حقوق وامتیازات پناهندگان وپناهجویان مطابق کنوانسیون 1591
وپروتوکول 1591

طبق بند (  ) 8الیحه وظایف عضو مسلکی دسک اروپا وآسترالیا که اگاهی دهی پناهندگان وپناهجویان
افغان مقیم کشور های میزبان از حقوق و امتیازات شان  ،اینک یک تعداد ماده های کنوانسیون 1591و
پروتوکول  1591درمورد حقوق پناهندگان وپناهجویان جهت آگاهی پناهندگان وپناهجویان افغان مقیم
کشورهای میزبان تهیه وترتیب گردیده است .
تعریف پناهنده در کنوانسیون : 1591
پناهنده به شخصی اطالق میگردد که به علت ترس موجه از اینكه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت
یا عضویت در بعضي گروههاي اجتماعي یا داشتن عقاید سیاسي تحت شكنجه قرار گیرد و در خارج از
كشور محل سكونت عادي خود به سرميبرد و نميتواند و یا بعلت ترس مذكور نميخواهد خود را تحت
حمایت آن كشور قرار دهد.
مطابق ماده کنوانسیون سال  1591پناهندگان وپناهجویان در کشور های میزبان دارای حقوق های ذیل
میباشند.
ماده سوم عدم تبعیض
دول متعاهد مقررات این کنوانسیون رابدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یاسرزمین اصلی درباره
پناهندگان اجرا خواهند نمود .
ماده چهارم دین
دول متعاهد درسرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده دراجرای امور دینی ودادن تعلیمات مذهبی به کودکان
خود ،رفتاری الاقل درحد رفتاری که نبست به اتباع خود دارند،اتخاذ خواهند کرد.

ماده  11ـ اموال منقول و غیرمنقول
دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد
قراردادهاي اجاره یا سایر قراردادهاي مربوط به مالكیت اموال منقول و غیرمنقول یا پناهندگان رفتاري
خواهند نمود كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در اینگونه موارد نسبت به
بیگانگان به طور اعم بعمل ميآید نامساعدتر نباشد.
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ماده  11ـ مالكیت معـنوي و صنعتي
در مورد حمایت از مالكیت صنعتي بخصوص حمایت از اختراعات طرحها و مدلها ،عالئم تجارتي و
اسامي تجارتي و همچنین حمایت از مالكیت ادبي و هنري و علمي پناهنده در كشوري كه معموالً سكونت
دارد مورد همان حمایتي واقع خواهد شد كه از اتباع كشوري كه پناهنده در آن سكونت دارد معمول گردد.
ماده - 11حق مراجعه به دادگاهها
-1هر پناهنده ميتواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاكم قضائي مراجعه نماید .
-2هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدي كه محل سكونت عادي اوست در مورد دسترسي به دادگاهها از
جمله استفاده از معاضدت قضائي و معافیت از سپردن تضمین هزینههاي دادرسي از همان رفتاري كه
درباره اتباع دولت مزبور به عمل ميآید بهرهمند خواهد شد.
ماده  11ـ اشتغال با دستمزد
-1در مورد حق اشتغال بكار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگاني كه بطور منظم در
سرزمین او سكونت كردهاند مطلوب ترین رفتاري را كه در چنین موارد ،نسبت به اتباع دول بیگانه
معمول ميدارد بعمل خواهد آورد.
ماده  02ـ جیره بندي
در صورتیكه سیستم جیرهبندي وجود داشته باشد و توزیع محصوالت كمیاب در میان عموم مردم طبق
سهمیه صورت گیرد نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.
ماده  01ـ مسكن
در مورد مسكن تا آنجا كه این امر بر طبق قوانین و مقررات تنظیم گردیده یا تحت نظارت مقامات دولتي
است دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند داشت تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر
حال از رفتاري كه در چنین مواردي نسبت به بیگانگان بطور كلي معمول ميدارند نامساعدتر نباشد.
ماده  00ـ تعلیمات عمومي
 -1در مورد تحصیالت ابتدائي دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
 -2در مورد تحصیالت غیرابتدائي و مخصوصا ً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارك
تحصیلي دیپلمها و دانشنامههاي صادره از ممالك خارجي و تخفیف حقوق و عوارض مربوط و اعطاي
كمك هزینه تحصیلي و بورس تحصیلي دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند داشت كه
تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه نسبت به بیگانگان بطور كلي بعمل ميآید
نامساعدتر نباشد.
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ماده  - 01قوانین كار و بیمههاي اجتماعي
 -1دول متعاهد در موارد زیر نسبت به پناهندگاني كه مطابق قانون در سرزمین آنها بسر ميبرند مانند
اتباع خود رفتار خواهند كرد.
الف ـ حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردي كه مدد معاش مزبور جزء حقوق است) ،ساعات كار،
ساعات اضافه كار ،مرخصي با حقوق محدودیت هاي مربوط به كاركردن در منزل ،حداقل سن براي
استخدام ،یادگیري و تعلمیات حرفهاي ،اشتغال بكار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزایاي كنوانسیونهاي
جمعي تا حدودي كه موارد مذكور تابع قوانین یا مقررات بوده یا منوط به نظر مقامات اداري ميباشد.
 1ـ ترتیبات مقتضي مربوط به حفظ حقوق مكتسبه و حقوقي كه در شرف اكتساب است
دوم ـ مقررات خاصي كه در قوانین داخلي كشور محل سكونت راجع به مزایا یا سهمي از مزایایي كه كالً
از بودجه عمومي پرداخت ميشود و همچنین راجع به پرداخت فوقالعاده به اشخاصي كه واجد شرایط
الزم براي دریافت مقرري نميباشد پیشبیني شده است
 -2چنانچه پناهنده بر اثر حادثه یا بیماري ناشي از كار فوت نماید حقي كه باید به این مناسبت پرداخت
گردد بعلت اینكه اقامتگاه استفاده كننده از این حق در خارج از سرزمین دولت متعاهد است زایل نخواهد
شد.
 -3دول متعاهد پناهندگان را از مزایاي موافقتنامههایي كه بین آنان در خصوص حفظ حقوق مكتسبه یا
حقوق در شرف اكتساب در زمینه بیمههاي اجتماعي منعقد گردیده یا در آینده منعقد ميگردد بهرهمند
خواهند ساخت مشروط بر اینكه پناهندگان داراي شرایطي باشند كه براي اتباع كشورهاي امضاء كننده این
موافقتنامهها پیشبیني شده است.
 -4در مورد موافقتنامههاي مشابهي كه ممكن است بین دول متعاهد و دول دیگر الزماالجرا باشد یا بعدا ً
بموقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امكان برخورداري پناهندگان را از مزایاي موافقتنامههاي مزبور با
حسن نیت مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده  01ـ آزادي رفت و آمد
هر یك از دول متعاهد به پناهندگاني كه طبق قانون در سرزمین آن بسر ميبرند حق خواهد داد كه محل
سكونت خود را انتخاب نماید و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد كنند .مشروط به رعایت
مقرراتي كه عموما ً در اینگونه موارد درباره خارجیان اجرا ميشود
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ماده  01ـ اوراق هویت
دولتهاي متعاهد براي پناهندگاني كه در سرزمین آنها بسر ميبرند و فاقد اسناد معتبر مسافرت ميباشند
اوراق هویت صادر خواهند كرد.
ماده  02ـ اسناد مسافرت
 -1دول متعاهد براي پناهندگاني كه به طور منظم در سرزمین آنها بسر ميبرند به منظور مسافرت آنها به
خارج از سرزمین خود اسناد مسافرت صادر خواهند كرد .مگر اینكه دالیل آمرانه مربوط به امنیت ملي و
نظم عمومي مغایر با این امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقیه این كنوانسیون خواهد بود .دول متعاهد ميتوانند براي كلیه
پناهندگاني كه در سرزمین آنها بسر ميبرند اسناد مسافرت صادر كنند .دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه
نميتوانند اسناد مسافرت را از كشوري كه محل سكونت دائمي آنان در آنجاست تحصیل كنند توجه خاص
مبذول خواهند داشت.
ماده  12ـ انتقال دارائي
-1هر یك از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهد داد كه پناهندگان دارائي خود را كه
وارد سرزمین آن دولت نمودهاند به سرزمین دولت دیگري كه به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال
دهند.
 -1دولتهاي متعاهد پناهندگاني را كه مستقیما ً از سرزمیني كه در آنجا زندگي و آزادیشان به مفهوم ماده 1
در معرض تهدید بوده بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا بسر ميبرند بخاطر اینكه برخالف
قانون وارد سرزمین آنها شدهاند یا در آن بسر ميبرند مجازات نخواهند كرد مشروط بر اینكه بالدرنگ
خود را به مقامات مربوطه معرفي كرده دالئل قانع كنندهاي براي ورود یا حضور غیرقانوني خود ارائه
دهند.
 -2دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیتهایي غیر از آنچه الزم باشد قائل نخواهند
شد و محدودیتهاي مزبور فقط تا موقعي خواهد بود كه وضع این قبیل پناهندگان در كشور پناهدهنده تعیین
نشده یا اجازه ورود به كشور دیگري تحصیل نكردهاند .دول متعاهد باین قبیل پناهندگان فرصت مناسب
داده و تسهیالت الزم را براي آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل
نمایند.
ماده  10ـ اخراج
 -1دول متعاهد پناهندهاي را كه به طور منظم در سرزمین آنان بسر ميبرند اخراج نخواهند كرد مگر
بدالئل حفظ امنیت ملي یا نظم عمومي .
 -2اخراج چنین پناهندهاي فقط به موجب تصمیمي صورت خواهد گرفت كه طبق موازین قانوني اتخاذ شده
باشد .به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود كه براي رفع اتهام از خود مدركي ارائه دهد ،تقاضاي استیناف
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نماید و به مقامات صالحیتدار یا شخص یا اشخاصي كه مقامات صالحیتدار تعیین نمودهاند مراجعه نماید
مگر آنكه این امر به دالیل امنیت ملي میسر نباشد.
 -3دول متعاهد به چنین پناهندهاي فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز
دول متعاهد ميتوانند در مدت مزبور اقدامات داخلي را كه الزم .ورود به كشور دیگري را تحصیل كند
تشخیص دهند بعمل آورند.
ماده  11ـ منع اخراج یا اعاده
 -1هیچیك از دول متعاهد به هیچ نحو پناهندهاي را به سرزمینهایي كه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد،
مذهب ،ملیت ،عضویت در دسته اجتماعي بخصوص با دارا بودن عقاید سیاسي ،زندگي یا آزادي او در
معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند كرد یا باز نخواهند گردانید.
 -2اما پناهندهاي كه طبق دالئل كافي وجودش براي امنیت كشوري كه در آن بسر ميبرد خطرناك بوده یا
طبق رأي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب جرم یا جنایت مهمي شده و مضر بحال جامعه كشور تشخیص
داده شود نميتواند دعوي استفاده از مقررات مذكور در این ماده را بنماید.
ماده  11ـ كسب تابعیت
دول متعاهد تا آنجا كه ممكن است در پذیرش و اعطاي تابعیت به پناهندگان تسهیالتي فراهم خواهند آورد و
مخصوصا ً كوشش خواهند كرد تا امر تحصیل تابعیت را تسریع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزینهها
و مخارج این امر بكاهند.
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