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چکیده
پناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقولهها و موضوعات بحث برانگیز حقزوق برزر محبزو
میشود .در این راستا باید به کنوانبیون بینالمللی  1951ژنو و پروتکل الحاقی آن ( )1968به عنوان مهمترین سند
بینالمللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهمترین و ارزشمندترین معیار سنجش ،اشاره نمود.
در این تحقیق به تطبیق قوانین دو کرور ایران و استرالیا مبتنی بر مزوازین کنوانبزیون  1951ژنزو و پروتکزل
الحاقی آن که دولت ایران در تاریخ ( 1355/03/25شمبی) و کرور استرالیا در تاریخ  22ژانویه ( 1954مزیالدی)
(به عنوان شرمین کرور) به آن پیوستهاند ،میپردازیم .روش تحقیزق تویزی ی و تحلیلزی و بزا اسزت اده از منزاب
کتابخانهای میباشد.
به نظر میرسد که با توجه به الحاق هر دو کرور ایران واسترالیا به کنوانبیون  1951ژنو قزوانین داخلزی ایزن
کرورها کامال منطبق با موازین این سند بینالمللی میباشند.
همچنین به نظر میرسد با توجه به گ ارشات کمیبیون حقوق برر استرالیا و سایر مراج مداف حقزوق برزر
تصویب قانون جدید کرور استرالیا مبنی بر من ورود افرادی که به طور غیرقانونی با قایق به سزواحل ایزن کرزور
میرسند و فرستادن آنها به کرورهای دیگر ،مخالف با ایل باز نگرداندن پناهندگان که در سند مربوطه ذکرشزده
است ،میباشد.
واژگان کلیدی :پناهندگی -تطبیق -ایران -استرالیا -کنوانبیون  1951ژنو.
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مقدمه
مقولهی پناهندگی در دنیای معایر روز به روز ابعاد گبزتردهتزری پیزدا مزیکنزد و
کرورها برای کنترل و مدیریت جمعیت پناهندگان قوانین و مقررات سختگیرانهتزری را
وض مینمایند که این قوانین از یک طرف بیزانگر حقزوق و تکزالیف ایزن قرزر در آن
کرور و از طرف دیگر نمایانگر پایبندی آن کرور به موازین حقوق بینالمللی و موازین
حقوق برر در رابطه با پناهندگان میباشند.
دلیل انتخا

دو کرور ایران و استرالیا برای تطبیق این است که از یک سو ایران بزه

دلیل تحوالت منطقهای با خیزل عظیمزی از پناهنزدگان از سزوریه و عزراق و افغانبزتان
روبرو می باشد و از سویی دیگر در کرور استرالیا از هزر  4اسزترالیایی حزداقل یکزی از
آنها در خارج از کرور استرالیا متولد شدهاند یا یکی از پدر و مادر خارجی هبتند.
( .)Erika Feller, 2008: 208بنابراین هر دو کرور از کرورهای مقصد بزرای
پناهجویان محبو

میگردند و علیرغم مت اوت بودن نظام حقزوقی دو کرزور (کرزور

ایران منطبق بر نظام رومی ژرمنی و کرور استرالیا مبنی بر نظام کزامن ال) ،بزرای تطبیزق
مناسب میباشند.
در این تحقیق در ابتدای هر موضوع (تعریزف پناهنزده ،شزرای پناهنزدگی ،حقزوق
پناهندگان ،تکالیف پناهندگان) موازین کنوانبیون  1951به عنوان معیزار ایزلی و اولیزه
مطرح میگردد و بعد از آن قوانین داخلی ایزران و اسزترالیا مزورد اشزاره قزرار خواهنزد
گرفت و نهایتاً به تطبیق قوانین هر دو کرور با الگزوی برتزر یعنزی مزوازین کنوانبزیون
 1951خواهیم پرداخت.
مهمترین قوانین داخلی ایران در رابطه با پناهندگان که در این تحقیق مزورد ارزیزابی
قرار میگیرند عبارتند از قانون اساسی (ایل  ،)155آییننامه پناهندگان مصو

 1342و

آیین نامهی اجرایی آن ،آییننامه اجرایی یدور سند مبافرت پناهندگان سیاسی مصزو
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 1366و مهمترین قانون داخلی استرالیا در این زمینه قانون مهاجرت  1951و ایزالحات
بعد از آن میباشد.
هدف از ارائه این تحقیق یافتن نقاط اشتراک و افتراق قوانین هر دو کرور در رابطزه
با پناهندگی و ارتقای سطح آگاهی پناهندگان نببت به حقوق و تکالی ران میباشد.
سواالتی که در این تحقیق در یافتن پاسخ آنها هبتیم عبارتند از:
 :1دو کرور ایران و استرالیا به چه می انی به موازین کنوانبیون  1951ژنو در رابطزه
با پناهندگان پایبند می باشند؟
 :2آیا دولت استرالیا در رابطه با تصویب قانون ( 2013/10/13مبنی بزر جلزوگیری
از ورود پناهجویانی که به یورت غیر قانونی با قایق قصد ورود به این کرور را دارنزد
و باز گرداندن آنها به کرور مال ی و ج یرهی گینهی نزو) نزاق

مزوازین کنوانبزیون

مذکور (ماده  33کنوانبیون ایل بازنگرداندن پناهجویان )1میباشد؟

 -1تعریف پناهنده:
 -1 -1بر طبق کنوانسیون :1951
کنوانبیون  1951ژنو که در حال حاضزر مهمتزرین سزند بزینالمللزی در ارتبزاط بزا
پناهندگان محبو

می گردد و از آن به عنوان منرور حقزوق پناهنزدگان یزاد مزیشزود

تعریف جامعی از پناهنده ارائه داده است .البته الزم به ذکر است کزه دولزتهزای عضزو
کنوانبیون غالباً در زمینه ت بیر کنوانبیون بر طبزق منزاف و سیاسزت ملزی خزود عمزل
میکنند و ت بیرهای مت اوتی از آن ارائه میدهند (آل کجباف.)206: 1390،
بر طبق کنوانبیون فوقالذکر ،ایطالح پناهنده اینگونه تعریف میشود:

 .1ماده  :33هیچیک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهندهای را به سرزمینهای که امکان دارد به علل مربوط به نزااد،
ملیت و عضویت در گرو اجتماعی خاص یا دارا بودن عقاید سیاسی ،زندگی یا آزادی او در معرض تهدیزد واقز
شود تبعید نخواهند کرد یا باز نمیگردانند.
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«پناهنده به شخصی اطالق می شود که به علت ترس موجه از این که به علل مربزوط
به نااد ،مذهب ،ملیت ،عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشزتن عقایزد سیاسزی
تحت تعقیب ،شکنجه ،اذیت و آزار قرار گیرد ،در خارج از کرور محل سکونت عزادی
خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت مذکور می خواهد خود را تحت حمایزت آن
کرور قرار دهد .یا در یورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حزواد ی در خزارج
از کرور محل سکونت دائمی خود به سر میبرد ،نمیتواند یا نمیخواهد بزه آن کرزور
بازگردد».
 استثنائات:این کنوانبیون افرادی را از شمول مقررات خود استثناء کرده است از جمله افزرادی
که:
الف -مرتکب جنایتی علیه یلح یا جنایت جنگی شده باشند (طبق تعاریف منزدرج
در اسناد بینالمللی که برای پیشبینی مقررات مربزوط بزه ایزن جنایزت تنظزیم گردیزده
است).
 قبل از آن که در کرور به عنوان پناهنده پذیرفته شوند ،در خزارج از آن کرزورمرتکب جنایت عمدهای که مرمول مجازات عمومی میباشد ،شده باشند.
ج -مرتکب اعمالی که مغایر با مقاید و ایولبازمان ملل متحد است ،شده باشند.
 -1 -2بر طبق قوانین موضوعه ایران:
 -1 -2 -1آییننامهی پناهندگان مصوب (هیأت وزیران) :1342/09/25
مطابق این آییننامه پناهنده فردی می باشد که به علل سیاسی ،مذهبی ،ناادی ،ملیتزی
و یا عضویت در گروههای خزاص اجتمزاعی از تزرس جزان و شزکنجه خزود و افزراد
خانوادهاش که تحت تک ل او میباشند به کرور ایران پناهنده شود (مجموعزه قزوانین و
مقررات اتباع خارجه.)91 :1385 ،
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 -1 -2 -2آیین نامه ی اجرایی ماده ی  180قانون برنامه ی اقتصادی -اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1384/12/14هیأت وزیران:
بر طبق این آییننامه پناهنده به شخصی اطالق می شود که به علزت تزرس موجزه از
اینکه به دالیل مربوط به نااد یا مذهب ،ملیت یا عضویت در بعضی گروههای اجتمزاعی
یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد.در خارج از کرور محل سکونت عزادی
خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مزذکور نمزی خواهزد خزود را تحزت
حمایت آن کرور قرار دهد.
 -1 -2 -3اصل  155قانون اساسی ایران:
در این ایل پناهنده تعریف نرده است اما تنها اشاره به پناهنزدگی از نزوع سیاسزی
کرده است .بنابراین به موجب این ایل تنها پناهندگی سیاسی بزر طبزق قزانون اساسزی
ایران پذیرفته خواهد شد( .هاشمی)262:1380،
 -1 -2 -4استثنائات:
افراد زیر از شمول تعاریف فوق (تعاریف پناهنده بر طبق قوانین موضزوعهی ایزران)
خارج میباشند.
 -1افراد خائن و تبهکار (ایل  155قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران).
 -2افراد با سوء نیت (مادهی  2آییننامهی پناهندگان).
 -3افرادی که مرتکب جنایت جنگی یا جرایم علیه یلح و انبانیت یا جرایم شدید
حقوق عمومی شدهاند (مادهی  2آیین نامهی پناهندگان).
 -4کبانی که مرتکب جرایمی از قبیل قتل عمد ،قاچاق مزواد مخزدر ،سزرقت و ...
شده باشند (تاج آبادی.)35:1369،
 -5کبانی که مرتکب اعمالی کزه مغزایر بزا مقایزد و ایزول سزازمان ملزل متحزد
میباشند ،شده باشند (تاج آبادی.)35 :1369 ،
 -5کبانی که مرتکب اعمالی کزه مغزایر بزا مقایزد و ایزول سزازمان ملزل متحزد
میباشند ،شده باشند (تاج آبادی.)35 :1369 ،
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 -1 -3بر طبق قانون مهاجرت 1958 1استرالیا:
مطابق بند الف (قبزمت )2مزاده ی  1قزانون مهزاجرت  1958اسزترالیا ،پناهنزده بزه
شخصی اطالق میشود که :به علت ترس موجه از ایزن کزه بزه علزل مربزوط بزه نزااد،
مذهب ،ملیت ،عضویت در بعضی از گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسزی تحزت
تعقیب ،شکنجه ،اذیت و آزار قرار گیرد ،در خارج از محل سکونت عادی خود بزه سزر
میبرد و نمیتواند و یا به علت مذکور نمیخواهد خود را تحت حمایت آن کرور قرار
دهد یا در یورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنزین حزواد ی در خزارج از کرزور
محل سکونت دایمی خود به سر میبرد ،نمیتوانزد یزا نمزیخواهزد بزه آن کرزور بزاز
گرد)(.Mirko. Bagaric 2000: 249
 -1 -3 -1استثنائات:
افراد زیر بر طبق قانون مهاجرت  1958به عنوان پناهنده محبو

نمیشوند:

 -1مرتکبین جرایم علیه یلح ،یا یک جنایت جنگی یا جنایت علیه برریت.
 -2مرتکبین جرایم جدی غیر سیاسی قبل از ورود به استرالیا.
 -3مرتکبین اعمال خالف مقاید و ایول سازمان ملل متحد.
 -4شخص متقاضی برای امنیت کرور استرالیا یک خطر محبو

گردد.

 -5شخص متقاضی محکوم به یک جرم و جنایت جدی باشزد کزه بزرای جامعزه ی
استرالیا خطری جدی محبو

گردد.

 -1 -4تطبیق تعریف پناهنده در قوانین ایران و استرالیا بر طبق کنوانسیون 1951
ژنو واستثنائات وارد بر این تعریف:
تعاریف ارائه شده از شخص پناهنده در قوانین داخلی هر دو کرور ایران و اسزترالیا
کامالً منطبق با تعریف ارائه شده در کنوانبیون پناهندگان مزی باشزند .بنزابراین از لحزا
تعاریف تعارضی بین قوانین داخلی دو کرور مذکور با سند بینالمللی کنوانبیون 1951
ژنو وجود ندارد.
)1. Migration Act (1958
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نکتهی قابل بحث در این تعاریف دالیزل مربزوط بزه تزرس موجزه از آزار و اذیزت
میباشند .براساس تعاریف ارائه شده از پناهنده ترس موجه از آزار و ایزذاء مزیبایبزت
مبتنی بر یکی از دالیل ناادی ،مذهبی ،ملیت ،عضزویت در گزروه اجتمزاعی خزاص یزا
داشتن عقیده سیاسی خاص باشد .کنوانبیون هیچ تعری ی از این دالیل ارائه نمزی دهزد.
در قوانین داخلی ایران نی تعری ی از این دالیل ارائه نرده است و با توجزه  155قزانون
اساسی ایران همانطور که ذکر شد تنها پناهندگی سیاسی در عمزل مزورد پزذیرش قزرار
میگیرد.
اما قانون داخلی استرالیا نببت به قانون داخلی ایران برخی از م زاهیم را توضزیح و
تعریف نموده است.
به طور مثال :دو نوع از گروههای اجتماعی خاص شرح داده شدهاند:

Mirko Bagaric 2000: 271
 -1گروه خاص اجتماعی که مترکل از اعضای خانوادهی فرد متقاضی میباشد.
 -2هر یک از اعضای گروه در یک مرخصه سهیم میباشند .البته بزا وجزود شزرای
زیر:
 -2 -1این مرخصه ذاتی یا تغییرناپذیر است.
 -2-2این مرخصه برای هویت یا وجدان یزک شزخص آنقزدر اساسزی اسزت کزه
نمیتوان و نباید او را مجبور به ن ی آن کرد.
 -2 -3این مرخصه ،این گروه را از بقیهی جامعه متمای میکند.
اما در نهایت باید ذکر شود که این عبزارات کلزی بایزد در قزوانین داخلزی کرزورها
توضیح داده شوند و به درستی تعریف گردند.
در رابطه با استثنائات وارده بر تعریف پناهنده تعارضی بین قوانین داخلی کرورها و
سند بینالمللی مراهده نمیشود.
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 -2شرایط پناهندگی:
 -2 -1بر طبق کنوانسیون  1951ژنو:
بر طبق کنوانبیون  1951برای اینکه شخصی به عنوان پناهنده محبو

گزردد بایزد

دارای شرای زیر باشد:
 -2 -1 -1خارج از کشور متبوع یا محل سکونت عادی خود به سر ببرد:
با توجه به تعریف ذکر شده در مورد پناهندگی ،یکی از شرای «پناهنده» ایزن اسزت
که در خارج از کرور متبوع یا محل سکونت عادی خود به سر ببرد (شق  2از بند الزف
مادهی یک کنوانبیون .)1951
بنابراین شرط کبی که در داخل مرزهای کرور متبوع یا محل سکونت عزادی خزود
به سر می برد را نمی توان پناهنده نامید ،حتی اگر سایر شزرای پناهنزدگی را هزم داشزته
باشد.
ذکر این شرط ،پناهندگان را از آن دسته از افرادی که ایزطالحاً (آوارگزان داخلزی)
نامیده می شونند ،متمای میکند ،زیرا افراد اخیر در درون مرزهزای وطزن خزود بزوده و
هنوز تاب نظام حقوقی همان کرور قرار دارند .الزم به ذکر اسزت کزه "قزانونی یزا غیزر
قانونی بودن ورود فرد به کرور دیگر" نمزیتوانزد در م هزوم «خزارج از کرزور متبزوع
بودن» تأ یری داشته باشد ،زیرا ورود غیر قانونی ممکن است ورود معتبر تلقزی نگزردد،
ولی حتی به چنین ورودی نی ،در خزارج از کرزور متبزوع بزودن ،یزدق مزیکنزد (آل
کجباف.)212 :1389 ،
 -2 -1 -2ترس موجه از آزار و اذیت:
یکی دیگر از شروط اعطزای پناهنزدگی وجزود تزرس موجزه در شزخص متقاضزی
پناهندگی میباشزد .ایزن عبزارت در کنوانبزیون  1951تعریزف نرزده اسزت .بنزابراین
کرورها میتوانند ت اسیر مت اوتی از این عبارت را ارائه دهند.
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 -2 -2بر طبق آییننامهی پناهندگی ایران مصوب :1342/09/25
در قوانین داخلی ایران من جمله آییننامه پناهندگی مصزو

 1342/09/25تعری زی

از ترس موجه ارائه نرده است .بنابراین معیار قانونی برای ارزیابی تزرس موجزه وجزود
ندارد.
 -2 -3بر طبق قانون  1958استرالیا:
نکتهی حائ اهمیت این می باشد که قانون مهاجرت  1958استرالیا معیارهزای موجزه
بودن ترس را توضیح می دهد .بر طبق این قانون یک فرد زمانی دارای یک ترس موجزه
از آزار و اذیت است که:
 -1او برای حداقل یکی از  5دلیل (نزااد -دیزن -ملیزت -عضزویت در یزک گزروه
اجتماعی خاص -داشتن عقیده سیاسی) که مزورد اشزاره قزرار گرفزت از آزار و اذیزت
میترسد.
 -2یک احتمال واقعی وجود داشته باشد که اگر او به کرور خود برگردد برای یزک
یا چند تا از دالیل ذکر شده مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت.
 -3احتمال واقعی آزار و اذیت مربوط به تمام مناطق کرور او باشد.
 -4آزار و اذیززت شززامل هززم آسززیب جززدی بززه فززرد و هززم رفتززار سیبززتماتیک و
تبعی

آمی نببت به فرد باشد.
 -5امکان درخواست محافظت از مقامات در کرور خود را نداشته باشد:
اگر دولت یا اح ا

دیگر که کنترل تمام یا بخزش ب رگزی از کرزور آن فزرد را در

اختیار دارند مایل و قادر باشند که به شخص محافظت مو ر ارائه کنند ،او ممکزن اسزت
مرمول تعریف پناهنده نرود .اما فزرد بایزد قزادر بزه دسترسزی بزه محافظزت باشزد و
محافظت حالت مداوم داشته باشد .اگر محافظت قابل فراهم شدن باشد فرد یزک تزرس
موجه از آزار و اذیت ندارد و یک پناهنده نخواهد بود.
 -6امکان ایالح رفتار وجود نداشته باشد:
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بر طبق قانون ،اگر فرد بتواند گام های منطقزی بزرای تغییزر رفتزار خزود بزردار تزا از
احتمال واقعی آزار و اذیت در کرور خود جلوگیری کند او یک تزرس موجزه از آزار و
اذیت ندارد .اما این امر یدق نمیکند اگر چنین تغییری:
 -1با ویاگیهایی که برای هویت یا وجدان فرد اساسی هبت تعارض داشته باشد.
 -2فرد را مجبور سازد یک ویاگی را مخ ی یا پنهان کند کزه ذاتزی یزا تغییرناپزذیر
است.
 -3یا فرد را مجبور سازد:
 -1باورهای دینی خود را تغییر دهد از جمله انکار کردن مزذهب ،یزا پنهزان کزردن
اعتقادات مذهبی واقعی خود یا توقف مرارکت در عبادات دینی خود.
 -2پنهان کردن نااد ،قومیت ،ملیت یا کرور واقعی خود.
 -3تغییر دادن عقاید سیاسی خود یا پنهان کردن اعتقادات واقعی خود.
 -4پنهان کردن ناتوانی جبمی ،روانی یا فکری
عالوه بر ذکر معیارهای ترخیص ترس موجه عبارات مبهمی مانند موارد ذکزر شزده
در زیرکه در رابطه با این معیارها میباشند نی در این قانون توضیح داده شدهاند.

الف :آسیب جدی:1
برای داشتن یک ترس موجه از آزار و اذیت ،آزار و اذیت مورد تزرس ،بایزد شزامل
آسیب جدی به فرد باشد .آسیب جدی شامل مزوارد زیزر اسزت امزا محزدود بزه آنهزا
نمیشود:
 -1تهدیدی برای زندگی یا آزادی فرد.
 -2آزار و اذیت جبمی قابل توجه شخص.
 -3مرکالت اقتصادی قابل توجه که توانایی فزرد را بزرای گزذران زنزدگی تهدیزد
میکند.
1. Serious harm.
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 -4محرومیت کبب معاش از هر نزوع کزه ایزن محرومیزت توانزایی فزرد را بزرای
گذران زندگی تهدید میکند.

ب :رفتار سیستماتیک و تبعیضآمیز:1
برای داشتن یک ترس موجه از آزار و اذیت ،این آزار و اذیت مورد ترس باید شامل
رفتار سیبتماتیک و تبعی

آمی نی باشد.

 -1سیبتماتیک به این معنا می باشد که آسیب تصادفی یا تعمزیم یافتزه نباشزد بلکزه
تنها آن شخص مورد هدف قرار گرفته است.
 -2تبعی

آمی به این معنا می باشد که رفتار آزاردهنده بر شزخص یزا اعضزای یزک

گروه به شیوهای ا ر میگذارد که آن شخص یا گروه را از بقیه جامعه جدا میکند.
به عبارت دیگر اگر آسیب جدی مورد ترس فرد متوجه او یا گروهزی کزه او بزه آن
تعلق دارد نباشد شخص پناهنده نخواهد بود)Mirko Bagaric , 2000: 297( .

ج :احتمال واقعی آزار و اذیت:
برای موجه بودن ترس از آزار و اذیت ،باید «احتمال واقعی» وجود داشته باشزد کزه
اگر فرد به کرور خود بازگردد آزار و اذیت در آیندهای قابل پیشبینی ،رخ خواهزد داد.
احتمال واقعی بدان معنی است که ترس از آزار و اذیزت دور از ذهزن نیبزت وحتمزی
میباشد .اگر مکانی در کرور خود شخص وجود داشته باشزد کزه در آن بتوانزد بزدون
ترس موجه از آزار و اذیت زندگی کند او یک پناهنده نخواهد بود اما او باید بتوانزد بزا
ایمنی و به طور قانونی به آن محل دسترسی داشته باشد.

1. Systematic and discriminatory conduct.
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 -2 -4تطبیق شرایط پناهندگی در دو کشور ایران و استرالیا بر طبق کنوانسییون
 1951ژنو:
علیرغم اینکه شروط پناهندگی در قوانین موضوعهی هر دو کرور ایزران و اسزترالیا
کامالً منطبق با شروط ذکر شزده در کنوانبزیون  1951مزیباشزد ،امزا بزه وضزوح قابزل
مراهده میباشد که در قوانین کرور استرالیا کامالً ابهامات و کلمات کلزی ماننزد تزرس
موجه و آزار و اذیت توضیح داده شدهاند ،در حالی که در آییننامزهی پناهنزدگی ایزران
مصو

 1342به عنوان یک قانون داخلی هزیچ یزک از نارسزایی هزای موجزود در مزتن

کنوانبیون در این زمینه رف نرده است.
بنابراین نقطهی قوت قانون مهاجرت  1951استرالیا نببت به آییننامزهی پناهنزدگان
 1342ایران این میباشد که اوالً :کلمات کلی و مبهمی مانند تزرس موجزه توضزیح داده
شدهاند .انیاً :تا حد زیادی ابهاماتی که مربوط به دالیل ترس موجزه مزیباشزند در ایزن
قانون رف گردیدهاند.

 -3حقوق و تکالیف پناهندگان:
 -3 -1حقوق پناهندگان بر طبق کنوانسیون  1951ژنو:
 -3 -1-1عدم تبعییض در اجیرای مقیررات ایین کنوانسییون (میاده  3قیانون
کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -2آزادی در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان (ماده
 4قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -3اشتغال با دستمزد (ماده  18،24، 7و  19قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -4رفاه و آسایش (ماده  5قانون کنوانسیون پناهندگان)
در رابطه با این حق که در فصل  4کنوانبیون به آن اشاره شده است باید  5مقولزهی
جیرهبندی ،مبکن ،تعلیمات عمومی ،امور خیریه دولتی و بیمههزای اجتمزاعی را مزورد
اشاره قرار داد.
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 -3 -1 -4 -1جیرهبندی (ماده  20قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -4 -2مسکن (ماده  21قانون کنوانسیونپناهندگان)
 -3 -1 -4 -3تعلیمات عمومی (ماده  22قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -4 -4امور خیریه دولتی (ماده  23قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -4 -5بیمههای اجتماعی (ماده  24قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -5بهرهمندی از مساعدت اداری (ماده  25قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -6آزادی رفت و آمد (ماده  26قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -7آزادی مسافرت (ماده  27و  28قانونکنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -8انتقال دارایی (ماده  30قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -9کسب تابعیت (ماده  34قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -10اصل باز نگرداندن پناهندگان (بند اول ماده  33قیانون کنوانسییون
پناهندگان)
یکی از مهمترین حقوق پناهندگان که مزورد تأکیزد فزراوان قزرار گرفتزه ،ایزل بزاز
نگرداندن پناهندگان به کروری است که بزه دالیزل گونزاگون از آن کرزور رانزده و یزا
ناگ یر به ترک آن شدهاند.
این ایل همواره موید حمایت جدی سازمان ملزل و سزایر نهادهزای مربزوط قزرار
گرفته است( .بنداول مادهی  33کنوانبیون :1951
«هیچیک ازدول متعاهد به هیچ نحو پناهندهای را به سرزمینهای ک امکان دارد بزه
علل مربوط به ناادو  ...زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واق شزود تبعیزد نخواهزد
کرد یا باز نخواهد گردانید»).
اما پناهندهای که طبق دالیل کافی وجودش برای امنیت کشیوری کیه در آن بیه
سر میبرد خطرناک بوده یا طبق رأی قطعی دادگاه محکیوم بیه ارتکیاب جیرم ییا
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جنایت مهم شده و مضر به حال کشور تشخیص داده شود نمیتواند دعوی اسیتااده
از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.
 -3 -1 -11حق مراجعه به دادگاهها (ماده  16قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -12حق عضویت (ماده 15قانون کنوانسیون پناهندگان)
 -3 -1 -13حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول (ماده 13قیانون کنوانسییون
پناهندگان)
 -3 -1 -14حق مالکیت معنوی و صنعتی (ماده 14قانون کنوانسیون پناهندگان)

 -3 -2تکالیف پناهندگان بر طبق کنوانسیون پناهندگان :1951
تکالیف پناهندگان در ماده ی  2کنوانبیون  1951تعیین شده است که براساس آن هر
پناهنده نببت به کروری که در آن زندگی میکند وظایف زیر را بر عهده دارد:
 -1رعایت قوانین و مقررات کروری که در آن ساکن است.
 -2رعایت شرای مربوط به برقراری نظم عمومی.
ضمانت االجرای عدم رعایت مقررات فوق در ماده  32کنوانبیون بیزان شزده اسزت
بر طبق این ماده دول متعاهد می توانند به دالیل ح ظ امنیت ملی و نظم عمومی پناهنزده
را اخراج نمایند( .ماده  32کنوانبیون :دول متعاهد پناهنده ای را کزه بزه طزور مزنظم در
سرزمین آنان به سر می برند اخراج نخواهند کرد مگر به دالیل ح ظ امنیت ملی یزا نظزم
عمومی).
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 -3 -3حقوق پناهندگان بر طبق قوانین داخلی ایران:
 -3 -3 -1بر اساس آیین نامهی پناهندگان مصوب  1342/09/25هیأت وزیران:
براساس بندهای الف و ب مادهی  7آییننامهی پناهندگان ،اشخاص پناهنده پی
از قبول پناهندگی از حقوقی مانند:
 -1خدمات بهداشتی
 -2خدمات فرهنگی
 -3خدمات اجتماعی
 -4اشتغال به حرف و کارهایی که اتباع خارجی در ایران اجازهی آن را دارند.
برخوردار میباشند.
در رابطه با اشتغال به حرف  2شرط الزم میباشد:
 -1پناهندگان به حرف و کارهایی می توانند اشتغال ورزند که اتباع خارجی در ایران
اجازهی آن را داشته باشند.
 -2ترخیص این امر به عهدهی کمیتهی دائمی پناهندگان میباشد.
بنابراین پناهندگان می توانند به ترخیص کمیتهی دائمزی پناهنزدگان بزه حزرف آزاد
ج ء آنچه که قانوناً منحصر به اتباع داخلی و یا در انحصار دولزت و یزا مرزمول امتیزاز
اعطایی از طرف دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشند ،اشتغال ورزند.
پناهندگان نی به مانند سایر اتباع بیگانه برای اشتغال خود بایبتی قبزل از شزروع بزه
کار اقدام به اخذ پروانهی کار از وزارت کار و امور اجتماعی نموده باشند.
با توجه به بند ج مادهی  122قانون کار برای پناهندگان در یورتی پروانه کار یادر
میشود که قبالً دفترچه پناهندگی برای او یادر شده باشد و به عبارت دیگر پناهنزدگی
او به تأیید مراج یزالحیت دار رسزیده و پناهنزده محبزو

شزده باشزد .و همچنزین

وزارتخانههای امور خارجه و کرور کتباً با یدور پروانه کار و تمدید آن بزرای پناهنزده
مورد نظر موافقت کرده باشند.

...........216تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره سی و نهم ،بهار1397

مدت اعتبار پروانهی کار یک سال میباشند که تمدید و تجدید آن منوط به موافقزت
کمیتهی دائمی پناهندگان میباشد.
الزم به ذکر است که بر طبق بند  1مادهی  6آییننامه پناهندگان و بنزد  1مزادهی 25
قانون نظام ین ی موضوع تعیین شرای و ضواب یدور پروانهی کبب در اتحادیههای
ین ی ،یدور پروانهی کبب را برای پناهندگان مجاز قلمداد کرده است ولی یدور آن
منوط و مرروط به پروانهی کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانهی اقامزت
معتبر از وزارت کرور میداند.

 -1حق استمالک اموال منقول و غیرمنقول:
برای پناهندگان مانند اتباع بیگانه و در همان حد حق مالکیزت در نظزر گرفتزه شزده
است .بنابراین باید برای بررسی حقوق پناهندگان در زمینهی استمالک امزوال منقزول و
غیرمنقول باید به بررسی قوانین مربوط به اتباع بیگانه در این زمینه بپردازیم.
 -1-1استمالک اموال منقول:
در خصوص استمالک اموال منقول در قوانین ایران برای اتباع بیگانه و به تبز بزرای
پناهندگان محدودیتی وجود ندارد و آن ها می توانند اموال منقول را به هزر مقزدار بزدون
محدودیت تحصیل نمایند فق در مورد نحوهی تحصیل و تصزرف در امزوال بزر طبزق
مادهی  966قانون مدنی تاب قانون ایران خواهند بود.
بنابراین پناهندگان میتوانند اموال منقول را تحصیل نمایند مرروط بر اینکه براساس
قوانین و مقررات ایران مرروع و مجاز باشد.
 -1-2استمالک اموال غیرمنقول:
بر طبق آیین نامهی ذکر شده پناهندگان مانند اتباع خارجی حق استمالک اموال غیزر
منقول را دارند.
در رابطه با استمالک اموال غیرمنقول توس اتباع بیگانه و بزه تبز آنهزا پناهنزدگان
قوانین زیر وجود دارد:
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 -1قانون راج به اموال غیر منقول مصو

1310/03/16

 -2تصویبنامه استمالک اتباع خارجه مصو

 13مهر 1342

 -3آییننامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توس اتبزاع خارجزه مقزیم جمهزوری
اسالمی ایران مصو

 1374/09/19هیأت وزیران.

در خصوص استمالک اموال غیر منقول از جانزب پناهنزدگان بایزد بزین دو نزوع از
اموال غیرمنقول ت کیک قائل شد.
 -1استمالک اموال غیرمنقول م روعی
 -2استمالک اموال غیرمنقول غیر م روعی.
در مورد اموال غیرمنقول م روعی باید به قزانون راجز بزه امزوال غیرمنقزول 1310
توجه کرد .مادهی  1این قانون به نوعی سلب مالکیت نببت به اراضی م روعزی اشزاره
کرده است.
بنابراین اتباع بیگانه و من جمله پناهندگان از تاریخ  1310تا کنون اهمیت تمت برای
مالکیت م روعی را که از جمله حقوق خصویی می باشد را ندارند و این حق مخزتص
اتباع ایران است.
در مورد استمالک اموال غیر منقول غیر م روعی به ماده ی  1آییننامه استمالک اتباع
خارجه مصو

 1328/05/25اشاره کرد .بر طبق این ماده اتباع خارجزه (بزه تبز آن هزا

پناهندگان) می توانند در ایران ملکی برای سکونت یا ینعت یا مبزکن خزود اسزتمالک
نمایند (مجتبی دهقاندار.)75 :1379 ،

 -2حق مراجعه به مراجع قضایی:
بر طبق مادهی  7آییننامه پناهندگان برای تظلم و احقزاق حزق خزود مزیتواننزد بزه
مراج قضایی مراجعه نمایند.
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بنابراین پناهندگان میتوانند به عنوان مدعی به دادگاههای داخلی رجوع نموده و اگر
مراج قضایی از رسیدگی قضایی و اجرای حق و عدالت اسزتنکاف ورزنزد مبزوولیت
بینالمللی خواهند داشت.
 -3آزادی در انتخاب مسکن:
بر طبق تبصرهی  4مادهی  7آییننامهی مذکور پناهنزدگان در حزدودی کزه مقزررات
کروری اجازه میدهد ،مانند اتباع خارجه در انتخا

مبکن آزادند.

در قوانین موضوعهی ایران محدودیت خایی در مورد انتخا

مبزکن بزرای اتبزاع

خارجه و به تب برای پناهندگان در نظر گرفته نرده است.
 -4حق انجام مراسم مذهبی برای پناهندگان و تعلیم آن به فرزانشان:
بر طبق تبصرهی  2آییننامهی مذکور پناهندگان تا حدودی که مخالف نظزم عمزومی
نباشد آزادانه حق انجام مراسم مذهبی و تعلیم آن را به فرزندان خود دارند.
در این آییننامه رعایت نظم عمومی مورد اشاره قرار گرفته اسزت چزرا کزه رعایزت
مصالح جامعه ایرانی با توجزه بزه مکتبزی بزودن نظزام جمهزوری اسزالمی ایزران بزرای
قانونگذار حائ اهمیت میباشد.

 -5حق تحصیل تابعیت:
بر طبق ماده ی  13آییننامهی پناهندگان:
«اعطای تابعیت به پناهندگانی که در مدت اقامت در ایران قوانین و مقررات را کامالً
رعایت کرده باشند با نظر مباعد روبرو خواهد شد».
بنابراین با توجه به متون حقوقی ایران این حق برای پناهندگان در نظر گرفتزه شزده
است که در یورت رعایت کامل قوانین و مقررات ایزران بتواننزد درخواسزت تحصزیل
تابعیت ایران را نموده تا چنانچه واجد شرای باشند به تابعیت ایران پذیرفته شوند .الزم
به ذکر است که شرای تحصیل تابعیت آنها به مانند سایر بیگانگان میباشد.
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 -3 -3 -2بر طبق آیین نامهی اجرایی صدور سند مسیافرت پناهنیدگان سیاسیی
مصوب :1366/04/10
بر طبق مادهی  1و  3آییننامهی فوقالزذکر بزرای مبزافرت پناهنزدگان سیاسزی بزه
خارج از کرور از طرف مقامات یالح سند مبافرت یادر مزیشزود .در ایزن یزورت
ورود و خروج آنان با سزند مبزافرت تنهزا از مرزهزای مجزاز کرزور و پزس از کنتزرل
مأموران یالحیتدار مرزی میبر خواهد بود (هاشمی.)610 :1384 ،
 -3 -4تکالیف پناهندگان براساس آییننامیه پناهنیدگان مصیوب 1342/09/25
هیأت وزیران:
 -1احترام به مقررات دولتی و حاظ امنیت ایران:
بر طبق مادهی  8آییننامه پناهندگان باید کتباً تعهد نمایند مادامی که در ایران اقامزت
دارند مقررات دولتی را محترم برمارند .ضمانت االجرای اقدام علیزه امنیزت یزا قزوانین
ایران در مادهی  9این آییننامه بیان شده است .بر طبق این مزاده چنانچزه پناهنزده علیزه
امنیت یا قوانین ایران اقدامی نماید وزیر کرور بزه پیرزنهاد کمیتزهی دائمزی پناهنزدگان
گواهینامه پناهندگی او را لغو مینماید.
 -2منع شرکت در فعالیتهای سیاسی و سندیکایی:
بر طبق تبصرهی  1ماده  7آییننامه پناهندگان ،آنها باید از شزرکت در فعالیزتهزای
سیاسی و سندیکایی اجتنا

نمایند (شیرین عبادی.)57 :1373،

 -3 -5حقوق و تکالیف پناهندگان بر طبیق قیانون مهیاجرت  1951اسیترالیا و
اصالحات آن:
افراد برای پناهنده شدن در کرور استرالیا نیاز به اخذ وی ای معتبر دارند.
برای یدور وی ای معتبر از ادارهی مهاجرت استرالیا باید ابتدا بررسی شود که آیا:

...........220تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره سی و نهم ،بهار1397

 -1شخص مورد نظر در داخل کرور استرالیا ساکن اسزت و اگزر در داخزل کرزور
استرالیا است ورود او به یورت قانونی بوده است یا غیرقانونی.

1

 -2شخص مورد نظر از خارج کرور استرالیا درخواست پناهندگی کرده است.

2

در اینجا ابتدا انواع وی اهای در نظر گرفته شده برای هر یک از دو دسزته را بررسزی
میکنیم و بعد بر طبق هر دسته حقوق و تکالیف دارندگان وی اها را که در واق پناهنزده
محبو

میشوند را مورد شناسایی قرار میدهیم.

البته الزم به ذکر است که تنها افرادی که قبزل از تزاریخ  13اوت  2013بزا قزایق بزه
طور غیرقانونی وارد کرور استرالیا شدهاند حق تقاضای وی ای معتبر را دارند چون بعزد
از تاریخ  13اوت  2012دولت استرالیا از ورود ایزن افزراد بزه کرزور خزود خزودداری
میکند .و تنها تقاضای پناهندگی افزراد از طریزق اعطزای ویز ای معتبزر را در یزورتی
میپذیرد که به یورت قانونی وارد این کرور شده باشند.
مهمترین قانون برای بررسی انواع وی اهای مرتب با پناهندگان و به تب آن حقوق و
تکالیف پناهندگان قزانون مهزاجرت  19583و ایزالحیههزای آن در سزالهزای  1989و
 1992و  1993و  1994و  2012و  2013میباشد.
مهمتزرین ایززن ایزالحات در سززالهزای  2012و  2013مزیباشزد .کززه مربزوط بززه
پناهجویان غیرقانونی با قایق می باشد .دولت استرالیا در طی اعالمیزهای خبزر از تزوافقی
که با  Nauruو کرور مال ی منعقد کرده بود داد .بر طبق این توافق از ورود پناهجویان
بززه خززاک اسززترالیا جلززوگیری مززیشززود و آنهززا بززه ج ایززری ماننززد  papuaدر
 NewGuineaو کرور مال ی فرستاده میشوند .در آنجا به تقاضزای پناهنزدگی آنهزا
رسیدگی میکنند.)Elibritt karlesen, 2014: 2( .

1. onshore- protection
2. offshore- protection
3. Migration Act 1958
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برنامهی بشر دوستانه و حمایت از پناهندگان استرالیا:
این برنامه در واق به عنوان یک کمک ب رگ از طرف دولت استرالیا بزرای حمایزت
از پناهندگان می باشد .در واق این برنامه طراحی شده است تا به نحو مو ری به حمایت
از پناهندگان بپردازد.
انواع ویزاهای در نظر گرفته شدن برای پناهندگان:

 :1ویزاهای:onshore1
Refugee and humanitarian
این نوع وی ا شامل برنامه های برر دوسزتانه و حمایزت از پناهنزدگان مزی شزود کزه
هدف این برنامه فراهم کردن شرایطی برای مردمی که در داخل استرالیا زندگی می کننزد
و خواستار یک نوع وی ای حمایتی و یا پناهجوی میباشند.
استرالیا  3نوع وی ای حمایتی برای مردمی که داخل استرالیا میباشند که می خواهنزد
از حمایت دولت استرالیا برخوردار شوند فراهم میکند.
( (class XA / subclass 866 ) -1وی ای محافظتی دایمی )
2

برای مردمی که به طور قانونی به استرالیا وارد میشوند.
( -2وی ای محافظتی موقتی(class XD) (subclass 785) (TPV) )3
برای افرادی که به طور غیر قانونی وارد کرور استرالیا میشوند.
 -3وی ای طرح پناهگاه امن(class XE) (sub class 790) 4
این نوع وی ا برای افرادی می باشد که به طور غیر قانونی وارد کرور استرالیا شده اند
و قصد دارند تا در استرالیا کار کنند یا درس بخوانند.

1. Onshore- protection
2. protection visa
3. temporary protection visa
4. safe haven Enterprise visa
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 -1-1ویزای حمایتی دائمی

1

این وی ا بر طبق قانون جدی استرالیا (مصو  )2013تنها برای افرادی قابلیت یدور
را دارد که به طور قانونی وارد کرور استرالیا شده باشند و بعد از ورود به طزور قزانونی
به یکی از  5دلیل ذکر شده پناهنده محبو

میشوند.

بنابراین بر طبق قانون جدید این کرور امکان یدور این نوع وی ا برای افزرادی کزه
به طور غیرقانونی وارد خاک استرالیا شده اند وجود ندارد .حتزی ایزن دسزته افزراد حزق
درخواست وی ای محزافظتی موقزت را ندارنزد چزون دولزت اسزترالیا بزر طبزق برنامزه
محافظت از مرزها (بر طبق قانون جدیزد) اجزازهی ورود ایزن افزراد را بزه ایزن کرزور
نمیدهد.
اما افرادی که به طور غیرقانونی قبل از تصویب قزانون وارد ایزن کرزور شزدهانزد و
درخواست وی ای محافظتی دائم را (بر طبق قانون سابق) داده اند و ایزن درخواسزت تزا
 16دسامبر  2014نهایی نرده باشد به درخواست وی ای محافظتی موقت تبدیل خواهزد
شد.
در نتیجه :اوالً این نوع وی ا بر طبق قانون جدید یرفاً اختصاص به افزرادی دارد کزه
به طور قانونی وارد کرور استرالیا میشوند و بزه افزرادی کزه بزه طزور غیرقزانونی وارد
شدهاند اعطاء نخواهد شد.
(به وارد شدگان غیر قانونی قبل از تصویب قانون جدید تنها وی ای محافظتی موقتی
تعلق میگیرد و به واردشدگان غیرقانونی بعد از تصویب قانون جدید هیچ نزوع ویز ای
محافظتی چه دائمی و چه موقت تعلق نخواهد گرفت)
 -1-1-1حقوق دارندگان این نوع ویزا:
 -1آنها تمامی حقوقی که مقیمان دائمی استرالیا دارا میباشند را دارند.
 -2آنها میتوانند بعد از طی مدتی درخواست شهروندی استرالیا را ارائه دهند.

1. permanent protection visa
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 -3آنها از همان ابتدا میتوانند از مقررهای که دولت استرالیا برای شزهروندان خزود
در نظر میگیرد برخوردار شوند.
 -4حق برخورداری از امکانات دولتی مانند مبکن و خوراک مناسب را دارند.
 -1-1-2افرادی که ساکن در کشور استرالیا میباشند اما به صورت غیرقیانونی
وارد شدهاند:
این دسته افراد می تواننزد  2نزوع ویز ای  -1ویز ای محزافظتی موقزت (-2 )TPV
وی ای طرح 1پناهگاه امن ( )SHEVsرا درخواست کنند.
( -1-2ویزای محافظتی موقت):
 -1-2-1شرایط اخذ ویزای محافظتی موقت:
شما میتوانید یک ( TPVوی ای محافظتی موقت) را بگیرید اگر:
 -1به استرالیا به طور غیرقانونی وارد شده باشید.
 -2از شما دعوت شده باشزد کزه بزرای ویز ای  TPVدرخواسزت بدهیزد و یزک
درخواست معتبر تبلیم کنید.
 -3به عنوان شمول تعهدات ح اظت استرالیا ارزیابی شده باشید.
 -4واجد شرای دیگر مانند چک سالمتی ،امنیتی ،شخصیتی و هویتی باشید.
 -1-2-2حقوق اعطاء شده به دارندگان ویزای محافظتی موقت:
 -1اجازهی اقامت محدود:
وی ای محافظتی موقت به شما اجازهی اقامت تا  3سال را در کرور استرالیا خواهزد
داد.
 -2اجازهی کار:
به دارندگان این وی ا اجازه کار داده میشود.
 -3دسترسی به مناف تأمین اجتماعی
( onshore .1داخل در مناطق ساحلی) ایطالحی می باشد که در قانون مهاجرت استرالیا در رابطه با دسزتهبنزدی
وی اهای مطرح میشود که از طرف افراد داخل در کرور استرالیا تقاضا میشود.
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 -4برخورداری از مراوره ی کوتاه مدت برای تزرمیم یزدمات ناشزی از شزکنجه و
ضربهی روحی.
 -5دسترسی ب رگباالن به برنامهی انگلیبی مهاجرین استرالیا.

1

 -6حق تحصیل برای کودکان در مقاط ابتدایی و متوسطه.
بنابراین ب رگباالن حق تحصیل در دانرگاهها را ندارند.
 -7امکان س ر به خارج از استرالیا به اسزتثنای کرزوری کزه فزرد متقاضزی مرزمول
تعهدات محافظتی استرالیا شده است:
البته این حق (امکان س ر به خارج از استرالیا) برای دارندگان این نزوع ویز ا بعزد از
 16دسامبر  2014مورد شناسایی قرار گرفته است .یعنی تنهزا افزرادی کزه در تزاریخ 16
دسامبر  2014یا بعد از آن وی ای محافظتی دریافت داشته اند می توانند برای تأییزد سز ر
به خارج از استرالیا و بعد ورود مجدد به اسزترالیا درخواسزت بدهنزد .ایزن افزراد بایزد
تأییدیه کتبی را از قبل از س ر دریافت نمایند .این افراد نبایزد تحزت هزیچ شزرایطی بزه
کروری که از آن مرمول تعهدات محافظتی استرالیا شناخته شدهاند س ر کنند.
نکته حائ اهمیت این است که افراد نمیتوانند درخواست ویز ای  SHEVوTVP
را با هم ارائه دهند و در یورت ارائه فق به درخواست  SHEVرسیدگی میشود.
 -8حق تجدید نظرخواهی در یورت رد وی ای پناهندگی:
اگر معیارهای مربوط به این دو نوع وی ا برآورده نرود درخواست وی ای محزافظتی
موقت و وی ای طرح پناهگاه امن رد خواهد شد و در نامهای دالیل رد وی ای محزافظتی
توضیح داده خواهد شد.
الزم به ذکر است که اگر فرد مرمول تعهزدات محزافظتی اسزترالیا نرزود و ویز ای
دیگری هم نداشته باشد حق قانونی برای اقامت در استرالیا را نخواهد داشت و بایزد بزه
کرور خود یا به کرور امن دیگری که حق ورود به آن را دارد برگردد.
1. Australian Migrant English Programme.
این برنامه از طرف ادارهی مهاجرت برای کمک به مهاجرین تازه وارد در جهت یادگیری زبان انگلیبزی مزیباشزد
که به طور داوطلبانه از طرف افراد ارائه میشود و بدون اخذ هیچگونه وجهی.
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مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رد ویزاهای پناهندگی:
 -1هیأت تجدید نظر(بازنگری)پناهندگی (:)RRT
این هیأت یک هیأتی مبتقل می باشد که قدرت و توانایی بازنگری 1تصزمیماتی کزه
مربوط به وی اهای حمایتی میباشند ،را دارا میباشد.
رسیدگی در این هیأت به یورت ماهوی میباشد نه یرفاً شکلی.
این هیأت ادعاهای متقاضیان را بر طبزق شزرای منزدرج در کنوانبزیون مربزوط بزه
پناهندگان ( )1951بررسی میکند و در یک جلبه با حضور دو طرف (پناهنده و مزأمور
ادارهی مهاجرت) ترکیل میشود.
تصمیمات این هیأت ممکن است تأیید تصمیم اولیه اداره ی مهاجرت باشد بزه ایزن
معنا که متقاضی را واجد شرای برای یک وی ای حمایتی نمیداند .یا رد تصزمیم اولیزه
ادارهی مهاجرت باشد که در این یورت برای بررسی مجدد پرونزده دوبزاره بزه اداره ی
مهاجرت بازگردانده می شود که در این یزورت اداره ی مهزاجرت مکلزف اسزت تمزام
رهنمودها و دستورات هیأت بازنگری پناهندگان را مد نظر قرار دهزد .ایزن هیزأت ایزن
اختیار را نی دارد که به جای ادارهی مهاجرت خود تصمیم بگیرد.
امکان ارائه دالیل جدید در این هیأت نی وجود دارد.
متقاضززی مکلززف اسززت ظززرف مززدت  28روز از اعززالم نتیجززه ادارهی مهززاجرت
درخواست تجدیدنظرخواهی خود را به همان اداره تحویل دهد تا اداره آن را بزه هیزأت
مذکور ب رستد.

 -2بازنگری قضایی (طبق اصالحیه قانون مهاجرت  1958در سال :)1994
دومین مرج در نظر گرفته شده برای تجدیدنظرخواهی البته در یورتی کزه هیزأت
بازنگری پناهندگان نظر ادارهی مهاجرت را تأیید کند بازنگری از طریق قضایی میباشد.
1. Refugee Review Tribunal.
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البته الزم به ذکر است که رسیدگی در این مرحله یزرفاً شزکلی مزی باشزد و دالیزل
جدید و ادعاهای جدید در این مرحله پذیرفته نمیشوند.
 -3دخالت وزارتی:
آخرین دستاوی متقاضی وی ا درخواست از وزیر امور مهاجرت و شهروندی استرالیا
میباشد.
وزیر مربوطه با استناد مادهی  417قانون مهاجرت استرالیا مصو

 1958این قزدرت

را دارد که به شخص متقاضی وی ا اعطا نماید .یعنی در یورتی که افراد از طریق هیأت
بازنگری پناهندگان و بازنگری قضزایی موفزق بزه تغییزر نظزر ادارهی مهزاجرت نرزوند
میتوانند مبتقیماً از وزیر درخواست اعطای وی ا را نمایند.
این قدرت اعطاء شده به وزیر به عنوان دخالت وزارتی و به عنزوان (قزدرت منزاف
عمومی )1مطرح می شود .نهایتاً اگر فرد متقاضی انواع وی ا موفق به اخذ وی ا نرود بایزد
کرور استرالیا را ترک کند.
برای هر بار س ر باید تأییدیه جداگانه ای گرفته شود .اگر بزدون تأییدیزه بتزی سز ر
کنند وی ای محافظتی موقت لغو خواهد شد.

2

 -1-2-3تکالیف دارندگان ویزا ی محافظتی موقتی:
 -1عدم درخواست وی ای مهاجرت از طریق برنامه های مهاجرتی انبان دوستانه 3یا
خانوادگی 4برای اعضای خانواده.
 -2اطالع رسانی به اداره مهاجرت در یورت تغییر آدرس مبزکونی ظزرف  28روز
از نقل مکان.
 -3عدم درخواست برای وی ای دیگری غیر از ویز ای محزافظتی مزوقتی) (TPVو
وی ای طرح پناهگاه امن (.)SHEV
1. Public interest powers.
 .2برای دریافت تأییدیه باید فرم  1454تحت عنوان درخواست بزرای تأییزد سز ر تحزت شزرای  5870را کامزل
نمایند.
3. Humanitarian
4. Family Migration
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 -4درخواست برای وی ای محافظتی دیگری یا ویز ای طزرح پناهگزاه امزن قبزل از
منقضی شدن وی ای اولی.
 -3ویزای طرح پناهگاه امن (:)SHEV
همانطور که گ ته شد یکی دیگر از انواع وی اهایی که اشخایزی کزه بزه طزور غیزر
قانونی وارد خاک استرالیا شدهاند میتوانند درخواست نمایند وی ای پناهگاه امن اسزت.
البته این وی ا هم مانند مورد قبلی تنها برای افرادی میباشد کزه قبزل از تصزویب قزانون
جدید به طور غیرقانونی وارد خاک استرالیا شدهاند چون بعد از تصویب قانون جدید از
ورود افراد به طور غیر قانونی خودداری میشود.
 - 3-1شرایط اعطای ویزای :SHEV
در یورتی یک وی ای  SHEVاعطا خواه شد که:
 -1به یورت غیرقانونی وارد خاک استرالیا شده باشد.
 -2از متقاضی دعوت شده که تقاضزای ویز ای  SHEVدهزد و یزک تقاضزانامهی
معتبر ارائه دهد.
 -3باید قصزد کزار کزردن و درس خوانزدن (توسز متقاضزی یزا یکزی از اعضزای
خانوادهاش) اعالم گردد.
 -4سایر شرای از قبیل بررسی هزای سزالمتی ،امنیتزی ،شخصزیتی و هزویتی را دارا
باشند.
 -3-2حقوق دارندگان ویزای :SHEV
تمامی حقوق ذکر شده برای دارندگان وی ای محافظتی موقتی به ماننزد حزق اقامزت
که البته مدت آن برای دارندگان وی ای 5 SHEVسال می باشد اجازه کار ،دسترسی بزه
مناب تأمین اجتماعی ،برخورداری از مراوره کوتاه مدت برای کاهش یدمات ناشزی از
شکنجه و ضربهی روحی ،دسترسی ب رگباالن به برنامهی انگلیبی مهزاجرین اسزترالیا،
حق تحصیل برای کودکان (مقط ابتدایی و متوسطه) ،امکان س ر به خارج از استرالیا بزا
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تأییدیه مخصوص برای دارندگان این نوع وی ا نی م روض مزی باشزد.و مهمتزر از همزه
حق تجدید نظر خواهی در یورت ر وی ای مربوطه برای متقاضی وجود دارد.
یکی از م یت های وی ای SHPVنببت به وی ای محافظتی موقت این می باشد کزه
افراد دارای یک حق ویاه 1هبتند و آن این است که بعد از  3و نیم سال از اخذ ویز ای
پناهگاه امن افراد می توانند در یورت وجود دو شرط زیر بزرای انزواع دیگزر وی اهزای
( onshoreداخل استرالیا) اقدام نمایند.
 -1در قبمتها خایی از کرور استرالیا شاغل بودهاید یا
 -2برای تحصیل تمام وقت در این قبمتها بت نام کردهاید یا
 -3ترکیبی از هر دو مورد باال.
 -3-3تکالیف دارندگان ویزای:SHEV
به مانند دارندگان ویز ای محزافظتی (موقزت) مزیباشزد .از ذکزر مجزدد خزودداری
میکنیم.

 :2ویزاهای :offshore
این برنامه در جهت اسکان مردمی می باشد که نیاز بزه کمزک هزای برزر دوسزتانهی
کرور استرالیا دارند و این در حالی می باشد که هیچ راه چاره ای برای آن هزا بزه غیزر از
اسکان در کرور استرالیا وجود ندارد.
این برنامه شامل  2دسته وی ا میباشد:
 -1طبقه پناهندگی
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 -2دستهی برنامه خاص برر دوستانه ()2SHP

 .1چنانچه برای دریافت نوع دیگری از وی ا اقدام شود وی ای طرح پناهگاه امزن قبزل از تصزمیم گیزری در مزورد
درخواست وی ا منقضی شود در حالیکه درخواست در حال بررسی است به فرد وی ای بریجینگ داده میشود.
1. Refugee category
2. Special Hunanitarian Programme category
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نکته ی قابل توجه این می باشد که تعزداد متقاضزیانی کزه بزرای اسزکان درخواسزت
دادهاند خیلی بیرتر از تعداد وی اهای در دسترس میباشد.
وی اهای دسته اول (پناهندگی) اختصاص بزه افزرادی دارد کزه در کرزور خودشزان
تحت تعقیب می باشند و نوعاً بیرون از کرور خود زندگی می کنند و نیاز مبرم به اسکان
دارند.
بنابراین افرادی برای وی ای دستهی اول ( )Refugee visaیالحیت تقاضا دارنزد
که:
 -1بیرون از کرور استرالیا زندگی میکنند.
 -2در کرور خودشان تحت تعقیب میباشند.
(تنها استثنایی که وجود دارد این است که شخصی که در داخل استرالیا می باشد نیز
می تواند تقاضای وی ای پناهندگی دستهی اول را بنماید به شرط اینکه یکزی از اعضزای
درجهی  1خانوادهاش برای او درخواست یک وی ا کند).

 -1ویزای پناهندگی:)sub class 200( 3
این نوع وی ا برای افرادی میباشد که در خارج از کرور استرالیا و خزارج از کرزور
خود زندگی می کنند و توس کرور خود تحت تعقیب می باشد .برای اسکان در کرزور
استرالیا تحت این نوع وی ا شما باید به وسیله کمیبر عالی سازمان ملل متحد به دولزت
استرالیا معرفی شوید.
این وی ا از انواع وی اهای دائمی میباشد.
 -1-1حقوق اعطاء شده به دارندگان این نوع ویزا:
 -1حق تحصیل در کرور استرالیا.
 -2حق کار در کنار تحصیل در استرالیا.

3. Refugee visa

...........230تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره سی و نهم ،بهار1397

 -3حق است اده از خدمات مدیکر و خدمات درمانی و بهداشتی ارائزه شزده توسز
دولت استرالیا.
 -4درخواست برای شهروندی استرالیا بعد از  5سال زندگی در کرور استرالیا.
 -5امکان درخواست برای اقامت دایم کرور استرالیا بزرای اعضزای خزانوادهی فزرد
دارندهی وی ا.
 -6شرکت در کالسهای انگلیبی رایگان.
 -7حق مبافرت به خارج از استرالیا با داشتن تأییدیه مورد نظر.
در مورد این نوع وی ا هم به مانند مورد قبلی باید فرد در هنگام درخواست و اعطای
وی ا خارج از استرالیا باشد.
 -8عدم نیاز به پرداخت ه ینه بزرای درخواسزت ایزن نزوع ویز ا -دولزت اسزترالیا
ه ینه ی س ر به این کرور و نی سایر ه ینه های مربوط به آزمایرات پ شکی را قبزل از
ورود به این کرور تقبل مینماید.
 -1-2تکالیف دارندگان این نوع ویزا:
در درخواستی که فرد متقاضی ارائه می دهد ممکن است برای افراد خزانواده ی خزود
نی درخواست این نوع وی ا را به انضمام درخواست برای خود در قالب یک فزرم ارائزه
دهد .دارندگان این تکالیف را بر عهده دارند:
 -1باید در تاریخ معین شده در وی ا به کرور استرالیا وارد شزوند (نزه زودتزر و نزه
دیرتر)
 -2باید تمامی شرای مربوط به قوانین کرور استرالیا را در رابطه با ایزن نزوع ویز ا
رعایت نمایند.
 -3با وی ای اعطاء شده تنها یک بار حق ورود به کرور استرالیا را دارند نه بیرتر.
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 -4انجام آزمایرات پ شکی 1توس هیأت پ شکی مربوط به مهاجرت قبزل از ورود
به استرالیا( .این آزمایرات شامل :بیماریهای واگیردار -حاملگی -بیماریهای ع زونی-
واکبنهای مورد نیاز و غیره میشود).
 -5ارائه مدارک ا بات رابطهی خانوادگی در یورتی کزه افزراد خزانوادهی فزرد نیز
مرمول درخواست شوند.
 -6ارائه ی مدارک مربوط به (ترخیص هویت) (که از طرف کروری که فزرد در آن
زندگی میکند اعطا میشود.
چه کبانی یالح می باشند تا پیرنهاد این نوع وی اهای مربزوط بزه پناهنزدگی را بزه
دولت استرالیا بدهند 5( :نوع وی ای پناهندگی ،ویز ای برنامزهی برزر دوسزتانه خزاص
داخل کرور ،وی ای برنامه ی برزر دوسزتانه خزاص جهزانی ،ویز ای نجزات ضزروری،
وی ای زنان در معرض خطر).
 -1یک شهروند استرالیایی.
 -2فردی که دارای اجازهی اقامت دائم در کرور استرالیا میباشد.
 -3یک شهروند واجد یالحیت نیوزیلندی.
 -4یک سازمان استرالیایی.
 -5کمیبر سازمان ملل متحد.
 -6یکی از اعضای خانواده (درجه ی  :)1اگر فزردی از اعضزای یزک خزانواده یزک
وی ای از انواع وی اهای ذکر شده ( 5نوع) را داشته باشد می تواند برای یکزی از اعضزای
خانوادهاش (درجه  )1پیرنهاد وی اهای ذکر شده را بدهد.

(آزمایرات سالمتی در موق ع یمت)

1. Departure health check
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 -2ویزای مربوط به برنامه ی بشر دوسیتانه ی خیاص داخیل کشیور
()Sub class 201

این وی ا برای افرادی در نظر گرفته شده است که توس کرور خود تحزت تعقیزب
می باشد و در عین حال در کرور خود زندگی می کنند و قادر بزه تزرک کرزور خزود و
ورود به کرور دیگری به عنوان پناهجو نیبتند .این وی ا یک نوع وی ای دائمی میباشد.
 -1-1حقوق دارندگان این نوع ویزا:
به مانند دارندگان وی ای پناهندگی میباشد.
تکالیف:
تکالیف دارندگان این نوع وی ا نی به مثابهی دارندگان وی ای پناهندگی میباشد.
( )IOMوامی بدون بهره که شامل  75درید ه ینه س ر فرد دارنده و خزانوادهی او
می باشد را به فرد اعطا می کند و به ارائه سایر خدمات از جمله مراوره ی رایگان قبزل و
بعد از س ر به فرد میپردازد.

2

 -2-2تکالیف دارندگان این نوع ویزا:
تکالیف دارندگان این وی ا به مانند تکالیف دارندگان وی ای پناهندگی میشود کزه از
تکرار آن خودداری میکنیم.

 -3ویزای برنامهی بشر دوستانه خاص جهانی)sub class 202( 3
این نوع وی ا یک نوع وی ای دائمی میباشد .ایزن نزوع ویز ا بزرای افزرادی در نظزر
گرفته شده است که در حالی که پناهنده نمزیباشزند ولزی تحزت تبعیضزات اساسزی و
سوءاست اده از حقوق برر در کرورشان میباشند .افرادی کزه متقاضزی ایزن نزوع ویز ا
می باشند باید به وسیلهی یک شهروند استرالیایی یا یک فزردی کزه دارای مجزوز بزرای
1. In- country special humanitarian programme visa
2. website: international organization for migrantion (IOM).
Email: travel.loan.canberra@iom.int
3. Global special humanitarian programme visa
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اقامت دائم در کرور استرالیا میباشزد و بیرزتر از  18سزال سزن داشزته باشزند و یزک
شهروند نیوزیلندی یا یک سازمانی که در این رابطه در کرور اسزترالیا عمزل مزیکننزد،
پیرنهاد شود.
حقوق اعطایی به دارندگان این نوع وی ا و تکالیف مربوط بزه انهزا بزه ماننزد مزوارد
قبلی میباشد.

 -4ویزای نجات اضطراری)sub class 203( 1
این نوع وی ا برای افرادی در نظر گرفته شده اسزت کزه در کرزور خودشزان تحزت
تعقیب می باشد و اقدام از طریق پروسه ی عادی برای اخذ وی ا امکان پذیر نمی باشد زیرا
زندگی و امنیت آن ها در معرض تهدید می باشد بنابراین باید به یورت فزوق العزاده بزه
درخواست آنها رسیدگی شود.
در این مورد نی ممکن است فرد از طریزق کمیبزر عزالی سزازمان ملزل بزه دولزت
استرالیا معرفی شود.
حقوق و تکالیف دارندگان این نوع وی ا به مانند دارندگان وی ای پناهندگی میباشد.

 -5ویزای زنان در معرض خطر)sub class 204( 2
این نوع وی ا برای زنانی (و واببتگان آن ها) در نظر گرفته شده است کزه در کرزور
خودشان تحت تعقیب می باشند و در خارج از کرور خود زندگی مزی کننزد و در عزین
حال در خارج از کرور استرالیا نی می باشند .ایزن زنزان از هیچگونزه حمزایتی از اقزوام
ذکور خود برخوردار نمیباشند و در معرض خطراتی مانند مرگ و تجاوز و خرونت و
سوءاست اده جدی میباشند.

1. Emergency rescue visa
2. Women at risk visa
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اولویت اعطای وی ا به زنان در معرض خطری داده می شود که از طرف کمیبزاریای
عالی پناهندگان معرفی میشوند.
این وی ا یک وی ای دائمی محبو

میشود.

در سال  13/4، 2010درید از کل وی اهای پناهندگی به ایزن نزوع ویز ا اختصزاص
داده شده است که این رقم در سال  12 ،2009درید بوده است.
تمامی حقوق و تکالیف ذکر شده برای دارندگان وی اهای پناهندگی و ویز ای برزر
دوستانه خاص داخل کرور و وی ای برر دوستانه خاص جهانی در مورد دارندگان ایزن
نوع وی ا نی یدق میکند.

نتیجهگیری:
در این تحقیق موضوع پناهندگی بر طبق قزوانین داخلزی ایزران و اسزترالیا بزر طبزق
کنوانبیون بینالمللی  1951ژنو مربوط به وض پناهندگان و پروتکل الحزاقی آن مزورد
بررسی قرار گرفت .در اینجا خالی از فایده نیبت که وجزوه اشزتراک و افتزراق قزوانین
داخلی ایران و استرالیا را در رابطزه بزا پناهنزدگی بزر طبزق معیزار برتزر یعنزی مزوازین
کنوانبیون  1951به اختصار بیان نمایم.

وجوه اشتراک:
 -1تعریف پناهنده و استثنائات وارد بر آن:
قوانین هر دو کرور تعاریف یکبانی را بر طبق تعریف کنوانبیون  1951ژنزو ارائزه
دادهاند.
 -2دالیل پناهندگی:
قوانین هر دو کرور  5دلیل نااد -دین -ملیت -عضزویت در یزک گزروه اجتمزاعی
خاص و داشتن عقیده ی سیاسی را بر طبق موازین کنوانبیون ذکر شده ،به عنوان دالیزل
پناهندگی ارائه دادهاند.
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 -3شرایط پناهندگی:
 2شرط الزم و ابتدایی برای تحقق وضعیت پناهندگی بر طبق موازین کنوانبزیون در
قوانین داخلی هر دو کرور ذکر گردیزده اسزت ( -1خزارج از کرزور متبزوع یزا محزل
سکونت عادی بودن  -2وجود ترس موجه با توجه به دالیل ذکر شده در باال).
 -4امکان اعطای تابعیت:
بر طبق ماده ی  13آیین نامهی پناهندگان ایران پناهنده امکان درخواست تابعیت ایران
را خواهد داشت .این امر در قانون مهاجرت  1958استرالیا بر طبزق نزوع ویز ا و مزدت
زمانی که باید بعد از اخذ وی ا سپری شود نی مورد اشاره قرار گرفته است.
 -5حقوق اعطا شده به پناهندگان:
قوانین هر دو کرور حقوقی به مانند اجازهی اقامت ،حق تحصیل ،حزق مراجعزه بزه
دادگاه ،حق مالکیت و  ...بر طبق م اد کنوانبیون برای پناهنزدگان در نظزر گرفتزه شزده
است .البته الزم به ذکر است که هر کرزور بزرای ح زظ امنیزت و منزاف داخلزی خزود
محدودیتهایی در اعطاء این حقوق به پناهندگان اعمال مینماید.

وجوه افتراق:
 -1تبیین دالیل پناهندگی:
علیرغم یکبان بودن دالیل پناهندگی بر طبق قوانین داخلی هر دو کرور اما قزانون
مهاجرت  1958استرالیا به روشنی دالیلی بزه ماننزد عضزویت در یزک گزروه اجتمزاعی
خاص را ،توضیح داده است .در حالی که قوانین داخلی ایران فاقد چنین تبیزین روشزنی
میباشد.
 -2تعریف ترس موجه:
این عبارت کلی که می توان از ان برداشتهای مت اوتی ارائه داددر قزانون مهزاجرت
استرالیا تعریف شده است در حالی که قوانین ایران فاقد چنین تعری ی از عبزارت فزوق
میباشد.
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 -3کدگذاری و طبقه بندی قوانین پناهندگی:
یکی از وجوه بارز تمای قوانین داخلی ایران و استرالیا نوع قانونگذاری و به عبارت
دقیق شکل طبقهبندی قوانین میباشزد .قزانون مهزاجرت  1958اسزترالیا بزرای مقولزهی
پناهندگی تقبیمبندیهای به جا و درستی را ارائه داده است .به عبارت دیگر بر حبزب
اینکه شخص از داخل کرور استرالیا (وی اهای طبقهی  )onshoreو یزا خزارج از ایزن
کرور (وی اهای طبقهی  )off shoreاقدام نماید و یا بزر حبزب جنبزیت زن یزا مزرد
بودن و یا بر حبب شرای مختلف وی اهای مختل ی در این قانون در نظر گرفتزه شزده
است .در حالی که در ایران بر طبق ایل  155و در عمل تنها پناهندگی سیاسی در نظزر
گرفته شده است و در واق گبتردگی و انبجام قوانین استرالیا را دارا نمیباشد.
 -4حق تجدیدنظرخواهی در صورت رد تقاضای پناهندگی:
بر طبق قانون مهاجرت استرالیا در یورت رد تقاضزای متقاضزی پناهنزدگی توسز
مأمور ادارهی مهاجرت1به عنوان نمایندهی وزیزر امزور مهزاجرت و شزهروندی اسزترالیا
امکان تجدید نظرخواهی از تصمیم مأمور مربوطه برای فرد متقاضی وجود دارد .هیزأت
تجدیدنظر پناهندگان 2و دخالت شخص وزیر (بر طبق ماده  417قانون مهاجرت )1958
و بازنگری قضایی برای این امر در نظر گرفته شده است.
در حالی که در آییننامهی پناهندگان  1342و در سایر قوانین ایزران در یزورت رد
تقاضای پناهندگی در کمیته دایمی پناهندگان ،هزیچ حزق تجدیزدنظرخواهی بزرای فزرد
متقاضی در نظر گرفته نرده است و این یک نقطزهی ضزعف در قزوانین داخلزی ایزران
محبو

میگردد.

در آخر باید به سوالی که در مقدمه مطرح شد و یکی از جنجال برانگی ترین مباحث
محافل حقوق برر محبو

میشود پاسخ داد:

1. DIAC officer
2. Refugee Review Tribunal
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سوال  :1آیا تصویب قانون مورخ  2013/10/13پارلمان استرالیا مبنی بزر منبز ورود
پناهجویان غیر قانونی با قایق و تنظیم توافقات منطقه ای با کرور (مال ی )1و ج یره های
گینهی نو ((نَرو )2و (مانوس ))3مبنی بر اسکان پناهجویان مخالف با موازین کنوانبزیون
( 1951بند اول مادهی )33ایل باز نگرداندن پناهندگان میباشد.
در حالی که مقامات دولت استرالیا تصویب این قانون را برای ح ظ مناف سیاسزی و
اقتصادی کرور اسزترالیا الزم و ضزروری مزی داننزد ،مزدافعان حقزوق برزر بزاالخص
کمیبیون حقوق برر این کرور این اقدام دولت استرالیا را کزامال "مخزالف بزا مزوازین
کنوانبیون پناهندگان می دانند.بر طبق اخزرین مصزوبه حتزی در یزورتی کزه تقاضزای
پناهندگی افراد مورد پذیرش قرار بگیرد افراد نمیتوانند به کرور اسزترالیا وارد شزوند و
فق حق سکونت در اقامتگاههای در نظر گرفتزه شزده از جانزب کرزور اسزترالیا را در
ج ایر نام برده شده را دارند که این امر کامل دور از موازین حقوق برر میباشد.

 .1دلیل انتخا کرور مال ی این است که این کرور به کنوانبیون  1951ملحق نرده اسزت .بنزابراین مزی تواننزد
متقاضیان را به کرور خودشان باز گرداند.
2. Nauru
3. Manus

...........238تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره سی و نهم ،بهار1397

منابع فارسی:
کتب:
 .1دکتر حبین آل کجاف -بایبزتههزای حقزوق بزینالملزل خصویزی  ،1تهزران-
انترارات جنگل -چاپ اول1389. -
 .2شیرین عبادی -حقوق پناهندگان -تهران -کتابخانه گنج دانش1385. -
 .3حمید نظری تاج آبادی ،بررسی جنبههای مختلف حقزوقی مبزألهی پناهنزدگی-
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی (وزارت امور خارجه) ،چاپ اول1369. ،
 .4دکتر سید محمد هاشمی ،حقوق برر و آزادیهای اساسی -نرزر میز ان -چزاپ
اول -پایی .1384
 .5آل کجباف ،حبین ،بایبتههای حقوق بینالملل خصویی ( ،)1انترارات جنگزل،
چاپ اول ،تهران1389. ،
 .6ابراهیمی ،محمد ،اسالم و حقزوق بزینالملزل عمزومی ،دفتزر همکزاری حزوزه و
دانرگاه ،نرر سمت ،تهران1377. ،
 .7جاسوام ،کیت ،و آی رون ،مارلین ،راهنمایی بر حقوق بین المللی پناهندگان ،دفتر
کمیباریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنزدگان و اتحادیزه بزینالمجزالس ،ترجمزه
فاطمه کیهانلو ،تهران.
 .8سلجوقی ،محمود ،حقوق بین الملل خصویی ،جلزد اول ،دفتزر خزدمات حقزوق
بینالمللی جمهوری اسالمی ایران1370. ،
 .9ی ایی ،جواد ،توسعه و تحزول حقزوق پناهنزدگان ،موسبزه چزاپ و انترزارات
وزارت امور خارجه ،تهران1374. ،
 .10عبادی ،شیرین ،حقوق پناهنزدگان( ،نگزاهی بزه مبزائل حقزوقی پناهنزدگان در
ایران) ،گنج دانش ،تهران1385. ،

نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا239................................

 .11قاری سید فاطمی ،سید محمد ،حقوق برر در جهان معایر ،چاپ اول ،تهزران،
1382
 .12کیهانلو ،فاطمه ،پناهندگی (نظریه ها و رویه هزا) ،انترزارات جنگزل ،چزاپ اول،
تهران1390 ،
 .13گ یدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق بزینالملزل ،جلزد دوم ،مهزارت
آموزش قوهقضائیه ،انترارات جاودانه ،چاپ اول1387. ،
 .14موسی زاده ،ابراهیم و کهری ی ،رزیتا ،حقوق پناهندگی ،مجد ،چاپ اول ،تهزران،
1393.
 .15نظری تاج آبادی ،حمید ،بررسی جنبههای مختلف حقوقی مبزألهی پناهنزدگی،
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی (وزارت امور خارجه) ،چاپ اول1369. ،
 .16هاشمی ،سید محمد ،حقوق برر و آزادیهای اساسی ،نرزر میز ان ،چزاپ اول،
پایی .1384
مقاالت فارسی:
 .17احمدی ،سید محمد« ،حقوق پناهندگان در اسناد بزینالمللزی» ،مجلزه معرفزت،
شمارهی  ،49دی  ،1380ی حات 54. -58
 .18البرزی ورکی ،مبعود« ،بخش مقاالت :حقزوق برزر و حقزوق برزر دوسزتانه»،
مجله حقوق انبانی ،شماره  ،8تاببتان  ،1386ی حات 15. -42
 .19انکرسون ،هلن« ،حقوق بینالمللی پناهندگان و فعالیتهزای کمیبزاریای عزالی
پناهندگان ملل متحد» ،مجله پاوهش حقوق عمومی ،پایی  ،1384ی حات .57 -58
 .20بیابانی ،غالمحبین ،عصار ،محمدتقی« ،وضزعیت مهزاجرتهزای غیرقزانونی در
جهان» ،مجله جمعیت ،شماره  62و  ،61پایی و زمبتان  ،1386ی حات .39 -80
انگلیسی:

21. Refugee and humanitarian Issues, Australia's Response,
june 2011, Australian Government (Department of immigration
and citizenship).

1397 بهار، شماره سی و نهم، سال یازدهم،تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل...........240

22. Migration and Refugee law, principles and practice in
Australia.
23. Migration and Refugee law in Australia. (cases and
commentary), Mirko Bagaric, Kim boy, Penny Dimopoulos, sue
tongue, John vrachnas.
Books:
24. Australian human Rights commision, Refugee and Asylun
seeker issues in Australia, 2011.
25. Australian human Rights commission, Australi's Refugee
and Humanitarian system (Achieving a balance between refuge
and control) 2012.
25. Adelman, Howard, 2001. From refugees to forced
migration: the UNHCR and Human security.
26. Aust, Anthony, 2010, Hand book of International law.
Camridge university press.
27. Australian human Rights commision, Asylum seekers,
refugees and human rights, 2013 (avalable in www
28. Articles:
29. Crock, Mary and Berg, Laurie, Immigration Refugees and
froced migration (law, policy and practice in Australia, the
federation press, Sydney, 2011).
30. Chappel, louise and chesterman, John and Hill. Lisa, the
politics of guman rights in Astralia, cambridge university press,
2009.
31. Country Representations, International Journal of Refugee
law, Autumn, 1997, 33. 36.
32. Goodwin Gill, "safe country? Says who?, International
Journal of Refugee law; Vol. 4, 1992, 248- 250.
33. Gender- Related persecution (Article 1A(2)): An
Australian Perspective, A paper prepared as a contribution to the
UN HCR's Expert Roundtable series, Interperting the Refugee
convention- An Australian contribution, Department of
Immigration and multicultural and Indigenous Affairs canberra,
2002, 83- 104.

241................................نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا

34. "Gender- related presection: An analysis of recent
Trends", UN HCR Division of International protection,
International Journal of refugee law, Autumn, 1997, 33. 76.
35. Goodwin Gill, the Refugee in international law, 2ed,
Oxford clarendon press, 1996.
36. Gallagher, Anne T. And Fina David. 2014. The
International law of migrant smuggling cambridge university
press.
37. Guys, Goodwin- Gill, Mc Adam-jane, The Refugee in
international law, second edition, Osford university press,
Incorparated- 2007.
:قوانین
. قانون اساسی ایران.38
1342.

 آییننامه پناهندگان مصو.39

. برنامهی چهارم توسعه180  آییننامه اجرای ماده.40
. مجموعه قوانین و مقررات اتباع بیگانه.41
1967. ، و پروتکل الحاقی آن1951  کنوانبیون بینالمللی ژنو.42
.1958 ، قانون مهاجرت استرالیا.43
44. imini.gov.au/pages/welcome.aspx.
45.humanrights.gov.au/asylum-seekers.
46. australia.gov.au/topics/immigration.

:سایتها

