

 پرتو حقوق بین المللپرتو حقوق بین الملل  وضعیت  پناهندگان دروضعیت  پناهندگان در  ..44

 159115911  پناهندگان و پروتکلپناهندگان و پروتکل  تتییژنو در مورد وضعژنو در مورد وضع  15911591  ونونییکنوانسکنوانس. . 44-11

 ياسناد نیمهمتر 1967پناهندگان و پروتکل  تیمربوط به وضع 1951 ونیکنوانس

 یپناهندگان را بررس لیمختلف مسا یشده و ابعاد حقوق رفتهیپذ یهستند که در سطح جهان

 لیدر مورد ابعاد مختلف مسا یاصول و مقررات نسبتا جامع  1951 ونیکنوانس. ندینما یم

 ت،یبه لحاظ جامع ونیکنوانس تیرغم اهم یمربوط به پناهندگان وضع نموده است، اما عل

اعمال آن  ییایپناهنده و حوزه جغراف فیتعر نهیدر زم ییها تیمحدود يمفاد آن دارا

                                 
1 . 28 July 1951 The Protocol of January 1967 Relating to the Status of Geneva United 

Nations Convention Relating to the refugees 
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بتواند بعد  ونیسشد که کنوان یموضوع مانع از آن م نی. ا(Schnyder, 1996: 93)است

مندرج در آن برخوردار  يها تیبه خود گرفته و پناهندگان سراسر جهان از حما یجهان

تنها مربوط به  ونیکنوانس كیاست که طبق ماده  نیها ا تیمحدود نیگردند. از جمله ا

شد که  یمانع از آن م دیق نیپناهنده شده بودند و ا 1951 هیاز ژانو شیاست که پ یاشخاص

 .( 92:  1374)صفایی ،  ردیپناهنده شده بودند را در برگ خیتار نیکه پس از ا يافراد

را تنها در مورد پناهندگان  ونیتوانستند کنوانس یکه دولت ها م نیا گرید تیمحدود

پناهندگان خارج از اروپا را از شمول آن خارج  ریداخل در قاره اروپا به کار برده و سا

 انیپناه جو دیجد يو موج ها یهندگها مخصوصا با بروز مساله پنا تیحدودم نیسازند . ا

را به لحاظ  ی، مشکالت1960دهه  لیو اوا 1950نقاط جهان در اواخر دهه  ریدر سا

دسامبر  16در  یبه وجود آورد. مجمع عموم یالملل نیب تیافراد از حما نیا يبرخوردار

 .1نمود بیروتکل را تصوپ نی( ا21891XXIقطع نامه شماره ) یط 1966

 2ملل متحد در امور پناهندگانملل متحد در امور پناهندگان  ییعالعال  ییااییسرسرییاساسنامه اداره کماساسنامه اداره کم.  .  44-22

ملل متحد در امور پناهندگان که به طور خاص اصول  یعال يایسریاساسنامه اداره کم

پناهندگان را ارائه  يبرا «داریپا يراه حل ها يو جستجو یالملل نیب تیحما»مربوط به 

طرف  كیاساسنامه از  نیگردد . ا یبع مهم حقوق پناهندگان محسوب ماز منا یکینموده، 

 يو راه حل ها یالملل نیب تیحما نهیپناهندگان در زم یسر عالینقش کم نییو تب حیبه تشر

پناهندگان با مجمع  یعال سریکم انیرابطه م انیبه ب گریپردازد و از طرف د یم داریپا

د پرداز یم یتخصص يکارگزارها گریو د ینگو فره یاجتماع ،ياقتصاد يشورا ،یعموم

(563:  1998Gill ,  -Guys Goodwin)3. 

                                 
1 . Collection of International Instruments Relating to the Refugees. UNCHR.Geneva.1988: 3 

2 . Statue of the Office of the United Nations high Commissioner for Refugees 

3 . ibid 
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 44-33 . .159115911  ییننییسرزمسرزم  ییپناهندگپناهندگ  ههییاعالماعالم 

به  1967امبر دس 14و در  هیحقوق بشر سازمان ملل ته ونیسیکم شنهادیبه پ هیاعالم نیا

 یم زیرا ن 1967 هی( اعالم12/33)قطع نامه شماره  دیرس یمجمع عموم بیاتفاق آراء به تصو

 هیعالماتوان از جمله منابع مهم حقوق پناهندگان در نظر گرفت. ازجمله نکات مهم 

جد وا و یبه افراد متقاض یپناهندگ ياعطا تیاست که مسئول نیا ینیسرزم یپناهندگ

و  یالمل نیه ببه آنها را بر عهده جامع یو امدادرسان یالملل نیب تیو ارائه حما طیشرا

: شود یم نوانع هیاعالم نیدر ا نیدهد. همچن یسازمان ملل متحد قرار م یعنی آن؛ ندهینما

 شانیدآزا جسم و جان و ات،یحقوق بشر ح یجهان هیکه به خاطر نقض اصول اعالم يافراد

 (. 101:  1374) صفایی ،  پناه جستن برخوردارند تیدر معرض خطر باشد از صالح

 لل متحدلل متحدسازمان مسازمان م  ییمجمع عموممجمع عموم  ییقطعنامه هاقطعنامه ها. . 44-44

 نیدرتوسعه و تحول حقوق ب يمهم و موثر اریسازمان ملل متحد نقش بس یمجمع عموم

 «یمجمع عموم يقطعنامه ها»از آنها داشته است.  یالملل نیب تیالملل پناهندگان و حما

 جادیپناهندگان ا يملل متحد برا یعال يایساریدر اساسنامه کم يرییتغ مایبدون آنکه مستق

 يقطعنامه ها قتیآن را متحول ساخته اند. در حق يها تیمسئولو  فیوظادامنه  ند،ینما

تحوالت  هیدر سا UNHCRاساسنامه  رییو تغ ریتفس»توان  ینظر م كیرا از  یمجمع عموم

 فیحفظ تعر نیدر ع زین یمجمع عموم ياز قطعنامه ها گرید یدانست. برخ «یالملل نیب

 نیرا در ا يشتریعمال افراد ب رند،یگ یقرار م ایساریکم تیکه در حوزه صالح يافراد یاصل

که خصوصا در دهه  «لهیجم یمساع»قطعنامه ها عمدتا با مفهوم  نیحوزه قرار داده اند. ا

)  داشتند، مرتبط هستند UNHCR يها تیدر فعال یتیبا اهم ارینقش بس 1970و  1960 يها

و « آوارگان»، « تیقد تابعفا»افراد  تیاساس مسئول نی. برا ( 211-212 : 1393سعیدي ، 

 يملل متحد برا یعال يایساریبر عهده کم زین«  ییایجغراف ای یخاص مل يگروه ها» یبرخ

 (. ,2012Mousalli  :326) 2شود یپناهندگان نهاده م

                                 
1 . Declaration of Territorial Asylum 

2 . Hubert Felix. Les Aspects Juridique Actuels du Problèmes des Refugies Recueil des 

Cours, vol 1. Academic de Droit International La haye,1989: 339 

https://www.google.com/search?q=Hubert+Felix.+Les+Aspects+Juridique+Actuels+du+Probl%C3%A8mes+des+Refugies+Recueil+des+Cours,+vol+1.+Academic+de+Droit+International+La+haye&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwinktjsiuvfAhWiM-wKHYSrBAcQBQgoKAA&biw=1366&bih=654
https://www.google.com/search?q=Hubert+Felix.+Les+Aspects+Juridique+Actuels+du+Probl%C3%A8mes+des+Refugies+Recueil+des+Cours,+vol+1.+Academic+de+Droit+International+La+haye&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwinktjsiuvfAhWiM-wKHYSrBAcQBQgoKAA&biw=1366&bih=654
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 پناهندگانپناهندگان  ییمل متحد برامل متحد برا  ییعالعال  ییااییسرسرییکمکم  ییییاجرااجرا  تهتهییمصوبات کممصوبات کم. . 44-99

ت در خصوص مسائل و مشکال یساالنه خود مصوبات يدر نشست ها ییاجرا تهیکم

 لیساه مب قیطر نیکند و از ا یصادر م مانهیتحت عنوان تصم انیپناهندگان و پناه جو

صوبات م نی. هرچند ا(Agakhan, 1976:4) پردازد یگروه ها م نیاز ا تیمربوط به حما

از  یل توجهقاب تعداد نسبتا ندگانیکشورها الزم االجرا نبوده، اما از آنجا که نما يبرا

ت آن صوبامدر  یالملل نینوع اجماع نظر ب كیتوان  یدارند، م تیعضو تهیکشورها در کم

از  یللالم نیب تیمربوط به حما صیمصوبات کمبودها و نقا نیا نیمشاهده کرد. همچن

را  انهج یمومعو توجه افکار  انیب یالملل نیب بونیتر كیرا در  انیپناهنگان و پناه جو

 .(Achiron, 2001 : 397)دینما یاز آنها جلب م شتریب تیجهت حما

 ییاصول و راهبردها يوجود دارد که حاو يگرید ياما عالوه بر آنها اسناد حقوق بشر

 ثاقیم ، 1حقوق بشر یجهان هیاعالم: باشند  یم انیرفتار با پناهندگان و پناه جو يبرا

 ،3یو فرهنگ یاجتماع ،يصادحقوق اقت یالملل نیب ثاقیم ، 2یاسیو س یحقوق مدن یلمللنیب

 انیرنظامیاز غ تیژنو در مورد حما 1949چهارگانه  يها ونیاز کنوانس 4شماره  ونیکنوانس

 ،19545 تیعتاب یمعاهده مربوط به اشخاص ب ، 4به آنها یالحاق 1977 يو پروتکل ها

 ،19897حقوق کودك  ونیکنوانس ، 6یتیتابع یب تیمعاهده مربوط به کاهش وضع

منع  ونیکنوانس ، 19848 یرانسانیغ يمجازات ها و رفتارها ریمنع شکنجه و سا ونیکنوانس

آگوست  12ژنو مورخ  ونیکنوانس یپروتکل الحاق ، 19799 زنان هیعل ضیاشکال تبع هیکل

                                 
 15، 14، 13، 9مواد .  1

 26، 14، 13، 12، 2مواد .  2

 13، 12، 11مواد .  3

 44. ماده  4

 31، 26، 24، 23، 22، 21، 17، 16، 4. مواد  5

 9، 8، 4، 1. مواد  6

 22و  7. مواد  7

 3. ماده  8

 9. ماده  9
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 1949 یالملل نیب ونیکنوانس ، 1مخاصمات مسلحانه انیاز قربان تیدر ارتباط با حما 

رفع هرگونه  یالملل نیب ونیکنوانس، 2رحمانه ی( بدیوسا)ژن یاز کشتار دسته جمع يریجلوگ

 (. ,2011Munir  :202) 3ينژاد ضیتبع

 قاقاییآفرآفر.  .  44-99

پناهندگان  لیخاص مسا يدر مورد جنبه ها 4قایفرآ سازمان وحدت 1969 ونیکنوانس

 ونیخود را مکمل کنوانس 1969 ونیکنوانس.دیرس OAUسازمان  بیبه تصو  قایدر آفر

 ونیمندرج در کنوانس فیتعر لیتر از مسا عیآن از پناهنده وس فیاما تعردانسته،  1951

موارد، واضع قواعد  یدر برخ ون،یکنوانس نی. ا(Conde, 2014 : 174) است 1951

هرگونه  تیممنوع»درباره  )3(توان به مقررات ماده  یبوده که از آن جمله م يدیجد

 تیامن ژهیکه بطور و«  6به وطن بازگشت داوطلبانه» )4(ماده  و«  5یشورش اتیعمل

کمك و  يمشترك دولت ها برا تیو مسئول یهمبستگ جیو ترو یپناهندگ يدرخواست ها

که به  ونیکنوانس نیعالوه بر ا. 7دهد یخاص قرار م دیاز پناهندگان را مورد تاک تیحما

 به قایدر سطح قاره آفر يگریپناهندگان است، اسناد د لیمربوط به مسا میطور مستق

کرد. ازجمله:  ادیتوان از آنها به عنوان منابع حقوق پناهندگان  یکه م دهیرس بیتصو

 .9حقوق و سالمت کودك ییقایمنشور آفر»و «  8حقوق بشر و مردم ییقایمنشور آفر»

 . اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا44-11

را شهر تمپر فنالند برگزار کرد که بر اساس آن  ینشست 1999در اکتبر  ییاروپا يشورا

و مهاجرت  یپناهندگ نهیرا در زم یمشترک استیگرفتند تا س میتصم ییاروپا هیحادسران ات

                                 
 73. ماده  1

 1. ماده  2

 6، 5، 2. مواد  3
4 . The 1969 OAU Convention on The Specific Aspects of Refugees Problems in Africa 

5 . prohibition of subversive activities 

6 . voluntary repatriation 

7 . Feller, Erika, International Refugee Protection 50years on the Protection Challenges of the 

Past Present and Future, International Review of the Red Cross. No483.2001:588 

8 . African Charter on Human and Peoples Rights 

9 . African Charter on the Rights and Welfare of the Child. 
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صفر  استیکه س دیرس جهینت نینشست تمپر به ا انیاروپا در جر ونیسیکم.به وجود آوردند

و سران دولت ها به طور واضح  ستین یپناهندگ دهیبرخورد با پد يجوابگو گرید

مشترك  استیقالب آن خواستار توسعه سکردند که در  فیرا تعر یاسیچارچوب س

موافقت  يمسائل برجسته ا بانشست  نیشدند و در ا یمهاجرت و پناهندگ نهیدر زم هیاتحاد

 اشاره کرد: را بقرار ذیل آنها نیتوان مهمتر یکردند که م

 نه بارفتار عادالیی ، مشترك اروپا ینظام پناهندگ،  مبدا يبا کشورها يهمکار

 (. 183:  1382) تقی زاده ، ثالث يع کشورهاپناهندگان و اتبا

 یعس یپناهندگ نهیمشترك در زم استیس تیبا درك اهم ییاروپا هیدر مجموع اتحاد

دف در ه نیه اب ندیرس يهدف برسد و برا نیتا به ا دیرا اجرا نما ییها وهیبر آن دارد تا ش

ن در هندگاپنا لیمساقطعنامه راجع به  ایموافقت نامه  نیسطح قاره اروپا تاکنون چند

 است که عبارتند از: دهیرس بیتصو به ییچارچوب موسسات اروپا

وشش پحت که ت یپناهندگان يبرا ینامه لندن مربوط به صدور اسناد مسافرت موافقت»

 .1946«. باشند  یپناهندگان م یالدول نیب تهیکم

 .11950« حقوق بشر  ییاروپا ونیکنوانس»

 .21959«پناهندگان  يبرا زایالغا و ییاروپا ونیکنوانس»

 .31980« پناهندگان  تیدر ورد انتقال مسئول یینامه اروپا موافقت»

 ( ,1998Guid :82-88) .41990«  نیدوبل ونیکنوانس»

 . آمریکای التین. آمریکای التین44-88

قاره  نیاست در ا يدیکه مدت نسبتا مد نیالت يکایدر آمر یحقوق ساتیاز تاس یکی

 1899مشهور شده است. در سال «  5كیپلماتید یپناهندگ» سیبه تاس افتهیرواج 

 ینوع پناهندگ نیشناخت. ا تیرا به رسم یحقوق سیتاس نیا«  6دئویمونته و ونیکنوانس»

                                 
1 . European Convention on Human Rights 

2 . European Convention on the Abolitation of Visa for Refugees 

3 . European Agreement on Transfer of responsibility for Refugees 

4 . Dublin Convention 

5 . Diplomatic Asylum 

6 . Monte Video Convention 
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 یپناه م یکشور خارج كیرا که به سفارت  يرادشده و اف رفتهیپذ یاسیس لیبه دال شتریب 

 يکایباط با پناهندگان در آمردر ارت يگریشد. از آن زمان به بعد اسناد د یبردند را شامل م

 1شد، از جمله: معاهده کاراکاس رفتهیپذ انیاز پناهندگان و پناه جو تیحما يبرا نیالت

از پناهنده  يتر عیوس فی( که تعر1984کارتاژنا ) هیو اعالم  ینیسرزم یراجع به پناهندگ

 .(  ,2007Prakash  :514-516)2دهد یارائه م 1951 ونینسبت به کنوانس

 

 قوانین حمایتی پناهندگان از منظر حقوق بین المللقوانین حمایتی پناهندگان از منظر حقوق بین الملل  ..99

 15911591  ونونییپناهندگان در کنوانسپناهندگان در کنوانس  ییتتییقواعد حماقواعد حما. . 99-11

 اخراجاخراج  . . 99-11-11

 د اخراجبر یآنها به سر م نیدر سرزم یرا که به طور قانون يدول متعاهد، پناهنده ا

 نینچ راجصورت اخ نیو در ا ینظم عموم ای یمل تیحفظ امن لینخواهد کرد، مگر به دال

و در  اشدباتخاذ شده  یقانون نیصورت خواهد گرفت که طبق مواز یفقط زمان يپناهنده ا

ائه ار یارکد مدرفع اتهام از خو يشود که برا یاجازه داده م ربوزحالت به پناهنده م نیا

 سریم یمل تیمنا لیامر به دال نیمگر آن که ا د،یدار مراجعه نما تیدهد و به مقامات صالح

ز تواند امدت ب نیا در فرصت متناسب خواهند داد تا يپناهنده ا نیدول متعهد به چننباشد. 

 .( Green, 2009 :257) کند لیرا تحص گریبور ورود به کشور دزقانون م قیطر

 اعادهاعاده  تتییاصل ممنوعاصل ممنوع. . 99-11-22

 تیسازمان ملل در مورد وضع 1951 ونیاعاده عالوه بر کنوانس تیاصل ممنوع

به صور مختلف مورد توجه  يو منطقه ا یالملل نیاز معاهدات ب گرید یپناهندگان  در برخ

عام  ياما بر تعهد ستندیاسناد صراحتا ناظر به پناهندگان ن نیا یواقع شده است. گرچه تمام

افراد در آن  يآزاد ای اتیداللت دارند که ح يافراد به کشور نبازگرداند تیدائر بر ممنوع

چهارم ژنو در مورد  ونی. کنوانسردیقرار گ دیهدممکن است با بازگشت در معرض ت

شکنجه و  تیممنوع ونیکنوانس زی(  و ن1949در زمان جنگ ) ینظام ریاز افراد غ تیحما

                                 
1 . Caracas Convention on Territorial 

2 . Guys ,Goodwin-Gill, Refugee in International law, Second Edition ,Oxford ,Charedon 

Press.1998:20 
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هستند  ي(  از اسناد1984) 1وارکنندهو خ یرانسانیغ انه،یوحش يمجازات ها ایرفتارها  ریسا

 انیدر م بیترت نیبه هم (. Elmadmad, 2008 : 412-413 )مطلب اشاره دارند  نیکه به ا

نهادها و ارکان  گریسازمان ملل و د یصادره توسط مجمع عموم يها و قطعنامه ها هیاعالم

 –) موسی زاده اعاده قابل مشاهده است تیاشاره به ممنوع زین يو منطقه ا یالملل نیب

 .(44:  1394کهریزي ، 

 ینیرزمس یوط به پناهندگمرب هیسازمان ملل عالوه بر آنکه در اعالم یمجمع عموم

ه ممکن ک يشورپناهندگان به ک يبازگرداندن اجبار ای(  دولت ها را از رد، اخراج 1967)

ه جداگان يها هیقطعنامه ها و اعالم یدارد ، ط یقرار دهد، باز م بیفرد را تحت تعق است

اد در رن افکه ممکن است در آ يافراد را به کشور ازگرداندناز ب يتعهد به خوددار يا

 هدد یم يتسر زیواقع شوند ن يشدن اجبار دیناپد ایخودسرانه،  يمعرض اعدام ها

(U.N.G.A res.2312(XXII).14 Desember 1969 .) 

 دولت هادولت ها  ههییاعاده و رواعاده و رو  تتییاصل ممنوعاصل ممنوع. . 99-11-33

از پناهندگان شناخته شده  تیحما يدیکل اریمع كیبه عنوان « اعاده تیممنوع»اصل 

 يها تیسازمان ملل متحد ضمن بحث از فعال یاله مجمع عمومکه هر س ياست بگونه ا

احترام کامل به اصل عدم اعاده و  تیاهم» اًیپناهندگان قو يملل متحد برا یعال يایساریکم

الملل، اصل  نیحقوق ب ياز علما ياریضمن آنکه بس ندک یم يادآوریرا « بازگرداندن

 نیتر یمعروف است به عنوان اساس زین «منع بازگرداندن»را که به اصل « اعاده تیممنوع»

 1951 ونیکنند که از کنوانس یم یآن تلق يمبحث حقوق پناهندگان و هسته مرکز

 (.  ,2009Rahaei  :412) 2ردیگ یسرچشمه م

 3رفت و آمدرفت و آمد  ییآزادآزاد. . 99-11-44

باشند که  یپناهندگان م يبرا يگری، ارائه گر حقوق مثبته د1951 ونیمقررات کنوانس

 یدهند. مقررات یو بازگشت بدان را م رندهیمسافرت به خارج از کشور پذ بدان ها مجوز

                                 
1 . Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading or Punishment 

2 . See Mr.hadorn (Switzerland) U.N.Doc A/Ac.96/SR.430.pera 428 (1988) and Mr Willen 

(Sweden) U.N.Doc A/AC.96/SR 426 Para 31(1991) in Ibid pp130-131 

3 . Freedom of Movement 
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 و اسناد مسافرت راجع به  تیرفت و آمد، اوراق هو يجهت آزاد يهمچون مساعدت ادار

بر  یمقررات سع نینگارش ا در . (Patrnogic, 1997: 441) باشند یحقوق مثبته م نیهم

برند،  یکه پناهندگان از آن رنج م یضاتیعتب زانیآن بوده تا آنجا که ممکن است از م

به عنوان ابزار « عدم اعاده» نیمقررات همگام با دکتر نیا گر،ید يکاسته شود از سو

 اندرقبال پناهندگ یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم )12(در جهت اعمال مقررات ماده  يریتفس

از آن به   Stewart هیباالخص در قض زیحقوق بشر سازمان ملل ن تهیروند و کم یبه کار م

 .(47: 1394کهریزي،  –)موسی زاده  دیجو ینفع پناهندگان و آوارگان بهره م

 1ییرقانونرقانونییورود غورود غ. . 99-11-99

معاهدات حقوق  ریدر سا 1951 ونیاز کنوانس ریغ یقانون ریمقررات مربوط به ورود غ

 ستمیتص سبه نفع پناهندگان و مخ گریمثبت د اریمع كیبه عنوان  نیاست و ا امدهین يبشر

حقوق  ينهادها ریو سا« حقوق بشر تهیکم»مقررات به  نیگردد. ا یم یآنها تلق یتیحما

 نیدر سرزم هرکس قانوناً»اهداف خاصشان، عبارت  يراستادهد تا در  یاجازه م يبشر

را  یاسیس -یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم (12)و (13)مذکور در مواد « 2باشد میمق یدولت

حقوق  ثاقیاز حقوق مذکور در م يکه چه افراد ابندیدر قیطر نیو از اکند  ریبهتر تفس

قواعد  سکه براسا يافراد نی. بنابرا( Feller, 2011 : 265)گردند یمتمتع م یاسیو س یمدن

 ستمیشوند، موضوع س یرسما به عنوان پناهنده شناخته م 1951 ونیمذکور در کنوانس

است که پناهندگان  لیبدان دل نیا رند؛یگ یار مقر زین یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم یتیحما

 لیو به دل تیشده اند، مگر آن که در نها میمق رندهیدولت پذ نیدر سرزم یبه طور قانون

:  1390) صلح چی ، نبودن، به عنوان پناهنده شناخته نشوند طیشرا واجداز جمله  یخاص

92-89). 

                                 
1 . Refugees Unlawfully in the Country or Refuge 

2 . Lawfully within the Territory of a State. 
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 1تتییکسب تابعکسب تابع. . 99-11-99

دولت داشته و  كی میکامل به تصم یست که بستگا يا هیقض «تیکسب تابع»مبحث 

جهات  دیبا« تا آنجا که ممکن است»باشد و دولت ها  یاش م ینیسرزم تیبر حاکم یمبتن

« تا آنجا که ممکن است» عبارت  يتوجه به معنا با پناهنده را فراهم سازند . تیکسب تابع

نده و رد نمودن آن پناه كی تیکسب تابع يهر دولت در صورت عدم موافقت با تقاضا

است که انتظار  لیبدان دل نیو ا دینما انیب لیخود را به تفص یموظف است مستندات قانون

و اقامت در خاك  ضوراتباع خارجه، اجازه ح ریرود دولت ها همان گونه که به سا یم

 کشور تیمشابه تابع ياجازه دهند تا به گونه ا زیدهند به پناهندگان ن یرا م شیخو نیسرزم

 .2 ( ,1998Philipson :66) ندیرا کسب نما رندهیپذ

 3. قواعد حمایتی پناهندگان در کمیسریای عالی پناهندگان. قواعد حمایتی پناهندگان در کمیسریای عالی پناهندگان99-22

دگان ناهنپبراساس اساسنامه آن تنها مربوط به  یعال يایسریکم تیهرچند حوزه فعال

 دایپ رییغت یمگاه به طور رس چیبوده و اساسنامه آن تاکنون ه یخاص فیو با تعر ییاروپا

 سریکم یمومعمجمع  ياز قطعنامه ها يادیتاکنون شمار ز سیتاس خینکرده است، اما از تار

ر دامه که طبق اساسن ییها تیخود را به وضع  لهیجم یرا قادر ساخت که مساع یعال

به  1977. از سال (Elmadmad, 2008 : 394) گسترش دهد زیآن قرار ندارد ن تیصالح

 يایرسیکم تیاشخاص پناهنده و آواره را در حوزه صالحاز  تیحما یبعد مجمع عموم

به  دهش جادیا يایبال انیقربان یاصطالح اشخاص آواره به معن نجایقرار داده است. در ا یعال

وه بر ند . عالبر یمپناهنده  به سر  هیشب یتیبشر  بوده که در خارج از وطنشان در وضع لهیوس

اقد فمانند افراد  ییگروه ها ریتوجه ساخود را م يها تی( حماUNHCRموارد فوق )

 )دینما یم زینو پناهندگان بازگشته به وطن    یموارد آوارگان داخل یو در برخ  تیتابع

 .( 100-103:  1374صفایی ، 

 

                                 
1 . Naturalization 

2 . ibid 

3 . UNHCR 
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 نتیجه گیرینتیجه گیری 

 یگدمسئله پناهن ده،یالملل به آن اهتمام ورز نیو حقوق ب هیکه فقه امام یاز جمله مباحث
و  میرکرآن ق حیدر فقه، اشاره صر یمقرّرات مفصل راجع به پناهندگاست. وجود احکام و 

این  لیالدحقوق پناهنده، از جمله  نییو تب تیو اهم یبه حق پناهندگ یاسالم اتیروا

شده  دیتأک حقوق پناهندگان تیالملل نسبت به رعا نیحقوق ب راست. د اهتمام در اسالم
 نیون در اناگگو ریها و اتخاذ تداب ونیوانسکن لیو تشک داتیتأک نیاست. علم رغم وجود ا

نده ناهپ رندهیپذ يخصوص دولت ها نیدر ا يقو ییعرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرا
ه، از ناهندپ. مفهوم پناهندگی و تعریف دندیدی مقرّرات نم نیا تیخود را ملزم به رعا

قوق حلمللی، ین امنابع بدیدگاه فقهی و در اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم 

ن آ د که ازدار وجود یدر اسالم هم مفهوم پناهندگ را براي پناهنده به رسمیت شناخته اند.
ود خ تیشروعمالم در اس گانهیشود. پناه دادن به فرد ب یم ادیتحت نام امان  يبه عنوان عقد

ل، لملا نیدراسالم و حقوق ب یپناهندگ .ردیگ یو سنت رسول خدا م مین کرآرا از قر
 كیسالم ادر  یپناهندگ ای مانیمعنا که است نیا گرند،بهیکدیکامال جدا از  یمفهوم يدارا

 ینیممفهوم سرز كیالملل  نیاست، حال آنکه در حقوق ب ینیو د كیدئولوژیمفهوم ا
 یاهندگتفاوت مفهوم پن .دهد یمعنا م ینیسرزم يکشورها -دولت يدر فضا یعنیاست، 

 است يردده فالملل، پناهن نیحقوق ب فیاست که در تعر نیالملل ا نیدر اسالم و حقوق ب

د در و جان و مالش در کشور خو يزادآو ردیگ یزار قرار مآکه در کشور خود تحت 
 ر است وخط در یفرد پناهنده از جانب خود دولت اسالم ،یخطر است، اما در مفهوم اسالم

ه لل مسالالم نیدر نزد حقوق ب یپناهندگکند. در مساله  یامان م يتقاضا یاسالم لتاز دو
ارا د ای یگروه اجتماع كیدر  تینژاد، مذهب، عضو لیزار به دلآو  بیترس موجه از تعق

 نیاابراست، بن یو نسب یذهن یخاص است و از آنجا که ترس مفهوم یاسیس دهیبودن عق

ونت ل سکمحو کشور  هو همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهند قیدق صیتشخ
نصر عینی دولی در فقه اسالمی، اختالف  ردیگ یو دقت قرار م یابیآن مورد ارز یدائم

ه باشد ک ذمی اساسی در پناهندگی است. پناهنده در فقه اسالمی باید کافر حربی یا کافر
بین  و حقوق سالممقررات عقد ذمه را نقض کرده باشد. بنابراین بین دو مفهوم پناهنده در ا

 نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. الملل،
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 نیا گرانیب یالملل نیمجموع منابع معتبر ب یالملل بررس نیدر چارچوب نظام حقوق ب

ه به د کحق را دارن نیخاص، که در معرض خطر و ترس هستند ا طیاست که افراد در شرا
تند. و هسا رشیفرد، مکلف به پذ يمورد تقاضا يپناهنده شوند و کشورها گرید يکشورها

 یه از بررسکداده اند  يرا در خود جا ینکات  1951 ونیوانسکن (33)و  (32)، (31)مواد 
ناهنده پ يبرا یپناهنده حق رشیرا گرفت که اصل پذ جهینت نیتوان ا یآنها در مجموع م

که  مورد درخواست، اگرچه ممکن است يکشورها ياست برا یفیاست و در مقابل تکل
، قابلم در کنند. یشانه خال فیتکل نیا رشیپذ زاز کشورها ا ياریدر صحنه عمل بس

ان و ام انمیتاست که اس نیا انگریاسالم، ب یدر نظام حقوق یپناهندگ یحقوق تیماه یبررس

 یلزاما هرندیطرف پذ تیانعقاد آن اهل يکه برا يدارد، عقد يعقد یتیماه یو پناهندگ
 سائلمکند که مشرك جهت اطالع از  یم دایپ یفیجنبه حق و تکل یاست و تنها زمان

 را بکند. یاز دولت اسالم یاهندگپن يتقاضا یمذهب
ل سا پناهندگان تیوضع ونیحقوق پناهندگان، همچنان کنوانس یالملل نیچارچوب ب

 یانجه هیعالمااز جمله  يگرید یالملل نیباشد. البته اسناد ب ین مآ 1967و پروتکل  1951
 يها ونیگانه ژنو و کنوانس 4 يها ونیکودك و کنوانسحقوق  ونیحقوق بشر، کنوانس

و  قوقح یباشند. بررس یدر خصوص پناهندگان م اصخ يمواد يحاو زیاز زنان ن تیحما

حداقل  وق واسالم نشان دهنده آن است که عمده حق دگاهیپناهندگان از د یتیقواعد حما
حاظ شده ندگان لناهپ يبرا زین یدر منابع اسالم ،یالملل نیذکر شده در منابع ب ياستانداردها

مله ز جا گانگانیراجع به حقوق ب یالملل نیحقوق در مجموعه مقررات ب نیا یکه تمام
 یهنابع فقماز  حقوق بشر که در واقع برگرفته یاسالم هیحقوق بشر و اعالم یجهان هیاعالم
 .است ذکر شده است یاسالم
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