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 دهیچک

اقتصتایی ا  -ی اجتمتاییهتاهتای حمایتتبندی انواع حمایتتپژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت     

 ستاتتههحقق پرسشتناهه ابزار با و توصیفی-پیمایشی صورت به حاضر پناهندگان یر ایران انجام شد. پژوهش

 پتژوهش  آهتاری جاهعته. بوی توصیفی نیز هاهیت لحاظ به و کاربریی حاضر تحقیق هدف لحاظ به. شد انجام

برفتی گیری گلولتهتقر یر تهران بویند که با نمونهشناسی  حقوق و یلوم سیاسی هسنظران جاهعهصاحب کلیه

 تحقیتق  پیشتینه و نظری هبانی هرور ا  بعد ها حمایت شناسایی هنظور به ها انتخاب شد. نفر ا  آن 03تعدای 

 لیکترت طیف و ایرتبه هقیاس یر ایپرسشناهه قالب که یر شد اقتصایی شناسایی-نوع حمایت اجتمایی 03

 نتتای . بتوی فریتده  ا هتون و اینمونهتک تی هایایه تحلیل و تجزیه روش. گرفت قرار آهاری نمونه اتتیار یر

نوع حمایت ا  پناهنتدگان لتا م استت کته یبارتنتد ا ی حمایتت  03نظران یای:  ا  هنظر صاحب نشان تحقیق

حتق  یرهانی  جق آهو ش  حق هسک  هناسب  حق کار  حق یاشت  بیمته اجتمتایی  حتق تتریی -بهداشتی

 03های یولتی  حق یدم با یاشت و اتراج  و حق ا یواج و طلاق استت. ا  ایت  یایتواهی  حق یریافت کمک

یرهانی  حق هسک  هناسب  حتق رفتت و آهتد و تتریی  حتق کتار و حتق -نوع حمایت نیز حمایت بهداشتی

 یایتواهی بیشتری  اهمیت را یارند.

 هاکلید واژه

 ت ا  پناهندگان  حق آهو ش  حق کار.پناهنده  حقوق پناهندگان  حمای
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 مقدمه

یکی ا  هسائل و هشکلاتی که جواهع بشری تقریباً ا  بدو تأسیس تا  هان فعلی همواره با آن هواجه بویه      

(. 01: 0031فر  است هساله پناهندگی و حمایت بی  المللی ا  افرای پناهنده است )تضری یزیزی

های حیات بی  المللی یموهاً با یک هکان و یک هحل جغرافیایی هلا م گیپناهندگی به ینوان یکی ا  ویژ

ها نفر را وایار به ای و جهانی است که تاکنون هیلیونهای هنطقهاست و ا  جمله یلایلش ناآراهی و بحران

(ی و ا  سوی ییگر شکاف فزاینده سطح توسعه 03: 0031نیا و صایقی  ترک ییار توی کریه است )توحیدی

ها با اجتماع تحت نظر توی ا  قتصایی و اجتمایی یر هیان کشورها و نقض اصول استانداریهای رفتار یولتا

به بیان ییگر وضعیت  (Skjerven, and Chao, 2018: 86) .جمله یلایل ایجای هعضل پناهندگی است

ان و آ ایی آنها افرای پناهنده به صورتی بویه است که ا  یک طرف به یلیل تطراتی که هتوجه جسم  ج

بویه  هجبور به ترک وط  توی و پناه گرفت  یر کشور ییگر شده و رسماً با یملاً حمایت یولت هتبوع توی 

را ا  یست یایه و ا  طرف ییگر بدلیل ناهشخص بوین وضعیت توی یر کشور پذیرنده هحروم ا  حمایت 

شرایط  ندگی اسفناک و  (Naujoks, 2019: 3) هناسب و هقتضی یولت یا نهای بی  المللی ییگر بویند

اند  بایث گریید تا ا  همان  هان تأسیس جاهعه هصائب و هشکلات فراوانی که ای  افرای با آن هواجه بویه

هلل و با تلاش برتی نهایهای بشریوستانه  هوضوع حمایت بی  المللی ا  افرای پناهنده و پناهجو یر یستور 

بی  الملی هرتبط با ای  قضیه ا  جمله جاهعه هلل قرار گیری  ا  ییگر سو  کار جاهعه بی  المللی و نهایهای

تواند پیاهدهای اجتمایی یدم حمایت یر ا  پناهندگان یر کشور هقصد نیز هوری توجه قرار گیری چرا که هی

نشینی  سرقت  بزهکاری اجتمایی و های اجتمایی نظیر حاشیهیدم حمایت حقوقی هنجر به رشد آسیب

 (Barghadouch et al, 2019; 1175) .های هشابه شویآسیب سایر

با یک هکان و یک هحل جغرافیایی  یموهاًالمللی های حیات بی پناهندگی به ینوان یکی ا  ویژگی     

ها نفر را هلا م است و ا  جمله یلایلش ناآراهی  تشن  و بحران یر بسیاری ا  نقاط جهان است که هیلیون

ا  سوی ییگر شکاف فزاینده  (10: 0031فروشانی  )قدیر و کاظمی یار توی کریه استوایار به ترک ی

سطح توسعه اقتصایی و اجتمایی یر هیان کشورها و هلل هختلف و نقض اصول استانداریهای رفتار 

(. 10: 0030پور  )ولیها با اجتماع تحت حکوهت توی ا  جمله یلایل ایجای هعضل پناهندگی استیولت

یانست اگرچه یلل  یاسیس یاییتوان وجوی و پیشرفت رو افزون پدیده پناهندگی را تاحدوی  هیالبته 

پناهندگان  قربانیان  (Carsley, Russell, 2020: 10) ستین تأثیربی زین یاجتمای و یاقتصای

  تأهییدم  زیتحمیل یقیده هخالف  ایمال  ور و فشار و نهای تجاو گرانه تارجی  جنگ  یدمسیاست

ها هستند که تواسته یا ناتواسته ا  سوی یولت یاجتمای-یو رفاه اقتصای تیاهن ای شتیو هع یاقتصای
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 Jiho, et) شوندجهت ایمال فشار بر سایر کشورها به کار گرفته هی رجیسیاست تا ابزارهایبه ینوان 

al, 2018: 272) هطرح شده و  مللال ییر حقوق ب  یحقوق یهابحث ریپناهندگان یر کنار سا حقوق

 0310 ونیاست. کنوانس دهیرس بیتصوص به تصو  ییر ا زین ییهایهدناهه  یجهان یهایییر گریهما

  یاست که به یلت ترس هوجه ا  ا یپناهنده کس: »دیگویا  پناهنده ارائه یایه و ه یریفراگ فیژنو تعر

 دییاشت  یقا ای یاجتمای یهاهگرو ییر بعض تییضو ای تیهل ایهذهب  اییلل هربوط به نژای  بهکه 

 برییتوی( به سر ه ی)کشور اصل ییر تارج ا  کشور هحل سکونت یای ری یتحت شکنجه قرار گ یاسیس

 یا یر صورتیآن کشور قرار یهد   تیتوی را تحت تابع تواهد یبه یلت ترس هذکور نم ایو  تواند یو نم

 بری یتوی به سر ه یمیج ا  کشور هحل سکونت یایر تار یحوایث  یاست  و پس ا  چن تیکه فاقد تابع

 0«.به آن کشور با گریی تواهدیبه یلت ترس هذکور نم ای تواندینم

 ونیکنوانس» رانییولت ایر ایران نهای قانونگذاری  هجلس شورای اسلاهی است. یر  هینه پناهندگان       

هایه  یرا ط(« 0301پناهندگان ) تیعپروتکل هربوط به وض»و (« 0310پناهندگان ) تیهربوط به وضع

رسانده  یهل یهجلس شورا بیبه تصو 0011تریای  11 خیهجلس سنا یر تار بیپس ا  تصو یاواحده

هرایات هقررات آن نسبت به  بهاسنای هزبور هلزم  یایضا ریهشابه سا رانیاساس  یولت ا  یاست. بر ا

 ریو  شنهاییرا بنابر پ یاهصوبه 11/3/00۳1ورته یر ه رانیو  أتیه  ی. یلاوه بر اباشدیپناهندگان ه

هقررات  رشیاند که یر آن ضم  پذرسانده بیبه تصو رانیراجع به پناهندگان یر ا رانیکشور وقت ا

است.  دهیها هقرر گریآن یبرا یو تدهات یشغل  یا  حقوق شخص یپناهندگان  برت یبرا یتاص یایار

یولت »یر اصل صد و پنجاه و پنجم هقرر نمویه است:  رانیا یلاهاس یجمهور یقانون اساس  ییلاوه بر ا

که بر طبق   یبخواهد  پناه یهد  هگر ا یاسیس یکه پناهندگ یبه کسان تواندیه رانیا یاسلاه یجمهور

 اراتیو اتت فیقانون وظا 1اصل هزبور بند  یجهت اجرا« شوی. تتهتائ  و تبهکار شنا رانیا  یقوان

 یو پناهندگ تیهربوط به تابع یهاناهه  ییآ یو اجرا  یتدو زین 13/0/000۳هصوب و ارت اهور تارجه 

  یها بر یهده و ارت اهور تارجه گذاشته است و ایستگاه ریو ارت کشور و سا یرا با همکار یاسیس

 بیبه تصو 01/۳/0001 هیبا اصلاح 03/۳/0000را یر  یصدور سند هسافرت ییاجرا هناه  ییآ زیهرجع ن

ها و استانداران و فرهانداران همگی تحت نظر . یر واقع به یلت تمرکزگرایی یر ایران  استانده استرسان
                                                                 

 1۵۹۱ لیآور ۸۸ خیو در تار دیرس بیبه تصو 1۵۹1 هیژوئ ۸۲ خیسازمان ملل متحد در تار ژهیدر جلسه و ونیکنوانس ن. ای1

 بیکه با به تصو شدیدوم محدود م یپس از جنگ جهان ییدر ابتدا به پناهندگان اروپا ونیکنوانس نیبه اجرا در آمد. ا

. افتیتوسعه  ونیکنوانس یهاتیآن برداشته شد و محدوده فعال ینو زما ییایجغراف یهاتیمحدود 1۵۹۱معاهده  دنیرس

 رساند. بیبه تصو 1۵۹۸دسامبر  ۱ خیمعاهده را در تار نیبود که ا یکشور نیانمارک اولد
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ها به استانداران و فرهانداران و نیز کنند و به یلت یدم اتتیارات کافی یر استانقوانی  هوضویه یمل هی

  یا هقررات تاصی یر به بعد چندان قوانی 0011به رغم تشکیل شورای اسلاهی شهروروستا ا  سال 

های شرقی و غربی وجوی نداری. یر واقع ایران ا  هنظر حقوق ارتباطات با پناهندگان به ویژه یر استان

نه  0301 هیو الحاق 0310پناهندگان  تیوضع ونیکنوانسپناهندگان به رغم الحاق یولت ایران به یو 

گذاری هحلی شوراهای نه یر قانون قوانی  و هقررات حمایتی هبسوطی به صورت قانون وجوی یاری

اهنیتی بوین هسائل -اسلاهی هقررات تاصی یر ای   هینه تصویب شده است. البته به یلت سیاسی

های پناهندگی یر ایران شوراهای اسلاهی شهر چندان تمایل وروی به ای  حو ه را ندارند. اها نبوی حمایت

ای اجتمایی جدی یر ای   هینه بوجوی تواند آسیبر ایران هیآور یلا م ا  پناهندگان یا نبوی قوانی  الزام

هایی نظیر پناهندگان تواند هوجب ایجای با ار سیاه کار برای گروهآوری. ا  جمله یر  هینه اشتغال  هی

 ین نظم اجتمایی افغانی شوی که نه تنها نقض حقوق پناهندگان را یر پی یاشته باشد بلکه هوجب برهم

تواند هوجب های لا م برای پناهندگان هییرهانی نبوی حمایت-های بهداشتیینه حمایتشوی یا یر  ه

ها یا ا  یست یاین جان پناهندگان شوی ا  همی  روی پژوهش حاضر یر پی گسترش برتی بیماری

های اجتمایی حقوقی برتوریا باشند پاسخ به ای  سئوال است که پناهندگان یر ایران باید ا  چه حمایت

 ها چیست؟تری  آنههمو 

ا  تأسیس حقوقی هستقلی « پناهندگی»به طور کلی باید گفت که پیش ا  شکل گیری جاهعه هلل       

برتوریار نبویه و یر تصوص حمایت بی  المللی ا  پناهندگان و توجه جاهعه بی  الملی به آنان نیز تلاش 

س جاهعه هلل هساله پناهندگان چه یر تا  هان تأسی (۳1: 0031 ایه  )نبوی چندانی صورت نگرفت

یر  (.۳3: 0031)حسنوند و آ ایبخت   سطح یاتلی و چه یر بعد بی  المللی چندان با اهمیت نبویه است

های کلاسیک حقوق بی  الملل نیز هساله پناهندگی بیشتر یر بحث حقوق جنگ و قواید حاکم بر نوشته

توان گفت که آغا  حمایت و کمک به ی  وجوی هیبا ا (.00: 0030)کاظمی   شده استآن هطرح هی

)شورجه و انصاریان   پناهندگان و تلاش برای حل هسائل آنها به  هان تأسیس جاهعه هلل برهی گریی

های بزرگی که یر پی آن به وقوع پیوست  بایث شد تا جنگ جهانی اول و انقلاب(. 11: 0031

های تارجی روانه شوند. ای  اهر هخصوصاً یر های وسیعی یر جستجوی پناهندگی به کشورجمعیت

 Dreher et) ویبسیار چشمگیر ب 0301هوری فرار شمار  یایی ا  هریم روسیه بعد ا  انقلاب بلشویکی 

al, 2019: 1174). فوق به صورت یکی ا  هعضلات اساسی آن یوران یر آهد به طوری که  یتوضع

به یلاوه  (.01: 001۳صفایی  ) ی ییگر پناه آوریندحدوی هشتصد هزار نفر تنها ا  روسیه به کشورها

ای نیز که یر ای   هینه وجوی یاشت  فاقد توان هالی کافی برای کمک به ای  تعدای افرای هؤسسات تیریه
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افرایی که هجبور به ترک وط  توی  ا  یر آن یوران یلی رغم تعدای بسیار  یای (Hall, 2019) بویند

تری  بریند هیثاق جاهعه هلل کوچکیر وضعیت اسفناکی به سر هی گرییده و یر کشورهای ییگر

های یضو یرتواست هیثاق جاهعه هلل ا  یولت 01تنها هایه  ای به وضعیت ای  افرای نکریه بویاشاره

کری که جهت بهبوی وضعیت بهداشتی جلوگیری ا  اهراض و تخفیف آلام نیا هندان یر سراسر جهان هی

های ذیربط یر کشور توی همکاری کنند. لیک  و ییگر سا هان0«لی صلیب سرخکمیته بی  المل»با 

-Odhiambo) همی  هایه هبنای فعالیت جاهعه هلل برای حل هشکلات پناهندگان به شمار آهد

Abuya, 2007: 278.) 

وم ها پیش یر هفهوم یلوم اجتمایی آن کاربری یاشته است. یر ای  هفها  قرن 1«اصطلاح پناهنده»     

شوی که یر هر  هان و به هر یلیل هجبور به ترک تانه و وط  توی برای به اشخاصی گفته هی« پناهنده»

یر هعنی یموهی و رای  نیز پناهنده  (Alipui and Gerke, 2018) یافت  پناهگاهی یر جای ییگر

نها ا  وط  توی شوی که به تاطر اوضاع و احوال و شرایط غیرقابل تحمل برای آشاهل تمام افرایی هی

جویند. یلایل فرار آنها نیز همک  است هتفاوت باشدی هانند ظلم و ستم  گریخته و یر کشور ییگر پناه هی

 Ilgit and) های یاتلی و بلایای طبیعیها و نزاعتهدید نسبت به حیات و آ ایی  فشار و فقر  جنگ

Klotz, 2018: 93 .)م حقوقی آنان  پیش ا  جنگ جهانی حمایت ا  پناهندگان و ساهان یهی به رژی

گرفت که ا  آن جمله های بی  المللی صورت هییوم و یر  هان استقرار جاهعه هلل  براساس هوافقت ناهه

فوریه   03و  0300اکتبر  11  کنوانسیون 0311ژوئ   03  0310هی  01های توان به هوافقت ناهههی

 ,Lori)  هان بی  المللی پناهندگان اشاره نمویو اساسناهه سا 0300سپتاهبر  0۳  پروتکل 0301

Joyceen, 2015: 69)  تری  سند بی  المللی یر ارتباط با که یر حال حاضر ههم 0310کنوانسیون

شوی تعریف گریی و ا  آن به ینوان هنشور حقوق بی  الملل پناهندگان یای هیپناهندگان هحسوب هی

فوق الذکر  اصطلاح پناهنده: به صورت  با توجه به کنوانسیونجاهعی را ا  پناهنده ارائه نمویه است. 

شوی که به یلت ترس هوجه ا  ای  که به پناهنده به شخصی اطلاق هی»شوی: تلاصه  اینگونه بیان هی

های اجتمایی یا یاشت  یقاید سیاسی تحت یلل هربوط به نژای  هذهب  هلیت  یضویت یر بعضی گروه

بری و ار قرار گیری  یر تارج ا  کشور هحل سکونت یایی توی به سر هیتعقیب  شکنجه  اذیت و آ 

تواهد توی را تحت حمایت آن کشور قرار یهد یا یر صورتی که تواند و یا به یلت ترس هذکور نمینمی

                                                                 
1. International committee of red cross 
2. Refugee 
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بریه  فاقد تابعیت است و پس ا  چنی  حوایثی یر تارج ا  کشور هحل سکونت یائمی توی به سر هی

 0تواهد به آن کشور با گریی.نمی تواند و یانمی

های اتیر ای طولانی یاری  لیک  حقوق پناهندگان به شکل جدید آن یر یههگرچه پناهندگی سابقه     

توان به هواری  یر اشاره های هرتبط با پناهندگان هیو ا  قرن بیستم هطرح شده است. ا  جمله حمایت

 کری:

بری اتراج ای را که به طور قانونی یر سر هی  آنها به سر هیندههتعاهد  پناه یهایدم اتراج: یولت -

 نخواهد کری  هگر به یلایل حفظ اهنیت هلی یا نظم یموهی

اصل همنوییت ایایه )با گریاندن(: هجمع یموهی سا هان هلل یلاوه بر آنکه یر ایلاهیه هربوط به  -

ا گریاندن اجباری پناهندگان به کشوری که ها را ا  ری  اتراج یا بیولت 1(0301پناهندگی سر هینی )

 0یاری.همک  استفری را تحت تعقیب قرار یهد  با  هی

گر حقوق هثبت ییگری برای پناهندگان   ارائه0310 ایی رفت و آهد: هقررات کنوانسیون آحق  -

قرراتی یهند. هها هجو  هسافرت به تارج ا  کشور پذیرنده و با گشت بدان را هیباشند که بدانهی

همچون هسایدت ایاری جهت آ ایی رفت و آهد  اوراق هویت و اسنای هسافرت راجع به همی  حقوق 

 ۳ باشند.هثبته هی

                                                                 
 1۵۹1کنوانسیون  2۸ماده  - 1

 1۵۹1کنوانسیون  ۱ماده  1بند  - ۸
3 - U.N.G.A res.2312(XXII).14 December 1969 

هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین »آمده است: « آزادی رفت و آمد» با عنوان ۸۹در ماده  - ۱

حق خواهد داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد  برندیمآن به سر 

 «.شودیمخارجیان اجرا  در این گونه موارد درباره عموماًکنند مشروط به رعایت مقرراتی که 

اوراق  باشندیمو فاقد اسناد معتبر مسافرت  برندیمی متعاهد برای پناهندگانی که در سرزمین آنها به سر هادولت: ۸۱ماده 

 هویت صادر خواهند کرد.

ت آنها به خارج به منظور مسافر برندیم( دول متعاهد برای پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین آنها به سر 1: ۸۲ماده 

از سرزمین خود اسناد مسافرت صادر خواهند کرد. مگر این که دلایل آمرانه مربوط به امنیت ملی و نظم عمومی مغایر با 

برای کلیه  توانندیماین امر باشد. اسناد مذبور مشمول مقررات مندرج در الحاقیه این کنوانسیون خواهد بود. دول متعاهد 

 اسناد مسافرتی صادر کنند. برندیمن آنها به سر پناهندگان که در سرزمی
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ای است که بستگی کاهل به تصمیم یک یولت یاشته و قضیه« کسب تابعیت»کسب تابعیت: هبحث  -

باید جهات کسب تابعیت « تتا آنجا که همک  اس»ها باشد و یولتاش هیهبتنی بر حاکمیت سر هینی

 .0پناهنده را فراهم سا ند

های ییگری را نیز یکسری حمایت 0310یلاوه بر قواید حمایتی که یر بالا ذکر شد  کنوانسیون      

 -شوند که یبارتند ا : یی آوریه است که بر هبنای حقوق اتباع همان یولت برای پناهندگان تنظیم هی

حق هراجعه به  -هالکیت هعنوی و صنفی -تعلیمات -جیره بندی -زیاشتغال یا یستم -یدم تبعیض

همچنی  برتی  .هالیات و یوارض -قوانی  کار و بیمه اجتمایی -اهور تیریه -یمات یموهیلتع – هایایگاه

توان به هعافیت ا  یمل گریی که ا  آن جمله هیحقوق نیز برابر با سایر بیگانگان به پناهندگان ایطا هی

های آ ای یلمی  هسک  اهوال هنقول و غیرهنقول  حق یضویت  اشتغال به کارهای آ ای  حرفه هتقابل 

 1اشاره نموی.

ها بر انواع یهد اغلب یر پژوهشها و حقوق پناهندگان نشان هیهرور هطالعات هربوط به حمایت     

کویکان یهدی هی( نشان 0031 ایه )های حقوق پناهندگان تاکید شده است. پژوهش اهیریحمایت

 تیاهن هواجهند. یاجتمای تیو اهن یشخص تیا  جمله اهن یایی  یتیاهن یپناهنده اغلب با چالشها

و هحافظت یر برابر انواع  یو پزشک یبهداشت یتهایا  آهو ش و حما یبرتوریار حقا  جمله:  یشخص

و هحافظت  یتمایاج تیو هو تیا  جمله حق یاشت  تابع یاجتمای تیو اهن یو جنس یتشونت جسم

 آ ایبخت و . پژوهش حسنوندکویکان یریسربا گ  یهمچن و ییر برابر کار کویکان و ا یواج اجبار

ها اغلب براساس هنافع سیاسی و اجتمایی و اقتصایی توی یر قبال یهد یولتنشان هی (0031)

 0310 وانسیونکن یر که پناهندگی تعریف اساس بر جهان کشورهای کنند تماهیپناهندگان یمل هی

یهد پناهندگان و کویکان ( نیز نشان هی0030پژوهش اهیری  ایه ) .کنندنمی برتوری پناهندگان با آهده

پزشکی هستند.  و بهداشتی تدهات و اجتمایی اهنیت ا  برتوریاری حق آهو ش  ها یارای حقآن

 ا  ایپاره ا  ایران یر اقییر یهدی پناهندگاننشان هی (0031) سرنقی نیکخواه کهریزه  پژوهش یوسفی

 یر اینکه یلیل به اها اندبویه برتوریار بیمه و اشتغال حق یموهی  تعلیمات و آهو ش حق: هنجمله حقوق

 و هعاهدات اغلب به ایران یولت و نداری وجوی پناهندگان حقوق به راجع هنسجمی قوانی  ایران حقوق
                                                                 

دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذیرش و اعطا تابعیت به پناهندگان »پناهندگان:  1۵۹1کنوانسیون  2۱ماده  - 1

 کوشش خواهند کرد تا امر تحصیل تابعیت را تسریع کرده و تا آنجا که ممکن مخصوصاًتسهیلاتی فراهم خواهند آورد و 

 «است از هزینه و مخارج این امر بکاهند.
 1۵۹1کنوانسیون  ۸۵تا  12. مواد ۸
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 یر هایکاستی و نقوص همواره است نشده هلحق ندگانپناه به هربوط المللی بی  هتون و کنوانسیونهای

 .یاری وجوی  هینه ای 

 یر افغانی پناهندگان فعلی حقوق وضعیت بررسی» ینوان با( 0031) صایقی و نیاتوحیدی پژوهش     

 ا  ایران یر افغانی پناهندگان فعلی حقوقی وضعیت 013 هایه قانونی هفای براساس: یای نشان «ایران

 اتباع باشدهی هطلوب اتیر هایسال یر آنان هایتانوایه و ایشان برای اقتصایی هایییتهحدو حیث

 سال هصوب کار قانون 013 هایه هطابق و بویه برتوریار هطلوبی جانی اهنیت ا  ایرانی افرای همانند افغان

 هشخص کار حق با روایید یارای اولاً آنکه هگر شوند کار به هشغول ایران یر توانندنمی افغان اتباع  0003

 شرایط ا  افغان پناهندگان و یارند یریافت کار پروانه هربوطه  آیینناهه های و قوانی  هطابق ثانیاً و بویه

 .است بویه برتوریار ایرانی افرای همانند رایگان تحصیل

 و جنسی تشونت ا  با هانده پناهندگان بشر حقوق»( پژوهشی با ینوان 1301) 0هارشالا و بارت     

حمایت ا  پناهندگان و  انجام یایند: نتای  ای  تحقیق نشان یایی افزایش« ارتباطات یر ناتوانی با جنسیتی

 جنسیتی و جنسی تشونت ا  با هانده پناهندگان برای بهبوی وضعیت ههارت پناهندگان و وجوی یانش

 ضروری است.

اهجویان یر سوئ  آلمان و اتریش: ییدگاهی ایغام پن»( یر پژوهشی با ینوان 1301) 1سیدل-کونله     

با ارکار اتریش برای پناهجویان توسط آ هون استانداری افرای هقیم است و اغلب  نشان یایند:« تطبیقی

یر آلمان با ارکار برای یهند فصلی و یر حو ه کشاور ی و توریسم است. پناهجویان کارهایی که انجام هی

یهد و  هانی که پناهجویی طبق اند چندان اجا ه وروی را نمیاقاهت یاشته هاه 01پناهجویانی که کمتر ا  

یهد نه پناهجویان. ها هیشوی اغلب هشاغل اولویت جذب را به توی آلمانیهقررات یولت واری با ار کار هی

 سوئد  یسترسی به با ارکار تنها به پناهجویانی با هجو ها و شناسناهه هعتبر است.یر 

ها یا های پناهندگی یر آلمان: هحدوییتههاجرت و سیاست»( با ینوان 1301) 0اِت پژوهش     

 یاسیس زیا  هوضویات بحث برانگ یکیاهرو   یالملل  یههاجرت بنشان یای: « ی جدیدهای اروپایکنترل

اروپا  هیاست. اتحای ایهنطقهو  یا  حکوهت جهان اینوآورانه کرییو رو ینیب شیاهرو  است که تواستار پ

 تیکه به تقو کنندهیرا فراهم   یایی ی سا هانیهانهیهنو   ه "و یدالت تیاهن  یآ ای" ای باهنطقه

به طور هرتب به کشوریای یضو اتحاییه اروپا   کنترل هر های یضو یر قبال پناهندگان بپریا ی.

                                                                 
1. Marshall and Barrett 
2 Konle-Seid 
3 Ette 



 همکاران و دارانی  سید مرتضی موسوی  ؛...بندییتشناسایی و اولو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

189 

 

برابر ههاجرت ناهنظم هوثرتر یر  ییاروپا اقتصایی هؤسسات  یو همچن تیکه به نفع اهن ییهااستیس

 "کنترلو  تیهحدوی" کی های کنترل پناهندگیا ایمال سیاستاروپا ب هیاتحای کنند.یمل هیاست  

هانند نظارت بر حقوق پناهندگان و  با ترو  برالیل یهااستیس شویو بایث هی کندرا یرضه هی دیجد

 .کندییضو آن فراهم ه یههاجران را یر کشورها

حقوق پناهندگان یر  هینه کار و یسترسی به با ار کار: »( با ینوان 1300) 0تر و روتلپژوهش       

یر بسیاری ا  کشورها قوانی  کار آنقدر هتنوع است که اغلب برای نشان یایند: « ایتحلیلی هقایسه

 شوی چرا که پناهندگان قدرت هانور کمی برای پیداکرین شغلپناهندگان نویی هحدوییت هحسوب هی

ها سعی یارند یواهل اغلب پناهندگان یر بخش غیررسمی هشغول به کارند و اگرچه یولتیارند. 

تعدی قوانی  و تبعیضات با ارکار یملاً اجا ه بهرههحدویکننده با ار کار پناهندگان را کاهش یهند لیک  

 .یهدهندی کاهل پناهندگان ا  حقوق کارشان را نمی

 حقوق و بهداشتی هسائل: اجباری ههاجرت»با ینوان  (1301) همکاران 1ویلهو ب نتای  پژوهش لوری     

 هتنوع های هینه یر که است جهانی ایپدیده هستند بدون ههاجرت نشان یای:« پناهندگان بی  یر بشر

 کشور چندی  یر هریم ا   یایی تعدای حرکت تریی بایث که را هاییهوقعیت هقاله  ای  یر. است آشکار

 - کندهی ایجای را هدارک بدون ههاجران ا  فریی به هنحصر نوع و کندهی بررسی شوی هی ییآفریقا

 و گذاریهی تأثیر آفریقا شکننده یرهانی و بهداشتی هایسیستم بر پناهندگان هایجنبش ای . پناهنده

 هایتشونت هانند گیری هی قرار آنها ویژه توجه هوری که شویهی شاهل را بشر حقوق نقض هعمولاً

 .کویک سربا ان و جنسیتی

 

 روش پژوهش

ساتته آوری اطلایات هورینیا   پرسشناهه هحققو ابزار جمع توصیفی-پژوهش حاضر ا  نوع پیمایشی     

  طیف هوری ساتته براساس هطالعات نظری یر هقالات و هنابع هختلف یلمی استاست. پرسشناهه هحقق

(  تاحدویی ۳(   یای )1 یای )خگویان  طیف لیکرت به صورت تیلیاستفایه برای سنجش شدت نظرات پاس

شناسی  های جاهعهجاهعه آهاری تحقیق کلیه اساتید و صاحبنظران رشته ( است.0کم )(  تیلی1(  کم )0)

برفی بوی. یر ای  گیری گلولههستقر یر شهر تهران بویند. روش نمونه المللحقوق بی سیاسی یلوم

نظر یا استای بعدی را نیز هعرفی نظر ا  وی تواسته شد صاحبد ا  شناسایی اولی  صاحبگیری بعنمونه

                                                                 
1 Zetter and Ruaudel 
2. Lori and Boyle 
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نفر بدی  شیوه انتخاب شد. هتغیرها  03بر همی  اساس  گیری ایاهه یافتی  به همی  ترتیب نمونهکند

 ت.آهده اسشده یر جدول  یر هستخراجهنابع ا ا ساتته شده برای تنظیم پرسشناهه هحققشناسایی

 انواع حمایت حقوقی از پناهندگان -1جدول 
 هنبع انواع حمایت حقوقی ا  پناهندگان رییف

 .Ilgit. Klotz (2018) یرهانی-حمایت بهداشتی 0

 .Danielle Huot (2014) آهو ی برای پناهنده و کویکانحق آهو شی ههارت 1

 Jody et al (2015) حق هسک  هناسب 0

 Lawrence et al (2015) ی استخدام و اشتغال برای ییگری یا تویحق کار ۳

 Legomsky (2003) حق یاشت  بیمه اجتمایی 1

 Alipui, Gerke (2018) حق رفت و آهد و تریی 0

 Hall (2019) حق یایتواهی و قضائی 1

 Person (2011) های یولتیی یارانه  کمک هزینه تحصیلیحق یریافت کمک 1

 Simon et al (2015) با یاشت و اتراجحق هنع  3

 Sitaropoulos (2007) حق ا یواج و طلاق 03

 

 هایافته

 %033( نفر هجری بویند. %03) 0( و %33) هتأهلنفر  11بویندی   ن 1هری و  10نمونه تحقیق شاهل      

ر یارای نفر ییگ 1نفر یضو هیات یلمی یانشگاه و  11پاسخگویان یارای یکترای تخصصی بویند. 

-های حقوقی و هعنیشدن وضعیت هر یک ا  حمایتابتدائا برای هشخصهای سا هانی بویند. سمت

 بندی استفایه شد.ای و سپس ا  آ هون فریده  برای رتبهنمونهها ا  آ هون تی تک»یاربوین آ

 3,31ر ا  کمت هاحمایتیاری برای تماهی ای نشان یای که سطح هعنی نتای  آ هون تی تک نمونه

(sig=0.000)  و هقدارt   حمایت برای پناهندگان ا  هنظر صاب 03بنابرای  تمام  0,30هم بیشتر ا-

نوع حمایت ا  پناهندگان  03ی تماهی ها نشان یاینظران تاثیرگذار و لا م است.  نتای  هقایسه هیانگی 

ها بالاتر ا  سطح هتوسط بویه و مایت( هستند بنابرای  ای  ح0یارای هیانگی  بالاتر ا  هیانگی  نظری )

  حق  0,10  جق آهو ش با هیانگی  0,11یرهانی با هیانگی  -هورینیا  است. ا  جمله حمایت بهداشتی

  0,11  حق یاشت  بیمه اجتمایی با هیانگی  0,13  حق کار با هیانگی  0,31هسک  هناسب با هیانگی  

های یولتی با هیانگی    حق یریافت کمک0,13هیانگی     حق یایتواهی با0,31حق تریی  با هیانگی  

بزرگر ا   0,00  و حق ا یواج و طلاق با هیانگی  0,00  حق یدم با یاشت و اتراج با هیانگی  0,01
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شوی حمایت هشاهده هی 1نوع حمایت نیز هطابق جدول  03هیانگی  نظری هستند. یر بررسی اهمیت 

  حق رفت و  00,1۳ای   حق هسک  هناسب با هیانگی  رتبه 00,3ای یرهانی با هیانگی  رتبه-بهداشتی

و حق یایتواهی و قضائی نیز  00,0۳ای و حق کار با هیانگی  رتبه 00,۳1ای آهد و تریی با هیانگی  رتبه

های یولتی با ای بعدی نیز حق یریافت کمکبیشتری  اهمیت را یارند. یر رتبه 00,01ای با هیانگی  رتبه

  حق آهو ش با هیانگی  03,11ای   حق یاشت  بیمه اجتمایی با هیانگی  رتبه00,31ای گی  رتبههیان

و حق یدم با یاشت و اتراج نیز با هیانگی   03,11ای   حق ا یواج و طلاق با هیانگی  رتبه03,۳1ای رتبه

 های بعدی قرار یاری که یر یرجه یوم اهمیت هستند. یر ریه 03,01ای رتبه

 اقتصادی حقوقی از پناهندگان-ای و فریدمن انواع حمایت اجتماعینتایج آزمون تی تک نمونه -2ل جدو
هیانگی   انواع حمایت حقوقی ا  پناهندگان رییف

 آهدهبدست
انحراف 

 هعیار

t sig   هیانگی

 ایرتبه
 رتبه

 0 11.98 3,333 43.559 3.86986 3.1122 یرهانی-حمایت بهداشتی 0

آهو ی برای ههارتحق آهو شی  1

 پناهنده و کویکان

3.7165 3.78576 38.961 3,333 10.42 1 

 1 11.74 3,333 44.322 3.78281 3.0787 حق هسک  هناسب 0

حق کاری استخدام و اشتغال برای  ۳

 ییگری یا توی

3.2992 3.80981 45.912 3,333 11.34 ۳ 

 1 10.57 3,333 51.375 3.71506 3.2598 حق یاشت  بیمه اجتمایی 1

 0 11.420 3,333 45.647 3.70011 3.3126 حق رفت و آهد و تریی 0

 1 11.32 3,333 45.912 3.80981 3.2992 حق یایتواهی و قضائی 1

های یولتیی یارانه  حق یریافت کمک 1

 کمک هزینه تحصیلی

3.3122 3.86986 43.559 3,333 11.08 0 

 03 10.18 3,333 37.916 3.94082 3.1654 حق یدم با یاشت و اتراج 3

 3 03,11 3,333 56.217 3.62506 3.1181 حق ا یواج و طلاق 03

=235.0022Sig=0.000   df=9   X 
 

 گیرینتیجه

اقتصایی حقوقی هورینیا  -های اجتماییبندی انواع حمایتپژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه     

ها اجتمایی و اقتصایی رت گرفت. اغلب ای  حمایتنظران صوپناهندگان یر ایران ا  هنظر صاحب

المللی برای پناهندگان به رهسیت شناتته شده است. نتای  نشان هستند که هطابق قوانی  و اسنای بی 
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-نوع حمایت ا  پناهندگان لا م است که یبارتند ا ی حمایت بهداشتی 03نظران یای ا  هنظر صاحب

حق کار  حق یاشت  بیمه اجتمایی  حق تریی  حق  یرهانی  جق آهو ش  حق هسک  هناسب 

های یولتی  حق یدم با یاشت و اتراج  و حق ا یواج و طلاق است. ا  ای  یایتواهی  حق یریافت کمک

یرهانی  حق هسک  هناسب  حق رفت و آهد و تریی  حق کار و -نوع حمایت نیز حمایت بهداشتی 03

( نیز هشخص شد که کویکان 0031پژوهش اهیری  ایه ) حق یایتواهی بیشتری  اهمیت را یارند. یر

های بهداشتی  آهو شی هستند همچنی  های  یایی روبرو هستند و نیا هند حمایتپناهندگان با چالش

( یر پژوهش ییگری نشان یای پناهندگان و کویکان 0030 ایه )های پژوهش حاضر اهیریهمسو با یافته

پزشکی هستند. یر  و بهداشتی تدهات و اجتمایی اهنیت ا  یاریبرتور حق آهو ش  ها یارای حقآن

 ا  ایران یر یراقی نشان یایند پناهندگان (0031) سرنقی نیکخواه کهریزه  پژوهشی ییگر نیز یوسفی

اند اها بویه برتوریار بیمه و اشتغال حق یموهی  تعلیمات و آهو ش حق: هنجمله حقوق ا  ایپاره

( نیز تایید شد 0031نیا و صایقی )نه وجوی یاری. همچنی  یر پژوهش توحیدیهایی یر ای   هیکاستی

که پناهندگان افغانی یارای برتی ا  حقوق ا  جمله حق کار و آهو ش هستند. یر پژوهش هارشالا و بارت 

ها یر کشور هقصد تاثیر ( نیز تصدیق شد که افزایش حمایت ا  پناهندگان بر بهبوی وضعیت آن1301)

( نیز نشان یای که پناهندگان یر آلمان و سوئد یر یسترسی 1301سیدل )-ی یاری. پژوهش کونلهبسزای

( نشان یای تنوع 1300هایی روبر هستند. یر همی  رابطه نیز پژوهش  نر و رونل )به با ار کار با هحدوییت

 شوی.  قوانی  هوجب هحدوییت یسترسی به با ار کار برای پناهندگان هی

اقتصایی توی -های حقوقی ا  پناهندگان نه تنها برای اهنیت اجتمایییی  باید گفت انواع حمایتیر تب     

شوی. یر ایران باوجوی های اجتمایی یر کشور هیکشور لا م است بلکه هوجب جلوگیری ا  انواع آسیب

ی روبرو نیستند. های هشخصپناهندگانی ا  افغانستان  یراق یا پاکستان همچنان ای  پناهندگان با حمایت

هدیی ریایت قوانی  و حمایت قانونی ا   0301ژنو و الحاقیه  0310یولت ایران تنها با الحاق به کنوانسیون 

وریه ههاجریان افغانی و یراقی )یر پناهندگان است یر حالی که قبل و بعد ا  انقلاب که کشور شاهد وروی بی

تدوی  نشده است. یر واقع قانونگذار یر حو ه پناهندگان جنگ کویت( بوی یملا قانون تاصی یر ای   هینه 

ها ا  فعالیت تاصی نکریه و اساسا یزم جدی هم یر ای   هینه نداشته است. حتی بسیاری ا  حمایت

ها یر چندی  شهر ا  گرفت  به ینوان نمونه برتی ا  ا  افغانیپناهندگان نیز با اکراه یا به اجبار صورت هی

-نام فر ندانشان هواجه شدند که اشایه اتبار هبنی بر یدم ثبتو حتی کرهان با یدم ثبت جمله تهران  یزی

جویان قیدوشرط کلیه فر ندان پناهنام بیجویان افغانی هوجب یستور رهبری هبنی بر ثبتنام فر ندان پناه
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اهعه چندان ارتباط نداری گذار با هت  جیر قانونگذاری ایران  قانون 0یارای یا فاقد هدارک اقاهت قانون شد.

جویان را یرک نماید همی  هوضوع بایث شده است که بتواند هسائل و هشکلات واقعی هریم و به ویژه پناه

رسد روی بنظر هیکه هوضوع پناهندگان یر بی  هسائل و هشکلات جاهعه ایران فراهوش شوی. ا  همی 

های هناطق هر ی برای تحت ات لا م به استانداریها ا  پناهندگان و یاین اتتیارتوجه به انواع حمایت

تواند گاهی ههم یر ای   هینه های هحلی هضایف هیپوشش قراریاین پناهندگان ا  هنابع یا حمایت

 هحسوب شوی. یر همی  راستا پیشنهایات  یر قابل ارائه است:

شوی بدی  هعنی که هر جوئی واری شوی یر قوانی  پناهندگی ایران  اصل حفاظت پناهپیشنهای هی -

های ایران یرتواست پناهندگی یهد ا  حقوق اولیه پناهندگی به تانهشخصی یر راه ایران به سفارت

 هنظور حفاظت ا  جان توی برتوریار شوی. 

ها و شورهای شهر اتتیارات لا م برای ارائه برتی ا  شوی ا  طرف و ارت کشور به شهریاریپیشنهای هی -

های تهران  تراسان رضوی و جویان ارائه شویی ای  هوضوع به ویژه یر استانبه پناه تدهات هورینیا 

کنند یارای اهمیت است. اصفهان  آذربایجان غربی که پناهندگان افغانی  یراقی و سوری را هیزبانی هی

پذیرش کرین یرهانی ا  طریق هراکز یرهانی شهریاری  یا هلزم-به ینوان نمونه ارائه تدهات بهداشتی

 جو ا  سوی هراکز تاهی  اجتماییبیماران ههاجر یا پناه

جویان یر کلیه شهرها براساس ارائه کارت اقاهت یا کارت اشتغال شوی کلیه فر ندان پناهپیشنهای هی -

 التحریر نیز ارائه شوی. نام شوی و برتی تدهات رایگان آهو شی ا  جمله تو یع لوا مفر ندانشان ثبت

شوی با همکاری هدیریت شهری و با رسی تاهی  اجتمایی  واحدهای یارای کارگان ههاجر هیپیشنهای  -

جویان شاغل  ا  نحوه پریاتت یستمز  و پناهنده به طور هداوم هوری با رسی قرار گیری و با هصاحبه با پناه

ال یر شرایط جویان افغانی اشتغنوع رفتار کارفرها اطلایات کافی کسب کنند. یکی ا  هعضلات پناه

 ناهناسب  نداشت  شرایط بهداشتی هحیط کار و یدم تاهی  اجتمایی هناسب است. 

ها شوی با کمک هدیریت شهری و و ارت بهداشت و هراکز یرهانی تحت پوشش تیریهپیشنهای هی -

برای کلیه  های  هانی هشخصی هوری ا هایش و هعاینه قرار گیری وجویان یر رابزهها و فر ندان پناهتانوایه

 یار ارائه شوی. جویان کارت سلاهت شهری هدتپناه

 

                                                                 

 یرانا در مدرکبی و غیرقانونی صورت به که مهاجرینی حتی افغانستانی، کودک هیچ". متن دستور مقام معظم رهبری:  1 

 . ".شوند نامثبت ایرانی مدارس در باید آنها همه و بازبمانند تحصیل از نباید دارند، حضور
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 بین کنگره دومین  «هسلحانه هخاصمات یر پناهنده کویکان حقوق بررسی» (.0030هرجان )   ایه اهیری

 تهران   تربیتی مطالعات و انسانی علوم حوزه در جامعه توانمندسازی کنفرانس سومین و المللی

 اجتمایی جاهعه. و فرهنگی ههارتهای توانمندسا ی هرکز

 پایدار توسعه ملی کنفرانس ششمین  «اهنیتی چالشهای و پناهنده کویکان»(. 0031هرجان )   ایه اهیری

 به یستیابی راهکارهای هرکز تهران   فرهنگی و اجتماعی مطالعات روانشناسی، و تربیتی علوم در

 اروند. ههر یالی آهو ش هوسسه- پایدار توسعه

  «بررسی وضعیت حقوق فعلی پناهندگان افغانی یر ایران»(. 0031سیدحسی  ) ی صایقیتوحیدی نیا  هحموی

   هالزی  هرکز توسعه آهو شهای نوی  ایران )هتانا(.کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه

 بی  قضایی رویه یر هاسفارتخانه به ییپلماتیک پناهندگی یلتحل»(. 0031) آ ایبخت  فرید هسعویی  حسنوند

  اسلام جهان و ایران در حقوق و فقه اسلامی، علوم دینی، هایپژوهش المللی بین کنفرانس المللی 

 کنفرانس. یایمی یبیرتانه کرج 

 لمللیا بین کنفرانس  «تبعیض یدم اصل پرتو یر پناهندگان حقوق» (.0031آئی  )  فر یزیزی تضری

 ای.رشته هیان هطالعات گسترش و توسعه هرکز عامه، فرهنگ و حقوق اجتماعی، مطالعات

 هایولت وهسولیت جویان پناه و اوارگان و پناهندگان حقوقی نظام»(. 0031هجتبی ) انصاریان  سپیدهی شورچه 

 .ایران حقوق جامع المللی بین کنگره  «نانآ قبال یر

یفتر هطالعات سیاسی و بی  تهران:   چاپ اول  و تحول حقوق پناهندگان توسعه(. 001۳) صفایی  جوای

 .المللی و ارت اهور تارجه

  «الملل بی  حقوق و اسلام هنظر ا  پناهندگی پدیده بررسی» (.0031) فروشانی  حسی  کاظمی هحس ی, قدیر

 (.0) 1 ،وغرب اسلام حقوق تطبیقی هایپژوهش فصلنامه

  «تابعیت بدون و پناهنده کویکان حقوق بر تاکید با کویکان آهو ش حق» (.0031لیلا ) سیده   ایه نبوی

 .جعفری علامه ویژه جایزه اسلامی انسانی علوم برتر علمی تالیفات جشنواره نخستین

 یالملل نیب شیهما نیاول  «الملل  یحقوق پناهندگان ا هنظرحقوق ب یبررس»(. 0030) یهحمدیل  پور یول

 .کنفرانس یمییا رتانهیهمدان  یب  یاجتماعلت و علومفقه و حقوق، وکا

ها یر قبال پناهندگان بررسی تعهدات بی  المللی یولت»(. 0031رضا )ی  نیکخواه سرنق یجمیله  یوسفی کهریزه

نخستین همایش ملی علوم اسلامی   «با تأکید بر یملکری یولت ایران یر تصوص پناهندگان یراقی

 .استانداری قم و شگاه جاهع یلمی کاربریی  قم  یانحقوق و مدیریت
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