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عملکرد  الملل ووضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین
 های میزباندولت

 

 2، سارا حسنی*1سید علی سادات اخوی
 

 چکیده
های مسلحانۀ داخلی تعداد زیادی از شهروندان با شروع بحران در سوریه و متعاقباً درگیری

آنها به سمت  برخی از. سوریه برای حفظ جان خود ناگزیر به ترک خاک کشورشان شدند
در این مقاله . کشورهای مجاور سوریه و برخی دیگر به سمت کشورهای اروپایی حرکت کردند

الملل یک از مفاهیم حقوق بینابتدا بررسی خواهیم کرد که مهاجران سوری را ذیل کدام
شود و الملل در ارتباط با آنان شناسایی میسپس مقررات حقوق بین. بندی کردتوان طبقهمی

الملل در های میزبان تا چه حد با مقررات حقوق بیندر نهایت خواهیم دید که عملکرد دولت
 این زمینه مطابقت داشته است.
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 مقدمه
 افزایشچشمگیری  شکل به داخلی اختالفات و جنگ یجۀنتهای اخیر مهاجرت افراد در در دهه

ت. در این میان باالترین آمارها مربوط به مهاجران سوری است که بر اثر مخاصمات اس یافته
ها در به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. خیزش 2312تا  2311های مسلحانۀ داخلی در سال

به  2311آغاز شده بود، در سال  کشورهای عربی که در برخی کشورهای منطقۀ خاورمیانه
تدریج به بحران داخلی تبدیل شد و ی بهابانیخ تظاهراتسوریه نیز تسری پیدا کرد. اعتراضات و 

 بشردوستانه اسناد در شدهفیتعردر نهایت به مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی براساس معیارهای 
بوده  یسور شهروندان از تن هامیلیون شدن آواره و کشته تاکنون، بحران نیا ۀنتیج و دانجامی
 و خانه دادن دست ازو  یزیخونر ،کشتار جنگ، با که یسور آوارگان یطیشرا نیچن در. است

 سخت راه آرامش، به یابیدست ۀزیانگ با و خود جان نجات یبرا بودند، روروبه شانکاشانه
 عراق، ترکیه، ،اردن لبنان، سوری، مهاجران مقصد ر،یمس نیا در. گرفتند شیپ در را مهاجرت

  .است بوده اروپایی کشورهایتعدادی از  و مصر
ویژه مفهوم ، ابتدا به تعریف مفاهیم مرتبط با وضعیت مهاجران سوری بهپیش رودر مباحث 

پردازیم. سپس این پرسش را مطرح خواهیم کرد که مقررات حقوق مهاجرت اجباری می
توان یافت المللی مییک از اسناد بینرا در کدام الملل در ارتباط با وضعیت مهاجران اجباریبین

تا  2311های های میزبان مهاجران سوری در اوج این بحران یعنی طی سالو آیا عملکرد دولت
 منطبق با این مقررات بوده است یا خیر. 2312

 

 تعریف مفاهیم 

مهاجران سوری  توانند با وضعیتالملل که میدر این قسمت ابتدا برخی از مفاهیم حقوق بین
یک بهتر با وضعیت این مهاجران شود، سپس خواهیم دید که کدامارتباط پیدا کنند، تعریف می

اند از: مهاجرت، مهاجرت اجباری، پناهندگی و  یابند. این مفاهیم عبارتمطابقت می
 جاشدگی داخلی.جابه

 

 1مهاجرت. 1
 گروهی یا فردی صورتبه جاییجابه فرایند ، مهاجرت2مهاجرت المللیبین تعریف سازمان طبق
مهاجرت  .پیونددمی وقوعکشور به یک داخل در المللی یابین مرزهای با عبور از یا که است
 پناهندگان، این مفهوم شامل و علل آن. مدت، شکل از نظرصرف جایی مردمان است،جابه

                                                           
1. Migration 

2. International Organization for Migration (IOM) 
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 به پیوستن جمله از برای سایر مقاصد، حرکت حال در افراد اقتصادی و مهاجران آوارگان،
  .(IOM, 2017)شود می خانواده

 

 1مهاجرت اجباری. 2
(، مهاجرت اجباری، نوعی مهاجرت است که (IOM مهاجرت المللیبین سازمان تعریف براساس

در آن عنصری از اجبار وجود داشته باشد. این اجبار شامل موارد تهدید حیات و معیشت افراد 
مخاصمات مواردی همچون . از علل طبیعی باشد و چه انسانیشود، چه این تهدید ناشی می

های ای، قحطی و برنامهمحیطی، فجایع شیمیایی یا هستهمسلحانه، فجایع طبیعی یا زیست
 .(IOM, 2017)مرتبط با توسعه از علل شایع این نوع مهاجرت هستند 

 

 2پناهندگی .3

علت ترس شود که بهبه شخصی اطالق میژنو، اصطالح پناهنده  1391کنوانسیون  1مادۀ  براساس
های اجتماعی یا موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه

سر داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به
را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا خواهد خود علت ترس مذکور نمیتواند یا بهبرد و نمیمی

که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود درصورتی
 0خواهد به آن کشور بازگردد.علت ترس مذکور نمیتواند یا بهبرد، نمیسر میبه
 

 4داخلی جاشدگی. جابه4
، مصوب کمیسیون حقوق 9«شدگی داخلیجااصول راهنما در خصوص جابه» 2براساس مادۀ 

افراد یا گروهی از افرادند که  2داخلی جاشدگانجابه، 1331بشر سازمان ملل متحد در سال 
های خشونت گسترده، نقض حقوق علت وقوع یا اجتناب از آثار مخاصمات مسلحانه، وضعیتبه

ار یا ترک خانه یا محل ها، مجبور به فربشر یا فجایع طبیعی و فجایع ایجادشده توسط انسان
جاشدگی جابه .اندالمللی عبور نکردهاند، اما هنوز از مرزهای بینسکونت همیشگی خود شده

 .شودگونه افراد گفته میداخلی به وضعیت این

بندی و توصیف ترین مفهوم برای طبقهرسد که مناسبنظر میبا توجه به تعاریف مذکور، به

                                                           
1. Forced migration 

2. Refugee 

3. Convention Relating to the Status of Refugees (1951), Art .1.  
4. Internal  Displacement 

5. Guiding Principles on Internal Displacement(1998)     
6. Internally Displaced Persons 
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باشد. مفهوم مهاجرت در معنای عام آن « مهاجرت اجباری» وضعیت مهاجران سوری، مفهوم
تواند بسیار تواند هر نوع مهاجرت اعم از ارادی و غیرارادی را در برگیرد و هدف از آن نیز میمی

شود که مفهوم دقیقی برای توصیف وضعیت متنوع باشد. گستردگی این مفهوم موجب می
نها اجباری بوده و ثانیاً هدف از آن نیز صرفاً حفظ مهاجران سوری نباشد، زیرا اوالً مهاجرت آ

جان بوده است. مفهوم پناهندگی نیز مفهوم مناسبی در این زمینه نیست، زیرا بیشتر مهاجران 
را  1391سوری امکان و زمان اقدام برای کسب وضعیت پناهندگی مطابق با کنوانسیون 

اندکی از آنها توانسته باشند توسط  اند، اگرچه این احتمال منتفی نیست که تعدادنداشته
نیز مفهوم « جاشدگی داخلیجابه»عنوان پناهنده شناخته شوند. مفهوم کشورهای میزبان به

وضوح این افراد از مرزهای مناسبی برای توصیف وضعیت مهاجران سوری نیست، چراکه به
« مهاجرت اجباری»مفهوم  اند. بنابراین،وارد قلمرو کشورهای دیگر شده کشور خود فراتر رفته و

 بندی مهاجران سوری است.الملل برای طبقهترین مفهوم حقوق بینمناسب
شود: توان گفت که اصوالً سه عامل موجب وقوع این پدیده میدر مورد مهاجرت اجباری می

افراد هنگام مواجهه با خشونت سیاسی یا تهدید به آن، با نخست، مخاصمات مسلحانۀ داخلی. 
هایی از جمله تسلیم در برابر شرایط موجود، ماندن و مبارزه کردن، فرار و نجات جان انتخاب

اند و بسیاری از آنها دلیل اینکه معموالً این افراد غیرمسلحاند. در موارد متعددی بهخویش مواجه
پذیر )کودکان، زنان و سالخوردگان( قرار دارند، از طریق مرزهای های آسیبدر زمرۀ گروه

. خشونت سیاسی، پاکسازی قومی، شورش و (Lischer, 2014: 318)کنند المللی فرار مینبی
 شود.از عوامل اصلی بروز مخاصمات داخلی و در نتیجه مهاجرت اجباری افراد تلقی می کشینسل

های مرتبط با توسعه. آغاز نوسازی و گام نهادن در مسیر دوم، مهاجرت ناشی از برنامه
با افزایش جمعیت در برخی نقاط و کاهش جمعیت در نقاط  طور معمولور، بهتوسعه در هر کش

عنوان آبی بههای برقها، اقداماتی مانند سدسازی و ساخت نیروگاهدیگر همراه است. طی سال
های مرتبط با توسعه موجب مهاجرت اجباری جمعیت شد. در چند دهۀ اخیر نیز برنامه

های صنعتی، شهرسازی، ایجاد تأسیسات ات نظامی، طرحهایی مانند ایجاد تأسیسفعالیت
ساز مهاجرت اجباری ها زمینهسازی و احداث فرودگاهونقل مانند راهزیربنایی در بخش حمل

افراد شده است. برای نمونه دو کشور اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق با برنامۀ 
وان دستاورد مدرنیزاسیون و در راستای عنسازی و کشور چین با برنامۀ سدسازی بهاشتراکی

 صنعتی شدن حرکت کردند که در نهایت به مهاجرت اجباری جمع کثیری از افراد منجر شد

(McDowell, 2014: 333-334) . 

، این طرز تفکر رشد 1313محیطی. از اواسط دهۀ های زیستسوم، مهاجرت ناشی از پدیده
و تغییرات گستردۀ اقلیمی موجب بدتر شدن شرایط کرده است که نحوۀ برخورد بشر با طبیعت 

جایی در داخل مرزهای یک کشور یا مرزهای شود که علت اصلی جابهمحیطی میزیست
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ویژه در کشورهای در حال توسعه است. براساس کنوانسیون ویکم بهالمللی در سدۀ بیستبین
صورت وهوایی است که بهییرات آبوهوایی سازمان ملل متحد، تغییر اقلیم به معنی تغتغییرات آب

دهد و های بشری است که ترکیب جو زمین را تغییر میمستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیت
با شروع  1شود.های زمانی مشابه مشاهده میوهوایی است که در دورهجدا از تغییرات طبیعی آب

آب دریاها، اختالالت فصلی و افزایش سریع وقوع رویدادهایی مانند خشکسالی، افزایش سطح 
های کشاورزی و کمبود های مختلف مانند از دست دادن زمینوهوایی، معیشت مردم به شیوهآب

ها و گیرند و افراد مجبور به ترک خانهآب تحت تأثیر تغییرات شدید و ناگهانی اقلیمی قرار می
ساز ظهور شکل زمینهشوند. به این ترتیب این تغییرات های سکونت همیشگی خود میمکان

شده است « پناهندگی اقلیمی»یا « محیطیپناهندگی زیست»جدیدی از مهاجرت اجباری به نام 
 . (Zetter & Morrissey, 2014: 342) تواند تعادل جمعیتی را بر هم زندکه می
 

 مهاجرت اجباری الملل ناظر بر پدیدۀمقررات حقوق بین
پذیر مانند کودکان، زنان، کارگران مهاجر، ی آسیبهاالملل برخی از گروهدر حقوق بین

اند، به پناهندگان، افراد فاقد تابعیت، افراد دارای معلولیت و غیره مورد حمایت خاص قرار گرفته
این معنا که سند خاصی که مشخصاً به آنها پرداخته باشد، تدوین شده است. در مورد مهاجران 

رو مقررات ضعیت آنها مرتبط باشد، وجود ندارد. ازاینای که اختصاصاً به واجباری، معاهده
ی که به این موضوع تسری عاماسناد  درالملل در زمینۀ مهاجرت اجباری را یا باید حقوق بین

 دارند، یافت. کنند یا در اسناد خاصی که با این موضوع تداخلپیدا می
المللی حقوق میثاق بین ،2المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بیناسناد جهانی عام یعنی 

، بخش اعظم مقررات حقوق 0اعالمیۀ جهانی حقوق بشرو  0اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ترین حقوقی که در دهند. مهمالملل قابل اعمال به وضعیت مهاجران اجباری را تشکیل میبین

صورت توانند بهاند و میالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت واقع شدهمیثاق بین
اند از: حق حیات، ممنوعیت مستقیم به وضعیت مهاجران اجباری ارتباط پیدا کنند عبارت

شکنجه، رفتار و مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز، ممنوعیت کار اجباری، احترام به حریم 
المللی حقوق اقتصادی، خصوصی و منع تبعیض. از میان حقوق مقررشده در میثاق بین

حقوقی همچون حق بهداشت و سالمت، حق آموزش و حق حمایت از نهاد اجتماعی و فرهنگی، 
توانند به مهاجران اجباری قابلیت اعمال پیدا کنند. و کودکان می ویژه زنان باردارخانواده به

                                                           
1. United Nations Framework Convention on Climate Change (1992) 
2. International Covenant on Civil and Political Rights (1966) 
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(1966) 

4. Universal Declaration of Human Rights(1948) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj26Lq60fvXAhXDPFAKHXCmBHoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCESCR.aspx&usg=AOvVaw2Ds-d9KW6q3pWRAAI8dW7G
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در باال متفاوت  ذکرشدهاعالمیۀ جهانی حقوق بشر اگرچه از نظر ماهیت حقوقی با دو میثاق 
الملل حقوق بین جنبۀسبب اینکه قسمت اعظم مقررات آن به بوده و یک معاهده نیست، اما

های که دولت میزبان عضو میثاقویژه هنگامیعرفی پیدا کرده است، اهمیت بسیاری دارد، به
مذکور نباشد. حقوق مورد حمایت در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اغلب ترکیبی است از حقوقی 

رو حقوق مقررشده در اعالمیه که با وضعیت و ازاین اندکه در دو میثاق مورد حمایت واقع شده
هایی هستند که در دو میثاق آمده کنند، در حقیقت همانمهاجران اجباری ارتباط پیدا می
 است که پیشتر به آنها اشاره شد.

توان از میان اسناد جهانی خاص که قابلیت اعمال به وضعیت مهاجران اجباری را دارند، می
های ظالمانه، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات شاره کرد.به موارد زیر ا

میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و  7( که در واقع بسط مادۀ 1310) 1غیرانسانی و تحقیرآمیز
کند. ها اعم از مهاجر یا غیرمهاجر تسری پیدا میای دارد و به همۀ انساندامنۀ اعمال گسترده

( است. این کنوانسیون ناظر بر 1391)پناهندگان وضعیت یون مربوط بهکنوانسمعاهدۀ دیگر، 
آنجا که این  اند و ازعنوان پناهنده شناسایی شدهآن به 2افرادی است که مطابق تعریف مادۀ 

آنها  درخواستپناهندگی کنند و  درخواستامکان وجود دارد که برخی مهاجران اجباری 
از آنجا که بخش  نیهمچن تواند قابلیت اعمال پیدا کند.یپذیرفته شود، این کنوانسیون نیز م

و  2(1313دادند، کنوانسیون حقوق کودک )زیادی از مهاجران سوری را کودکان تشکیل می
ویژه مقررات این کنوانسیون در زمینۀ حق حیات، ممنوعیت جداسازی کودکان از والدین، به

 ۀاعالمیتوان ذکر کرد. ش و بهداشت را میممنوعیت اعمال خشونت علیه کودکان و حق به آموز
در این زمینه است. این اعالمیه که در  ( نیز سند دیگر قابل ذکر1301) 0پناهندگی سرزمینی

اعالمیۀ  10توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، بسط مادۀ  1327سال 
ها در سو و اختیار دولت جهانی حقوق بشر است و بر حق افراد به درخواست پناهندگی از یک

بر موارد عالوه کند.اعطا یا عدم اعطای پناهندگی براساس حاکمیت خود از سوی دیگر تأکید می
 سپتامبر13که در  0«انو مهاجر در ارتباط با پناهندگان اعالمیۀ نیویورک»توان به مذکور، می

این اعالمیه که  د.توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، اشاره کر 2312
خواهد که اقدامات های عضو ملل متحد است، از آنها میبیانگر ارادۀ سیاسی مشترک دولت

مشخصی را در جهت حمایت از پناهندگان و مهاجران به انجام برسانند. متعاقب این اعالمیه و 
دوین ت 9«پیمان مهاجرت امن، منظم و مرتب»، 2311در راستای اجرایی کردن آن در جوالی 

                                                           
1. United Nations Convention against Torture  

2. Convention on the Rights of the Child  
3. Declaration on Territorial Asylum  

4. The New York Declaration for Refugees and Migrants 

5. The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 
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توان آوری نیست، میشد. اگرچه این سند مانند اعالمیۀ نیویورک از نظر حقوقی سند الزام
ها با ای از معیارها در زمینۀ رفتار دولتعنوان مجموعهانتظار داشت که در آینده مفاد آن به

 محسوب شود. انو مهاجر پناهندگان
عددی نیز وجود دارند که حسب ای عام و خاص متبه موازات اسناد جهانی، اسناد منطقه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،کنوانسیون آمریکایی  .توانند قابلیت اعمال پیدا کنندمورد می
ها، اعالمیۀ قاهره، کنوانسیون کامپاال در حمایت حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت

ای دیگر، از جمله اسنادی طقهداخلی در قارۀ آفریقا و بسیاری اسناد من جاشدۀجابهاز افراد 
رسد نظر میتوانند به وضعیت مهاجران اجباری ارتباط پیدا کنند. با وجود این بههستند که می

ای در ارتباط با مهاجران اجباری از حیث نوع و ماهیت حقوقی مقررات مندرج ذیل اسناد منطقه
در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر  ها اغلب همان حقوق و تعهداتی هستند کهافراد و تعهدات دولت

 و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است.
 یاجبار مهاجران ۀنیزم در یمقررات فاقد المللنیب حقوق که یموارد در که است ذکر انیشا
 وضوعاتم آن در بیترتنیبد. ردیگیم قرار هادولت یداخل تیصالح تحت موارد آن باشد،
  .کنند عمل و قانون وضع توانندیم خود یداخل نیقوان قیطر از و تیحاکم اصل براساس هادولت

 

انطباق آن با  زانیو م یمهاجران سور زبانیهای معملکرد دولت
 المللمقررات حقوق بین

که در جهت  انهیخاورم یو گسترش آن در کشورهاها در کشورهای عربی خیزشگیری شکل
موجبات  هیسور یعرب یدر جمهور رفت،یصورت پذ یخواه یو دموکراس یبه آزاد یابیدست

آن کشتار و  امدیکه پ یبحران ؛را فراهم آورد یالمللای بینبا دامنه یگیری بحران داخلشکل
 یاز مرزها یاز آوارگان سور یادیز تیبود. جمع یسور وندانها تن از شهرمیلیون یآوارگ

دورتر رفتند. در  یبه کشورها یمجاور پناه آوردند و برخ یکشورها هب یبرخ ؛کشور عبور کردند
سپس به  شود،می یآنها بررس زبانیم یدر کشورها یمهاجران سور طیبخش، نخست شرا نیا

 نیالملل در احقوق بین یترین استانداردهابا مهم زبانیهای مانطباق عملکرد دولت یابیارز
انعکاس  یو فرهنگ یاجتماع ،یو حقوق اقتصاد یاسیو س یدر قالب حقوق مدن اغلبه که زمین

 .پردازیممی ،است افتهی

 

 . لبنان1
را در قبال مهاجران در  یبود که موضع مثبت یمهاجران سور زبانیم یلبنان از جمله کشورها
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از  اام (Human Rights Watch, 2014). آنها را فراهم کرد یگرفت و امکان اقامت قانون شیپ
 ریجمع کث یمناسب برا سرپناهمهم دولت لبنان فراهم کردن  یهاچالشاز  یکی همان ابتدا

 یزندگ زبانیجوامع م انیدر م انیجوپناهاز  یاریبس ود،مهاجران بود. اگرچه در آغاز ور
جذب جوامع  تیاز ظرف انیجوپناهتعداد  رایز افت،ی انیسرعت پابه تیوضع نیکردند، امی

بود و هر هفته  یمهاجر سور 192،212 زبانی، لبنان م2312 مبرفراتر رفت. تا دسا زبانیم
 یریکارگبهمنظور نید(. بUNHCR, 2013: 46) دیرسیمنام از راه ثبت یبرا یسور 2333

مورد توجه قرار گرفت، اما  یو مراکز جمع یخال یهاخانه یمانند بازساز نیگزیجا یهاحلراه
 2333حدود  یاز زمان شروع بحران پناهندگان، برانداشت.  یادیدوام ز زین هاحلراه نیا

 ,UNHCR) فراهم شد سرپناه یالمللبین ۀهای جامعنفر( با کمک 03333خانواده )حدود 

اما  ،دندکرخود  یمسکن برا ۀدر اجار یسع یاز مهاجران سور یتعداد ن،ی(. با وجود ا2013:51
ناتوان بودند.  بهااجاره نیر آنان از تأمبیشت کماشتغال و دستمزد  یهانهیزمبا توجه به کمبود 

 یبرا یمحل سکونت امن، مردان مناسب باشند یتوانستند برااگرچه می زین یجمع یهاپناهگاه
 یهای مالکمک یاعطا ،ترین اقداممهم نهیزم نیا فرزند نبودند. در یدارا یهاخانواده

 .بود بهااجارهاز  یبخش نیپناهندگان ملل متحد به مهاجران جهت تأم یعال یایساریکم
 2310در سال  یدر گزارش «سازمان ملل متحد ۀامور بشردوستان ۀکنندهماهنگدفتر »

درصد از بروز خشونت و  21حدود  یاسکان مهاجران سور ۀمنطق 002 انیاعالم کرد، از م
 از یحقوق بشر، برخ دبانیبنا به گزارش د ن،یهمچنOCHA, 2014: 3). ) دارد تیحکا یریدرگ

گونه آنها هیچ نکهیبدون ا ،رخ داده بود یتیامن یروهایها در حضور نحمالت و خشونت نیا
 اتیبه شکا سیپل یروهایموارد، ن ی. در برخندکنها خشونت ۀخاتم ای یریشگیپ برایای مداخله

 ریهای خود دستگشکایت ۀهنگام ارائ یمهاجران سور نیا زین یکردند و گاهنمی یدگیرس
حوادث در  نیحضورشان غیرقانونی بود. ا ایناقص  انمدارک حضور آنها در لبن رایشدند، زمی
ملل  یعال سریگوترش، که در آن زمان کم ویآنتون 2310که در سال  وستندیوقوع پبه یحال

 اریتعداد مهاجر به لبنان فشار بس نیمتحد در امور پناهندگان بود، اظهار داشت که ورود ا
 یکرده است و تأسیسات و نهادها واردکشور  نیا یو اجتماع یتصاداق طیرا بر شرا یادیز

گزارش،  نیهم براساس. ستندیتقاضا ن دیشد شیدر لبنان قادر به مقابله با افزا یخدمات عموم
بود و از  یسور یجوپناه ونیلیم کیحدود  یراینفر پذ ونیلیکمتر از پنج م تیلبنان با جمع

 .را در جهان داشت جوتراکم پناه نیباالتر نظر نیا
در  یبخش کشاورز نکهیبه ا توجه با ز،ین انیجوپناه ازیمورد ن ییمواد غذا نیدر بخش تأم

 نیا ،شدمی نیواردات تأم قیآن از طر ییغذا یازهایدرصد از ن 13بود و حدود  فیلبنان ضع
 1ذاغ یجهان ۀ. برنامدشمواجه  یرسانی به مهاجران سوردر کمک یادیکشور با مشکالت ز

                                                           
1. World Food Programme (WFP) 
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 دایدر لبنان حضور پ 2312از سال  ییهای غذابه کمک یدسترس ۀمنظور رفع مشکل در حوزبه
های سازمان ملل متحد و سازمان ینهادها ریلبنان و سا یکرد و با مشارکت مقامات دولت

های گسترده غذا با استفاده از شبکه یجهان ۀحوزه پرداخت. برنام نیدر ا تیغیردولتی به فعال
صورت پرداخت ها در ابتدا بهکمک .دکر یمهاجران سور یبرا یکاف ییمواد غذا نیتأم در یسع

شغل  افتنی یهای افراد براها و قابلیتمهارت تیو سپس تقو ییمواد غذا دیخر یپول نقد برا
  .(WFP, 2016) مناسب بود

ن لبنا یوزارت آموزش و پرورش و آموزش عال یبه امکانات آموزش یدر زمینۀ دسترس
گرفت و تمام کودکان  شیکودکان در پ یآموزش یازهاین نیتأم یرا برا یباز و فعال کردیرو

 یعال یایساریگزارش کمبراساس  .برخوردار شدند ینام در مدارس دولتاز حق ثبت یسور
در لبنان را کودکان  یدرصد مهاجران سور 93، 2310متحد در سال  للپناهندگان سازمان م

 ,UNHCR) کودکان در سن مدرسه قرار داشتند نینفر از ا 00333از  شیبدادند و می لیتشک

از کودکان در  یاریبود، بس زیاد انیجوپناهکه تراکم  یدر مناطق ن،ی(. با وجود ا50 :2013
، «بازگشت به مدرسه»از طرح  تیبر حماعالوهماندند. دولت لبنان می یانتظار باق ستفهر

در دستور کار  زیکودکان را ن نیا میتعل یبرا یانسان یرویو استخدام ن دیساخت مدارس جد
از نظر  تیهر کودک به حما ن،یبر اهمراه داشت. عالوهرا به یادیهای زخود قرار داد که هزینه

ه، زمین نیداشت. در ا ازین یجبران یهاکالسلباس، کتاب و  ل،یهای تحصهزینه نیتأم
نظام  تیظرف شیافزا منظوربه سفیونی تحد وپناهندگان سازمان ملل م یعال یایساریکم
  (.UNHCR, 2013: 50-51کردند )کشور  نیبه ا زیادیهای ش و پرورش لبنان کمکزآمو

و  یمهاجران به خدمات بهداشت یدولت لبنان امکان دسترس یهاچالشاز  گرید یکی
 یهاجر سورم تیجمع یبهداشت یازهاین نیتأم یبرا یمشخص یمل راهبردبود. لبنان  یدرمان

مرتبط  یهاپناهندگان سازمان ملل متحد اقدامات وزارتخانه یعال یایسارینداشت و در واقع کم
حاصل  نانیبود تا اطم نیا مذکور. هدف از اقدامات کردیمهای غیردولتی را هماهنگ و سازمان

 در نظام نیدارند. همچن یدسترس تیفیباک یبهداشت یهامراقبتمهاجران به  بیشترشود 
 ،یبهداشت بارور یهامراقبت رانه،یشگیپ یبهداشت یهامراقبتبر  دیتأک یبهداشت یهامراقبت

 یبرا زیآواره ن ۀو کودکان خردسال متمرکز بود. سالمت روان جامع نوزادان یخدمات برا
 یبرا یهایمنظور برنامه نیداشت و به هم یاساس تیهای فعال در زمینۀ بهداشت اهمسازمان

. دشاجرا  ،پزشکی بودندو روان یخدمات روانشناس ازمندیکه ن یمارانیب تیوضعبه  یدگیرس
پناهندگان  یعال یایساریبود، کم زیاد اریهای درمان بسبر موارد مذکور، از آنجا که هزینهوهعال

 یطور کلرا به یمارستانیهای بدرصد از هزینه 19 یالمللبین ینهادها گریبا کمک د ملل متحد
پذیر قرار داشتند، که در گروه افراد آسیب یمارانیب یرا برا یمارستانیهای بد هزینهدرص 133و 

  .(UNHCR, 2013: 52-53) دادپوشش می
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 ،یهای اجتماعرسد که دولت لبنان با وجود محدودیتنظر میبه مذکوربا توجه به موارد 
ده کرفراهم  یهاجران سورم یامکانات الزم را برا حد امکان،تا  یو بهداشت یفرهنگ ،یاقتصاد

و  شاز حق بهداشت و سالمت و حق آموز تیکشور در زمینۀ حما نیاقدامات ارو ازایناست و 
از نظر دور داشت  دیکشور بوده است. اگرچه نبا نیا یالمللبا تعهدات بین قبمنط سرپناهحق 

 یایسارید، کماز جمله سازمان ملل متح یالمللهای بینهای سازمانه کمکزمین نیکه در ا
داشته است. تنها  ییپناهندگان ملل متحد و صندوق کودکان ملل متحد نقش بسزا یعال

حقوق بشر صورت گرفته است، عدم اقدام  یالمللتوان گفت نقض مقررات بینمی که یمورد
مهاجران  انیها در ملبنان در مواجهه با حمالت و خشونت یتیامن یروهاین یمناسب از سو

حقوق  یالمللبین ثاقیم 2 ۀآن متوجه دولت لبنان و ناسازگار با ماد تیه مسئولبود ک یسور
 ثاقیمفاد مندرج در م دیها خودشان باتنها دولتنه ثاقیم 2 ۀماد ساساست. برا یاسیو س یمدن

 د.شونقض ن گریتوسط افراد د ثاقیحقوق مندرج در م کنند نیتضم دیبلکه با ،کنند تیرا رعا

 

 هیترک .2
 یمرزها استیو با اعمال س یطور رسماست که به هیسور یگیکشور در همسا نینخست هیترک

مهاجران به خارج از  میعظ لیورود خ یپناه داد. در ابتدا یاز مهاجران سور یریباز به جمع کث
 یهااردوگاهرا در  یاز مهاجران سور یریکث تیجمع هیو در طول شش ماه، ترک هیسور یمرزها

اما سرعت  ،انیجوپناهاسکان  یبرا هیحکومت ترک یهاتالشبا وجود تمام داد.  انخود اسک
را در  یادی، فشار ز2312دوم سال  ۀمیویژه در نبه ه،یاز سور واردانتازهورود  انیجر ادیز اریبس

 ۀنیزم ررو به رشد د یازهاینامناسب در زمستان، ن یجو طیکرد. شرا جادیمناطق ا یتمام
 هیترک یرو شیو آموزش از جمله مشکالت پ یو روان یبهداشت یهاراقبتمسرپناه، غذا،  نیتأم

. دش مندبهره یالمللهای بینسازمان چشمگیراز کمک  هیه دولت ترکزمین نیبود. در ا
 ،2ورفیسانل ،1یهاتاهفت استان ) تمام درپناهندگان سازمان ملل متحد  یعال یایساریکم
پناهندگان را تحت  یهااردوگاه (7هیعثمان و 2هامانیآد ،9کهرمانمرارس ،0سیلیک ،0انتپیگاز

 کمک انتقال ۀبرنام کی ه،یکصورت هماهنگ با دولت ترغذا به یجهان ۀپوشش قرار داد. برنام
، 2312اکتبر  19کرد و در  شنهادیرا پ بازار بریمبتن کوپن عیتوز ۀبرنام کی به میمستق ییغذا

                                                           
1. Hatay 
2. Sanliurfa 
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 یغذا یهاکارت ۀبرنام 1(TRCS) ترکاحمر هالل انجمن یهمکارغذا با  یجهان ۀبرنام
 .گرفت شی( را در پیکیعنوان کوپن الکترونبه یبانک یهاکارت)با استفاده از  یکیالکترون

 جادیبه ا یکودکان سوری برا لیفراهم آوردن امکان تحص یراستا در هیدولت ترک
 براساس. دیبادرت ورزم یبه امکانات آموزش انیجوپناه یدسترس ۀنیمناسب در زم یهارساختیز

 ۀکودک پناهند ونیلیم میبه ن کی، نزد2317گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد در سال 
درصد کودکان در  03از  شیب ن،ینام کرده بودند. با وجود اثبت هیترک سدر سراسر مدار یسور

 در فیونیس  (UNICEF,19 January 2017). محروم ماندن لیسن مدرسه همچنان از تحص

 تیفیک و بهبود یریادگیبه  یدسترس شیافزا ،یآموزش یهامنظا تیبه تقو ه،یبا دولت ترک یهمکار
 23333حدود نیهمچن کرد. مکک هیپذیر ترکآسیبو کودکان  یکودکان سور یبرا ریآموزش فراگ

 .(Human Rights Watch, 2017)کرد یبازساز مدرسه را 033را آموزش داد و  یمعلم سور

 یمهاجران سور ازیمورد ن یخدمات بهداشت نیتأممنظور بهو  گرید یدر اقدام هیدولت ترک
تا از  افتندیامکان را  نید که به موجب آن مهاجران اکررا اتخاذ  یاستیس ،2312در سال 

 یشهروندان سور یخانواده برا یشوند. مراکز بهداشت مندبهره مؤثرتر یخدمات بهداشت
ارتباط با  یکه قادر به برقرار یرتباط بهتر با پزشکان و پرستاران سورا قیشد تا از طر یاندازراه

 یهانهیگزو  یپزشک طیو شرا یسور مارانیاز درخواست ب یهستند، بتوانند درک بهتر مارانیب
 .(Orient Net, 2016)باشند درمان داشته 

مهاجران  با هیترک ینظام یروهایرفتار ن موردکه در  یحقوق بشر براساس گزارش دبانید
منتشر کرد، اظهار داشت که  (Human Rights Watch, 10 May 2016) 2312 سالدر  یسور

، اندبوده هیکه درصدد عبور از مرز و ورود به ترک یسوی مهاجران سوربه هیمرزبانان ترک
 نیمنجر شده است. در ا انیجوپناهاز  یتعداد شدن یزخم، که به کشته و اندکرده یراندازیت

به  انیجوپناه هیعل هیمرزبانان ترک 2312 لیمارس و آور یهاماهآمده است که در  گزارش
نفر  10 شدن یزخمکودک و  کینفر از جمله  9اند که به کشته شدن خشونت متوسل شده

 بوداعالم کرده  هیترک ۀوزارت خارج هانجام گرفته بود ک یاقدامات در زمان نیمنجر شد. ا گرید
 یکند، هرچند در مناطق مرزباز را دنبال می یدرها استیس یسور در قبال مهاجران که

 2319از ماه اوت  هیترک یمرزبان یروهایگزارش ن بنا شده بود. براساس همان یحصار
و در  ندرا آغاز کرد هیاز ورود آنان به خاک ترک یریاز مرز و جلوگ یبازگرداندن مهاجران سور

 ینفرات داعش به مناطق مرز یروشیپ لیدلکه به ینایجوپناهسوی مرزبانان به 2312 لیآور
و پس از آنکه اردوگاه آوارگان در  لیآور 19و  10در  نیکردند. همچن یراندازیت ،بودند ختهیگر

هدف آتش توپخانه قرار گرفت، مرزبانان مانع از ورود چند هزار  هیمرز با ترک یکیدر نزد هیسور
 .شدند هیاردوگاه به خاک ترک نیا ناتن از ساکن

                                                           
1. Turkish Red Crescent Society 
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 یمهاجران سور مورددر  هیاز اقدامات که توسط دولت ترک یعیوس دامنۀبا در نظر گرفتن 
 یخود و با همکار یالمللدولت همسو با تعهدات بین نیتوان گفت امی ،رفتیصورت پذ

خدمات  یهانهیزمدر  یتوانست تا حد امکان بر مشکالت مهاجران سور یالمللهای بینسازمان
 ۀ. اما در نقطدیو مناسب فائق آ یکاف ییاز مواد غذا یمندبهره نیو همچن یداشتبه ،یآموزش

و  یکشور در مواجهه با مهاجران سور نیا ینظام یروهاین توسطمقابل توسل به خشونت 
و  هیممانعت از ورود به خاک ترکمنظور بهبر آن استفاده از زور ویژه زنان و کودکان و عالوهبه

کشور منطبق با  نیباشد که رفتار ا نیاز ا یتواند حاکمی زدهجنگ ناطقبه مبازگرداندن آنها 
 .رفتار غیرانسانی نبوده است تیو ممنوع اتیحق ح نیتضم ۀنیضوابط حقوق بشر در زم

 

 ونانی .3
 شیب ،2319 سال در مشخص طوربه. بود ونانیکشور  انیجوپناه یبعد مقصد ه،یترک از عبور با
 29333 از شیب و(British Red Cross, 2016)  شدند اروپا وارد ایدر راه از رمهاج ونیلیم کی از

(. ehT yliaD eTaTgeleh 2016), باختند جان ریمس نیا در 2312 مه ماه تا هیژانو از نفر
 تیوضع در مورد 2319کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال  که یگزارش در

 ,UNHCR) منتشر کرد اروپا به دنیرس راه در جوپناه هزاران شدن کشته و یانسان اسفبار

30December 2015)   ،های رفته و در سال شیپ ونانی یهاآبتا  هیآمده است که بحران سور
را ندارند، خود را  هیامکان بازگشت به سور گریهستند و د یسور اغلبکه  ییهاخانمانیب ریاخ

 .روپا شوندا یتا وارد مرزها سپارندیمبه آب 
 دئویو کی ۀرندیدربرگمنتشر کرد که  یتلگراف گزارش یلید یخبرگزار 2319 در سال

بود و  ونانی ریو جزا هیسواحل ترک حدفاصل یهاآبدر  یاهیترک رانیگیتوسط ماه شدهضبط
 .دیکشیم ریرا به تصو انیجوپناه قیبا قا ونانیمتعلق به  یکشت کیاز برخورد  دهندهتکان یاصحنه
به  یونانی یکشت ،بود ونانی یهاآبدر حال ورود به  انیجوپناه قیکه قاهنگامی لمیف نیا سبراسا

 موجبکند که را سوراخ می انیجوپناه قیقا زهیبه ن هیشب یالهیوس ای ءیششده و با  کینزد قیقا
 قیسوراخ کردن قا یکه برا یءش نیا ریتصاو منتشرشده دئویشود. در ومی قیغرق شدن قا

 یصحنه بودند، مدع نیکه شاهد ا یاهیترک رانیگیشود. ماهنمی دهید ،رودیم کاربه انیجوپناه
 نیبعد از ا یکردند زنان و کودکان را نجات دهند و مدت یسع هیترک یگارد ساحل دنیشدند تا رس

صورت اثبات در  .را نجات داد ایو تمام مهاجران شناور در در دیاز راه رس هیترک یتالش گارد ساحل
 . (The Daily Telegraph, 2015) است ونانی یساحل گاردمتوجه  یواقعه اتهام جد نیا

 ،بود هیصرفاً با امکانات اول یکه اردوگاه «کوینیال»اردوگاه با افزایش ورود مهاجران به یونان 
 موجب یشدند که زمان مهاجران زبانیم ییبناها کوینید. در الش یاندازراه تختیپا یکینزد در

 نیو همچن 2310 کیالمپ یهایباز یورزشگاه بسکتبال و هاک، بناها نیبودند. ا ونانیافتخار 
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 یایساریدفتر کم همزمان (.Aljazeera, 2017)بودند منطقه  نیا میو قد یالمللفرودگاه بین
 ینگهدار یهاکمپ طیسازمان نگران شرا نیپناهندگان سازمان ملل متحد اعالم کرد ا یعال
نهاد  نیزنان و کودکان را مطرح کرد. ا هیعل یخشونت جنس ۀاست و مسئل ونانیدر  انیجواهپن

 یاز خشونت جنس یریشگیپ .1شامل:  جانبهسه کردیرو کی یریگی، اعالم کرد پ2317در سال 
و  رشیپذ یبا حداقل استانداردها یهایمکان جادیبا ا 1(SGBV) تیبر جنسیو خشونت مبتن

 قربانیانزودهنگام  ییشناسا .2 ،تیو امن یمنیا شیمؤثر مانند افزا یهازهیمکان ینیبشیپ
 .0و  ،حفاظت مناسب یهاکانالو  یهای فوربه کمک کیستماتیو ارجاع س یخشونت جنس

 ،یپزشک ،یحقوق تیخدمات، از جمله حما ۀارائ یو پوشش کاف تیفیاز ک نانیاطم
بر یو خشونت مبتن یخشونت جنس قربانیان یامن برا یهابه خانه یو دسترس یشناختروان
 .(UNHCR, 2017)ضروری است  ت،یجنس

، 2319قرار نداشت و در سال  یط مناسبیشرا در زین انیجوپناه یامکانات بهداشت
 و 0وسیخ ،2کوس رۀیجزپناهندگان سازمان ملل متحد، اظهار داشت در سه  یعال یایساریکم

 و یبهداشت امکانات ،آب رهیجز سه نیا در انیجواهپن و دارد وجود کاملومرج هرج 0لسووس
آنها در تابستان مجبور بودند برای . (UNHCR, 6 November 2015) ندارند مناسب اقامت محل

ی موقت از لباس و پتو بسازند و در زمستان با هاپناهگاهمحافظت خود در برابر نور خورشید 
مکانات گرمایشی مناسب اقامت کنند و برای هوایی نامناسب در چادرهایی بدون اوشرایط آب

خود دست به اقداماتی زدند که در نهایت به مرگ آنها منجر شد. برای نمونه در  داشتننگاهگرم 
ی اردوگاه و مرگ سوزآتشاردوگاه موریا استفاده از کپسول گاز برای گرم کردن چادر موجب 

متعاقب ارسال  2317در سال  نینهمچ .(ABC News, 2015) دو نفر از جمله یک کودک شد 
 یگزارش ،یخدمات پزشک ۀارائ منظوربهلسووس  ۀریاز جانب پزشکان بدون مرز به جز یمیت

درصد افراد  13قرار داشتند و  یاز زنان در معرض خشونت جنس یمیکه مطابق آن ن دشمنتشر 
 .(Medecins Sans Frontiers, 2017) دداشتن یروان یبهداشت یهامراقبتبه  ازین شدهیبررس

چارچوب  2312در آگوست  ونانیپارلمان  ی،به امکانات آموزش انیجوپناه یاز بعد دسترس
که  یاپناهندهکودکان  یبرا لیبه تحص ید که براساس آن دسترسکر بیتصو ی رادیجد یقانون

 ۀهای بشردوستان. صندوق کمکافتیبهبود  چشمگیریطور به ،داشتند در سن مدرسه قرار
 یدسترس یوابسته به سازمان ملل متحد، برا مهاجرت یالمللو سازمان بین ااروپ یۀاداتح

کودک  2933طرح،  نیرا آغاز کردند که به موجب ا یطرح زیجو به آموزش نکودکان پناه
های طرح را صندوق کمک نیا ۀنیبه مدرسه بازگشتند. هز ونانیپناهنده و مهاجر در 
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 European ) اجرا درآوردمهاجرت آن را به یالمللو سازمان بینکرد  نیاروپا تأم ۀبشردوستان

Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, 2017) . 
 ،یکشور با بحران اقتصاد نیکه ا تیواقع نیو با در نظر گرفتن ا ونانیاقدامات دولت  یبا بررس

از  یحق افراد به برخوردار نیتأم یاستادولت در ر نیتوان گفت امی ،رو بودو تورم روبه یکاریب
اروپا و سازمان  ۀنهای بشردوستااروپا، صندوق کمک ونیسیآموزش و پرورش، به کمک کم

کودکان پناهنده را فراهم  یبرا یبه خدمات آموزش یمهاجرت توانست امکان دسترس یالمللبین
در  انیجوپناهبا اسکان  ،یالمللبین ینهادها یکمک از سو افتیدربا وجود  ونانیدولت  یآورد. ول
 یبه خدمات بهداشت یرسو همراه با عدم دست یشیو سرما یشیبدون امکانات گرما ییهااردوگاه

عملکردی منطبق با حق افراد به داشتن حداقل شرایط زندگی و بهداشت نداشت. مناسب 
تواند ری میی مهاجران سوهااردوگاههمچنین شیوع خشونت جنسی علیه زنان و کودکان در 

میثاق  7و  2نقض قاعدۀ ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی محسوب شود، زیرا براساس مواد 
تنها باید خود از ارتکاب به شکنجه و رفتار غیرانسانی اجتناب ها نهحقوق مدنی و سیاسی دولت

اد )در درون ورزند، بلکه باید با اقدامات مقتضی تضمین کنند که این اعمال در روابط میان افر
بر آن اقدام گارد ساحلی یونان در غرق و در بین خود مهاجران( نیز صورت نپذیرد. عالوه هااردوگاه

 است.حق حیات این افراد  برخالفسوری عملی  انیجوپناهکردن قایق حامل 
 

 مجارستان. 4
وانست تنمی یمانع چیبود که ه ییجوپناهصدها  زبانیم یاز کشورها گرید یکیمجارستان 

جو از مرز پناه یادیسوی اروپا شود و هر روز تعداد زآنان به ۀسابقجمعی و کمجلودار کوچ دسته
 چیتردد قطار ه لیدلکه به آهنراهخطوط  قیمشترک صربستان و مجارستان و از طر

احداث  2319 سپتامبر 19مجارستان در  دولت. کردندعبور می ،نداشت وجود یخاردارمیس
 نی. به ابه اتمام رساندبا صربستان را  خود مرز مشترکدر  لومتریک 179طول  به یرخاردامیس

در منطقه  سیپل یروهایداشتند. همزمان نخاردار نگه یهامیسرا پشت  انیجوپناه بیترت
 نی. اکردندمی یبازداشت و زندان ،کردندکه از موانع عبور می ی راو افراد ندشدمیمستقر 
 .(Amnesty International, 2015: 14)  با خشونت همراه بودمعموالً هابازداشت

 ,Human Rights Watch) منتشر شد 2312 سالحقوق بشر که در  دبانیبراساس گزارش د

22 February 2016)سر به کشوراین  به ورود انتظار دررا که  انیجوپناه از یاریبس ، مجارستان
حتی  .داشتهنگ شیمرزها درها هفته بودند، شده تارگرف نامساعد و سخت طیشرا درو  بردندیم

در خاک این کشور بمانند، اسکان آنها در داخل  افتندییماجازه  انیجوپناهکه درصورتی
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 2 و تومپا 1وژکهرطور مشخص در دو منطقۀ ترانزیت و به« کمپ کانتینری»یی با عنوان هاکمپ

و به چند  ینفر طراح 293 یبرا منطقه هر .(Hungarian Spectrum, 2017) گرفتیمصورت 
شده  متر احاطه 0به ارتفاع  خاردارمیساز جنس  یواریهر بخش با د و شده بود میبخش تقس

 چهنداشتند و هر هیامکان تهو نرهایسَکنه داشت. کانت 13تا  73هر بخش حدود  یاهخانه بود.
جو پناه یبرامناطق باز در هر بخش و  یافتافزایش می زین نرهایکانت یدما شد،یتر مروزها گرم

  .(Hungarian Helsinki Committee, 2017) دزندان بو اطیح ادآوری

 جویان در شرایط نامناسبی قرار داشتند.از لحاظ امکانات بهداشتی و آموزشی نیز پناه
حضور یک دکتر  تنها ترانزیت ۀدر منطقکه آنان به مراقبت درمانی نیاز داشتند، درصورتی

به مراقبت درمانی اضطراری یا  جوشخص پناه اگررد و ککه مراقبت درمانی اولیه ارائه میشت دا
 کردیمبه بیمارستان منتقل  دستبند را با ویهای پزشکی پیشرفته نیاز داشت، پلیس کمک

(Hungarian Helsinki Committee, 2017) امکانات آموزشی نیز در این منطقه برای کودکانی .
 شنبۀدانشگاه اروپای مرکزی در بوداپست، مدرسه قرار داشتند، وجود نداشت و تنها  که در سن

. این دوره که از جمله آوردیمرا برای آموزش گرد هم  انیجوپناههر هفته حدود چهل تن از 
آموزش زبان  دورۀ. دیانجامیمشد، سیزده هفته به طول آموزش زبان انگلیسی را شامل می

 کردندداوطلبانه تدریس می هامعلمرایگان بود و  انیجوپناهست برای انگلیسی در بوداپ

(Central European University, 2016.) 
سو، احداث موانع و حصار و  کیرسد از نظر میاقدامات دولت مجارستان به مالحظۀبا 

ک منظور ممانعت از ورود آنها به خابه خاردار یهامیسدر پشت  انیجوپناه داشتننگه
 یسو همراه بود، و از مهاجرانکردن  یکه معموالً با اعمال خشونت، بازداشت و زندان مجارستان

 رفتار مصداقتوانند می فاقد حداقل امکانات زندگی ینریکانت یهاکمپاسکان آنان در  گر،ید
 .ندشوقلمداد  تحقیرآمیزو  یرانسانیغ

 

 آلمان. 5
سفر  نیکردن ا یط یکشور آلمان بود، برا شانیاصل یاز مقصدها یکیکه  یمهاجران سور

منظور کردند تا به آلمان برسند. دولت آلمان بهعبور می یمختلف یاز کشورها دیبا یطوالن
رای آنان برپا کرد. ب یبرا یی رانرهایچادرها و کانت ،یاضطرار طیو در شرا انیجوپناهاسکان 

وارد شدند، در  مان،گ، واقع در شمال آلبه هامبور 2310 زییکه از پا یانیجوپناه ینمونه برا
آلمان از  یشهرها با وجود این در برخیاحداث کرد.  یشهر، چند پناهگاه اضطرار نیجنوب ا

ویژه در های مختلف بهراست در شهر شیاز شهروندان با گرا یاعدهمهاجران استقبال نشد. 

                                                           
1. Roszke 

2. Tompa 
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ختند و به ورود مهاجران اندابه راه  یدر جنوب شرق آلمان، اعتراضات هفتگ ،1درسدن شهر
  2اعتراض کردند.

که  یمهاجران سور 2310آلمان، از سال  یفدرال مهاجرت و پناهندگ ۀادار میبراساس تصم
 نیبه آن کشور بازگردانده نخواهند شد. ا ،دندیبه آلمان رس گرید ییخاک کشور اروپا قیاز طر
اروپا بود که فقط در مورد  یۀعضو اتحاد یمشترک کشورها نیمهم در قوان یاستثنا میتصم

 .شداجرا می هیوراتباع س
 یدگیرس یطرح قانون یک 2312احزاب، در سال  انیم نظرتبادلبحث و  هامدتپس از 

 یقانون یطرح چارچوب نی. ابه تصویب رسید «قانون ادغام»به وضع پناهندگان موسوم به  عیسر
کند تا ولت خود را مکلف میآلمان است و د جامعۀاست که هدف آن جذب پناهندگان در 

 نیا یتمرکز اصل .فراهم کند انیجوپناه یرا برا ایمطمئن و آبرومندانه یزندگ لیامکان تشک
های و پرداخت هزینه شغل افتنی یبرا یزبان آلمان یریادگیپناهندگان به  قیقانون بر تشو

ی اشتغال را برای هاهنیزمبراساس این قانون دولت آلمان موظف شده بود که خود است.  یزندگ
بر عالوه دیجد یدر گام اول صدهزار فرصت شغلمهاجران سوری فراهم آورد. در همین زمینه و 

 و جادیا دیقانون جد گریاصل مهم د کیشد.  جادیموجود، از طرف دولت فدرال ا یهافرصت
 یو حت یاحرفه یکارآموز ،از جمله آموزش زبان هانهیزمدر همۀ  یهای آموزشگسترش دوره

 .بود یلیتکم التیتحص
زمینۀ دسترسی کودکان مهاجر به امکانات آموزشی، عملکرد دولت آلمان با انتقاداتی  در

 گزارشی منتشر کرد 2317مواجه شده بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در سال 

(UNICEF, 3 May 2017: 31) کودک که در سن مدرسه قرار 0333داد حدود که نشان می 
، امکانات آموزشی دیگری از جمله آن برداشتند، از دسترسی به مدرسه محروم بودند. عالوه

  .UNICEF, 3 May 2017:46))یادگیری زبان آلمانی نیز برای این کودکان وجود نداشت 
در صورت . برخوردار بودند یمناسب طیشرا مهاجران از یبه امکانات بهداشت یدسترس نظراز 

توانستند به پزشک از ادارۀ امور اجتماعی آلمان می« گواهی بیماری»اجران با بروز بیماری، مه
 شد.مراجعه کنند و هزینۀ ویزیت پزشک و داروهای احتمالی توسط دولت آلمان پرداخت می

از همان  یحق برخوردار ،بودند آورده ایکودک خود را به دن ایکه باردار بودند  یزنان عالوهبه

                                                           
1. Dresden 

جویان های اسکان پناهاز به یکی از محلس، پلیس در جنوب آلمان از پرتاب یک نارنجک دست2312در سال  .2
خبر داد و گفته شد این نارنجک منفجر نشد. پلیس آلمان در آن هنگام اعالم کرد که شمار حمالت به محل 

گرایان افراطی مظنون به دست داشتن برابر شد. راست پنج، 2310نسبت به  2319جویان در سال اسکان پناه
 :ر.کت بودند. درصد از این حمال 33در بیش از 

The Independent, Hand Grenade Thrown at Refugee Shelter in Germany in latest Attack on Asylum 

Seekers in Wake of Cologne Assaults, 29 January 2016, available at, “www.independent.co.uk”. 
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 Asylum Information) تگرفیتعلق م یزن آلمان کیداشتند که به  را یایخدمات پزشک

Database, 2017.) 
مهاجران سوری که از  از آن است که دولت آلمان از بازگرداندن یحاک مذکور موارد یبررس

خاک یک کشور اروپایی دیگر به این کشور آمده بودند، خودداری کرد و به آنها امکان اقامت 
ستثنای مهمی در قوانین مشترک کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بود که تنها در داد. این مسئله ا

امکان اشتغال و « قانون ادغام»دولت آلمان با تصویب  آن بر مورد اتباع سوری اجرا شد. عالوه
در ی آنان از زندگی آبرومند را فراهم آورد. مندبهرهآلمان و همچنین  جامعۀجذب مهاجران در 

مهاجران در بخش دسترسی کودکان اگرچه که توان گفت می زیبهداشت ن آموزش و دو بخش
 یبه خدمات پزشک یدسترس ۀنیدولت آلمان در زم ،مواجه بودند ییکمبودها به آموزش با

 .ه بوددکرآنان فراهم  یامکانات الزم را برا

 

 یریگجهینت

ثر مخاصمات مسلحانۀ توان گفت که مهاجران اجباری که در اشده میبا توجه به مباحث مطرح
المللی نیاز دارند، اند، همانند پناهندگان به حمایت بینخود شده داخلی مجبور به ترک کشور

پناهنده محسوب "1327ژنو و پروتکل 1391طبق کنوانسیون اما از آنجا که این افراد الزاماً
هندگان نیز رو تحت پوشش حقوق مندرج در کنوانسیون ناظر بر وضعیت پناشوند، ازایننمی

خاصی در حمایت از مهاجران  معاهدۀفوق و این واقعیت که تاکنون  مالحظۀگیرند. قرار نمی
الملل اغلب در مواجهه با این اجباری تدوین نشده، موجب گردیده است که پاسخ جامعۀ بین

د الملل از این دسته از افراو ناکافی باشد. با وجود این حمایت حقوق بین بپدیده نامتناس
المللی حقوق ویژه میثاق بینالمللی حمایت از حقوق بشر بهپذیر اغلب از طریق اسناد بینآسیب

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعالمیۀ جهانی مدنی و سیاسی و میثاق بین
الملل از مهاجران اجباری عبارت دیگر، نظام حمایتی حقوق بین. بهگیردحقوق بشر، صورت می

ب در اسناد حقوق بشری مرتبط متبلور شده است. از میان مجموعه حقوق مندرج در این اغل
نخست موضوعات مربوط به حق  وهلۀکند، در اسناد آنچه بیش از همه قابلیت اعمال پیدا می

است. این حقوق از جمله حقوق  حیات و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز
هر دولتی باید آن را در مورد مهاجران محترم بشمرد و رعایت کند. در  بنیادین انسانی است که

توان به حق داشتن سرپناه، حق بهداشت و حق برخورداری از آموزش )تعلیم و بعد می وهلۀ
 کنند.موضوعیت پیدا می بلندمدتو  مدتانیمتربیت( اشاره کرد که در 

ها در دهد که عملکرد این دولتیبررسی عملکرد کشورهای میزبان مهاجران سوری نشان م
المللی آنها نبوده است. تا آنجایی که به حقوق مدنی و بسیاری از موارد منطبق با تعهدات بین

طور مشخص حق به حیات و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز سیاسی و به
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المللی حقوق با مقررات بین های میزبانتوان عدم انطباق عملکرد دولتکند، میارتباط پیدا می
یی که به حقوق هابخشها محسوب کرد. اما در مورد المللی آن دولتنقض تعهدات بین بشر را

طور مشخص به حق بهداشت، سرپناه و آموزش مربوط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به
کرد. در واقع  های میزبانالمللی دولتی صحبت از نقض تعهدات بینسادگبهتوان شود، نمیمی

ی نبوده است که بتوانند ااندازهبهشرایط اقتصادی و منابع در دسترس بیشتر این کشورها 
جوابگوی نیازهای خیل عظیم مهاجران باشد. نکتۀ بسیار حائز اهمیت در این زمینه  نقش و 

ملل متحد و  سازمان المللی همچون کمیساریای عالی پناهندگانهای بیناهمیت سازمان
مهاجران سوری نشان داده است که هر زمان که این  تجربۀدوق کودکان ملل متحد است. صن

های میزبان از در مواردی که دولت خصوصبه، اندآمدههای میزبان به کمک دولت هاسازمان
 .اندداشته، مهاجران سرنوشت بهتری اندبودهاقتصاد ضعیف و امکانات کمتری برخوردار 
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