حقوق وامتیازات پناهندگان وپناهجویان مطابق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیا سی

ماده ششم
 -۱حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است .این حق باید بموجب قانون حمایت بشود .هیچ فردی را
نمیتوان خودسرانه ( بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
 -۴هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید .عفو عمومی یا
عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطاء شود.
 -۵حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان
باردار قابل اجراء نیست.
ماده هفتم
هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی قرار
داد.
مخصوصا ً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده نهم
 -۱هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد .هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از
هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
 -۲هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه
ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
 -۳هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر
مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی
دادرسی یا آزاد شود .بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی
موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم هائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل
رسیدگی قضائی و حسب مورد برای اجرای حکم تاُمین نماید.
 -۴هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم
نماید .به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار راُی بکند و در صورت
غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
 -۵هر کس که بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت .

ماده دهم
 -۱در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص
انسان رفتار کرد .
 -۲الف .متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جدا گانه ای
متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب .صغار متهم باید از بزرگساالن جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم
بشود.
 -۳نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصالح و اعاده حیثیت
اجتماعی زندانیان باشد .صغار بزهکار باید از بزرگساالن جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع
قانونیشان باشند.
ماده دوازدهم :
بند  -۲هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
بند - ۴هیچکس را نمیتوان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده چهاردهم
 -۱همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند .هر کس حق دارد به این که به دادخواهی
او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن
دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختالفات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی
اتخاذ تصمیم بنماید .تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخالق حسنه
یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی
اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به
مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه الزم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی
علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختالفات
زناشوئی باشد یا والیت اطفال باشد.
 -۳هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل الاقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف .در اسرع وقت و بتفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که باو نسبت داده میشود مطلع
شود.
ب .وقت و تسهیالت کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج .بدون تاُخیر غیر موجه در باره او قضاوت بشود.

د .در محاکمه حاضر بشود و شخصا ً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل
نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطالع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید
از طرف دادگاه راُسا ً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای
نخواهد داشت.
ه .از شهودی که برعلیه او شهادت میدهند سئواالت بکند یا بخواهد که از آنها سئواالتی بشود شهودی که
برله او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئواالت بشود.
و .اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود نمیفهد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجانا ً به او
کمک کند.
ز .مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
ماده هجدهم
 -۱هر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذهب دارد .این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا
معتقدات به انتخاب خود ،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود ،خواه بطور فردی یا جمعی ،خواه به
طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.
 -۲هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به
انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
 -۳آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگر آنچه منحصرا بموجب قانون
پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت ،نظم ،سالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی
دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده نوزدهم
 -۱هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
 -۲هر کس حق آزادی بیان دارد .این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر
قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاها ً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر
به انتخاب خود می باشد.
ماده بیست و سوم
 -۱خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
 -۲حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند برسمیت شناخته
می شود.
 -۳هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود.

ماده بیست و چهارم
 -۱هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،اصل و منشاء ملی یا
اجتماعی ،مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده
او و جامعه و حکومت کشور او باید بعمل آید برخوردار گردد.
 -۲هر کودکی باید بالفاصله پس از والدت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
 -۳هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.
ماده بیست و ششم
کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را
دارند .از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه
هر نوع تبعیض خصوصا ً از حیث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی و عقاید دیگر ،اصل و
منشاء ملی یا اجتماعی مکنت ،نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.

حقوق وامتیازات مهاجرین وپناهجویان مطابق اعالمیه جهانی حقوق بشر
ماد ٔه ۲
همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند ،اعم از نژاد ،رنگ ،جنسیت ،زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی
یا هر عقیدهٔ دیگری ،خاستگاه اجتماعی و ملی[ ،وضعیت] دارایی[ ،محل] تولد یا در هر جایگاهی که
باشند ،سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعالمیه» اند .به عالوه ،میان انسانها بر اساس
جایگاه سیاسی ،قلمروقضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است ،فارغ از
اینکه سرزمین وی مستقل ،تحت قیمومت ،غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود
باشد ،هیچ تمایزی وجود ندارد.
ماد ٔه ۳
هر فردی سزاوار و حق دار به زندگی ،آزادی و امنیت فردی است.
ماد ٔه ۴
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود :بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی
باید باز داشته شده و ممنوع شود.
ماد ٔه ۵
هیچکس نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار ،یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که
منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
ماد ٔه ۶
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
ماد ٔه ۷
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون
باشند .همه انسانه ا محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعالمیه» است.
همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود ،حفظ شوند.
ماد ٔه ۸
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصالح ملی در برابر
نقض حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشتهاند.

ماد ٔه ۹
هیچ احدی نباید مورد توقیف ،حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
ماد ٔه ۰۱
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادالنه توسط دادگاهی بیطرف
و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی ،به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
ماد ٔه ۰۰
 .1هر شخصی متهم به جرمی کیفری ،سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر
قانون ،در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد ،بیگناه تلقی
شود.
 .2هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بینالمللی ،در
زمان وقوع آن ،حاوی جرمی کیفری نباشد ،نمیبایست مجرم محسوب گردد .همچنین نمیبایست
مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود ،بر فرد تحمیل گردد.
ماد ٔه ۰۴
 .1هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در
برابر پیگرد قضایی است.
 .2چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی
مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد ،ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.
ماد ٔه ۰۵
 .1هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.
 .2هیچ احدی را نمیبایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد ،و یا حق تغییر تابعیت
[ملیت] را از وی دریغ نمود.
ماد ٔه ۰۵
 .۳هر انسانی سزاوار و حق دار به داشتن تابعیتی (ملیتی) است.
 .4هیچ احدی را نمیبایست خودسرانه از تابعیت (ملیت) خویش محروم کرد ،و یا حق تغییر تابعیت
(ملیت) را از وی دریغ نمود.
ماد ٔه ۰۶
 .1مردان و زنان بالغ ،بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد ،ملیت ،یا دین حق دارند که با یکدیگر
زناشویی کنند و خانوادهای بنیان نهند .همه سزاوار و حق دار به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد
زناشویی ،در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

 .2عقد ازدواج نمیبایست صورت بند د مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان
ازدواجند.
 .3خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیل ٔه جامعه
و «حکومت» نگاهداری شود.
ماده ۰۹
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیدهای بدون
(نگرانی) از مداخله (و مزاحمت) ،و حق جستجو ،دریافت و انتشار اطالعات و افکار از طریق هر
رسانهای بدون مالحظات مرزی است.
ماد ٔه ۲۱
 .1هر انسانی حق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
 .2هیچکس نمیبایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
ماد ٔه ۲۳
.1
.2
.3
.4

هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند ،شرایط کاری
منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر ،مزد برابر دریافت نماید.
هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواد ٔه
خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانیهای
اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیههای
صنفی بپیوندد.

ماد ٔه ۲۶
 .1آموزش و پرورش حق همگان است .آموزش و پرورش میبایست ،دست کم در دروههای ابتدایی
و پایه ،رایگان در اختیار همگان قرار گیرد .آموزش ابتدایی میبایست اجباری باشد .آموزش فنی
و حرفهای نیز میبایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی
برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگیهای فردی صورت پذیرد.
 .2آموزش و پرورش میبایست در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر
و آزادیهای اساسی باشد .آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم ،دگرپذیری و دوستی
میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامههای «ملل متحد» در راه حفظ صلح
یاری رساند.
 .3پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

