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Abstract 

During the last century, human society has been 

more involved in biological problems such as 

the conversion of fertile lands into deserts, 

floods due to lack or excessive rainfall, 

volcanoes, storms and earthquakes and etc 

which have led to the migration of the residents 

of these areas and the emergence of 

environmental refugees. The main challenge that 

we seek to examine in this study is the 

recognition of this type of asylum by 

international instruments and governments and 

the observance of the principle of Prohibition of 

repatriation of refugees to their country. In 

general, all asylum seekers have rights that the 

host country is required to respect. However, 

what was obtained from the results of the 

present research is that there are always 

deficiencies in international documents and 

assemblies in the direction of international 

protection of environmental asylum seekers, in 

the direction of non-restoration and other rights 

of them. In this regard, the design of an 

international convention to protect them could 

indicate a paradigm shift in the international 

human rights system and supportive frameworks 

aimed at ensuring a dignified human life. Also, 

in the meantime, the participation and 

cooperation of governments in recognizing this 

type of refugees and their rights, supporting and 

implementing the principle of prohibition of 

repatriation in their case was neglected. 

Keywords: Environnemental Refugees, The 

Principle of Prohibition of Repatriation of 

Refugees International Documents, Human 

Rights.  

  چکیده

مشکالت  جامعه بشري بیشتر درگیر طول قرن اخیر در
 ،ابانیبه بهاي حاصلخیز  زمینشدن  لیتبدزیستی چون 

 ،آتشفشان ،بارش حد از بیش یا کمبود از ناشی سیالب
وده که منجر به کوچ ساکنین این زلزله و غیره ب و طوفان

 .شده است یطیست محیزمناطق و ظهور پناه جویان 

چالش اساسی که در این پژوهش نیز به دنبال بررسی آن 
هستیم به رسمیت شناختن این نوع پناهندگی از سوي 

و رعایت اصل منع اعاده ایشان ها  ی و دولتالملل بیناسناد 
مام پناه جویان در هر به طور کلی ت .باشد به کشورشان می

باشند که کشور  کجاي دنیا که باشند داراي حقوقی می
اما آنچه  .پذیرنده ایشان ملزم به رعایت این حقوق است

از نتایج پژوهش حاضر حاصل گردید این است که 
زیست  پناه جویان از یالملل بین همواره در جهت حمایت

ر د ،در جهت عدم اعاده و دیگر حقوق ایشان ،محیطی
در این  .ی کمبودهایی وجود داردالملل بیناسناد و مجامع 

 حمایت براي یالملل بین کنوانسیون یکریزي  راستا طرح

 نظام در پارادایم تغییر یک حاکی از تواند می ها، آن

 معطوف حمایتیهاي  و چهارچوب بشر حقوق المللی بین

در این  همچنین .باشد انسان شرافتمندانه حیات تضمین به
ها در به رسمیت  ن نباید از مشارکت و همکاري دولتبی

حمایت و  ها، شناختن این نوع پناهندگان و حقوق آن
  .غافل ماند ،اجراي اصل منع اعاده در موردشان

 منع اصل ،محیطی زیست جویان پناه :واژگان کلیدي

  . حقوق بشر ،یالملل بین اسناد ،اعاده
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  :ارجاع

 ،یطیمح یستز یانبر پناه جو تأکیدبا  ياصل منع اعاده پناهندگان از منظر اسناد حقوق بشر ،)1401( ؛عسکر ،یانجالل ؛مهناز ،خرسندي

 . 12شماره  ،تمدن حقوقی
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  مقدمه

 تأثیرتحت که  باشد می یحقوق پناهندگان ،الملل بیندر حقوق  امروزه از جمله موضوعات مهم و اساسی

همواره در طول  .گردند عوامل مختلف مجبور به ترك محل زندگی خود به صورت فردي و جمعی می

 ،يدیگرن عوامل فراواو  شرایط زیستی نامطلوب ،خشونت ،جنگ بشریت به دلیل عواملی چونتاریخ 

به مناطق  کردند تا تالش میو  شدند میو کشور خود  منزل و محل زندگیترك  مجبور به دربندهاي  انسان

وطن  تركناخواسته  ،تجاوز و قتل قرار گیرند ،که مورد خشونت این افراد از وحشت این .برسندامن 

پناهندگان همچنان  موضوعنیز  امروزه .مشکالت باشند خالی از اینشدند که  نموده و راهی کشورهایی می

پیش که ها  در واقع از قرن .قرار گرفته است تأکیدمورد توجه و ی است که الملل بینیکی از مسائل جاري 

و  رسوم براساساي سعی داشت تا   هر جامعه ،شد مشاهده می یانسان هاي امعهج بین یپناهندگموضوع 

به فکر امنیت جان خود ه ک هر پناهنده عالوه بر آنلی به طور ک .بیندیشدآن  يبرا یحل راه ،خودقواعد 

در  زندگین رو یاز ا ؛رفع نمایده خود و خانواده اش را یاول نیازهاي در کشور جدید د بتواندیبا ،باشد می

حق  براساس .است يا هر پناهنده آرزويآن  یرفاه يایاز مزامندي  بهرهشتر و یب یاسیبا ثبات س يشورک

تواند  یم ،ندین خود و خانواده اش را در خطر ببیادیا حقوق بنیجان و  هر دلیلیه به ک فرديهر  یپناهندگ

این حقوق بشر  یه جهانیاعالم 14ماده ر د چنانکههم گر پناهنده گرددیشور دکشده و به مند  از آن بهره

  .شده است تأکیدبر آن  ت شناخته شده ویبه رسمحق 
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و به  ینید اعتقادات و باورها لیدل به انیپناهچو ثرکا نوزدهم قرن تا دهد یخ نشان میمطالعه در تار

 خود یزندگ محل كتر به مجبور ییاروپا يشورهاک یطلب استقالل همراه با یمذهب علل یطور کل

 ستمیقرن ب در .داد یاسیس علل به را خود يجا دوم و اول یجهانهاي  از جنگ ن عوامل پسیا .شدند یم

 یاصل علل ها از جمله تیاقل حقوق به یتوجه بی از جمله یاجتماع عوامل ،یاسیس و یمذهب علل نارک در

  .)106 ،1999 ،1است (تویت بوده ییپناهجو

 امروزه ،است ییجو پناه يبرا عواملترین  یاصل یمذهب و یاسیس ،یاجتماع لیدال همچنان اگرچه

 نیاین تر مهم از یکی .شوند یم افراد ییپناهجو و سبب مهاجرت زینها  دولت آزار جز به يگرید عوامل

 مناطق در ژهیو به ،راها  انسان از يادیز تعداد یزندگ ه روزانهک است یطیست محیز راتییتغ ،عوامل

اخیر بسیار هاي  در این میان نوع دیگري از پناهندگی که در سال .دهد می قرار تأثیر تحت ایدن ریپذ بیآس

مشکالت  پیش شاهدش از یب این مدتطی  .حیطی استپناهندگی زیست م ،مورد توجه قرار گرفته شده

 ،بارش حد از بیش یا کمبود از ناشی سیالب ،ابانیبه بهاي حاصلخیز  زمینشدن  لیتبدزیستی چون 

ست یززلزله و غیره بودیم که منجر به کوچ ساکنین این مناطق و ظهور پناه جویان  و طوفان ،آتشفشان

در جهان و  یطیست محیزهاي  و گسترش بحرانگیري  شکل توان گفت یم یاز طرف .شده است یطیمح

را  یالملل نیمستقل ب ییک مرجع قضای تأسیسضرورت  ،شان المللی نیت بیبه مسئولها  عدم توجه دولت

از عدالت  يات و برخورداریمانند حق ح يه بشریاز حقوق اول ياریدر واقع تحقق بس .جاد نموده استیا

  .)115 ،1391 ،اسفاد و جاللیان باشد (نجفی یمست یط زیدر گرو حفاظت از مح

 يبرا فراوانیق و مشکالت یعمهاي  بروز تنش منجر به وسیعتحرکات  نیاد خاطر نشان نمود که یبا

اي داشت این است  اي که باید در این جا بدان توجه ویژه نکته .است مقصد پناه جویان گشته يکشورها

باشند که کشور پذیرنده  در هر کجاي دنیا که باشند داراي حقوقی میکه به طور اعم تمام این پناه جویان 

توان به  این حقوق بودند می دهنده از جمله نخستین اسنادي که ارائه .ایشان ملزم به رعایت این حقوق است

 .)32 ،1369 ،يتاج آباد ياشاره نمود (نظر 1967سازمان ملل متحد و در پی آن پروتکل  1951کنوانسیون 

اتریشی و آلمانی تنها مدارك رسمی  ،قراردادهاي مربوط به وضعیت پناهندگان روسی ها، بل از اینتا ق

 ،ها قطعنامه ،مختلف يمجامع کشورها در حال حاضر .بودند که به موضوع پناه جویان توجه نمودند

 يپذیرش بسیار که مورداند  را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب کرده يمتعدد يها ها و اعالمیه میثاق

از سرزمین خود هر دلیلی  که به يافرادتوان گفت  بر این اساس می .جهان قرار گرفته است ياز کشورها
                                                     

1- Tuitt 
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 منع ،امنیت ،ياز آزاد يبرخوردار داراي حقوق مختلفی چون حق ،شوند یرانده یا مجبور به ترك آن م

 ،ویژه حق منع اعاده پناهندگان همچنین در شرایط .تحصیل و غیره هستند ،شغل داشتن ،شکنجه هرگونه

ها  بنابراین تمامی دولت ،شده است تأکیدی بر آن الملل بیندر اسناد کامالً حقی مهم و اساسی است که 

ضرورت حمایت از پناه جویان در این گونه موارد برگرفته از وضعیت  .موظف به رعایت آن هستند

مربوط  1933ند حمایتی در این زمینه کنوانسیون مجرمین سیاسی در قرن نوزدهم میالدي است و اولین س

هاي عضو تعهد نمودند که جز در مواردي که امنیت ملی  باشد که طبق آن دولت به وضعیت پناهندگان می

  .و نظم عمومی ایجاب کند از اخراج یا منع اعاده پناهندگان جلوگیري نمایند

 اعاده منع اصل حاضر که بررسی در راستاي مطالب ذکر شده و با توجه به هدف اصلی پژوهش

هایی  توان پرسش می ،باشد محیطی می زیست جویان پناه بر تأکید با بشري حقوق اسناد منظر از پناهندگان

 حقوق تا چه اندازه مورد توجه اسناد پناهندگان اعاده منع را به این صورت مطرح نمود که امروزه اصل

محیطی از این لحاظ داراي چه جایگاهی در اسناد  زیست جویان و در این بین پناه ؟بشري قرار گرفته است

در قبال حمایت از  فراوانی يها تالشرسد در حال حاضر  به نظر می ؟باشند می الملل بینو حقوق 

 عنوان بهمحیطی  زیست جویان شده است و سعی زیادي نیز گشته تا پناه الملل بینپناهندگان در عرصه 

  .مورد شناسایی و حمایت قرار گیرند ،پناهندگی هستندگروه جدیدي که ناچار به 

 پناهندگی -1

 دلیلکه به  باشد می در واقع انسانیپناهنده « :توان گفت می ژنو از پناهنده 1951کنوانسیون تعریف  براساس

 یاعاجتم جات دستهدر شدن  یا عضو هویتیا  دینیا  تبار متفاوتی مانند دالیلاز این که به  قابل توجیه بیم

 يکشور بیرون از محدوده ،شکنجه قرار گیرد مورد تهدید و آزار یسیاس برخورداري از فکر و اعتقادیا  و

میلی  این که به دلیل بیم گفته شدهو یا  برایش ممکن نیستو نماید  زندگی می ،که در آن ساکن است

بیرون از مرزهاي وطن در  ویدادهابعد از بروز این رو  هم ندارد تابعیتا اگر ی باشد وآن کشور  تابع ندارد

میلی به بازگشت  گفته شده بیمیا به علت  امکان بازگشت ندارد ،کند خود به صورت دائم زندگی می

(کارتون »ندارد
3پنجم و پنجاه و صدکدر حقوق کشور ایران نیز به موجب اصل ی .)339 ،2018 ،2

قانون  

 نیبخواهند پناه دهد مگر ا یاسیس یه پناهندگک یانسکتواند به  یران میا یاسالم يدولت جمهور ،اساسی

                                                     
2- Carton 

تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر ایـن کـه بـر طبـق قـوانین ایـران خـائن و          دولت جمهوري اسالمی ایران می - 3

  تبهکار شناخته شوند.  
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  .شود ار شناختهکران خائن و تبهین ایه طبق قوانک

حق  ،ه در معرض خطر و ترس باشندکط خاص یه افراد در شراکچنین بیان کرد توان  یمبه طور کلی 

رش او یذلف به پکم ،فرد يمورد تقاضا يشورهاکگر پناهنده شوند و ید يشورهاکخواهند داشت به 

31در مواد  .هستند
4

32و  
5

ها  آن ه از مجموعکآمده است  یاتکن ،ژنو پناهندگان 1951کنوانسیون  33و  

شور مورد ک يبرا یفیلکپناهنده و ت يبرا یحق ،رش پناهندهیه اصل پذکجه گرفت ین نتیتوان چن یم

  .درخواست است

دول « :عدم تبعیض :باشد یر میوارد زدر مورد پناهندگان متعهدات این کنوانسیون گر ین از دیهمچن

درباره پناهندگان  ،متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی

6». اجرا خواهند نمود
دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادي پناهنده در اجراي امور دینی « :دین 

کان خود رفتاري حداقل در حد رفتاري که نسبت به اتباع خود مذهبی به کود ،تعلیمات دینیدادن  و

7». اتخاذ خواهند نمود ،دارند
هر دولت متعاهد  ،در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد« :اشتغال با دستمزد 

رفتاري را که در چنین ترین  مطلوباند  نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده

8». دارد به عمل خواهد آورد می بت به اتباع دول بیگانه معمولموارد نس
جاد یانیز در مورد  19و  18 مواد 

                                                     
هاي متعاهد، پناهجویانی را که بـه طـور    ولتد -1کنند: دهنده زندگی می : پناهجویانی که مخالف قانون در کشور پناه31ماده  -4

ها وارد  مستقیم از مکانی که در آن جا زندگی و آزادي شان به مفهوم ماده یک در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن

برنـد، مجـازات    مـی اند یـا در آن بـه سـر     ها گشته کنند را به این دلیل که مخالف قانون، وارد وطن آنشده یا در آن جا زندگی می

نخواهند کرد؛ با این شرایط که بالفاصله خود را به مقامات مربوطه معرفی و دالیل کافی براي ورود یا حضور غیرقانونی خود بیان 

هایی غیر از آنچه الزم باشد ایراد نخواهند نمود و ایـن   دول متعاهد در مورد رفت و آمد این نوع پناهجویان محدودیت -2نمایند. 

دهنده تعیین نشده است یا اجـازه ورود بـه کشـور دیگـري را      ها تنها تا زمانی خواهد بود که شرایط ایشان در کشور پناه دیتمحدو

اند. دول متعاهد براي این نوع پناهجویانی شرایط و تسهیالت مناسب فراهم خواهند نمود تا اجـازه ورود بـه مکـان    تحصیل ننموده

  دولت دیگر را دریافت کنند. 

برند، اخراج نخواهند کرد؛ مگر بـه   دول متعاهد، پناهجویانی را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر می -1: اخراج: 32ماده  -5

گردد، به پناهنده یـاد  اخراج چنین پناهجویانی فقط براساس تصمیمات قانونی انجام می -2دالیل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی. 

دول متعاهد به چنین پناهجویانی به اندازه کـافی زمـان    -3ه براي رفع اتهام از خود مدارکی ارائه کند. شده باید اجازه داده شود ک

  دهد تا بتوانند از طریق قانونی مجوز ورود به کشور دیگري را دریافت نمایند. می

  3ماده  -6

  4ماده  -7

  7ماده  -8
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 .دینما می شنهادیپ هاي آزاد علمی حرفه هرگونهصنعتی و و کشاورزي  ،تجاري مشاغلاشتغال به  طیشرا

در میان عموم  وجود داشته باشد و توزیع محصوالت کمیاببندي  نظام جیره که درصورتی« :جیره بندي

9». نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد ،مردم طبق سهمیه صورت گیرد
آزادي رفت  

حق خواهند  ،برند می به سرها  آن از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین هریک» :و آمد

 .خل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنندداد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در دا

10». درباره خارجیان اجرامی شود این گونه موارد درمعموالً مشروط به رعایت مقرراتی که 
تعلیمات  

 .در مورد تحصیالت ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد« :عمومی

 كدر مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مداردر مورد تحصیالت غیرابتدایی و مخصوصاً 

هاي صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاي  ها و دانشنامه تحصیلی دیپلم

رفتاري معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از  ،کمک هزینه به پناهندگان

11»نامساعدتر نباشد ،آید می طور کلی به عمل رفتاري که نسبت به بیگانگان به
  .)69 ،1399 ،آتشگاه (سیفی 

حق  ،عتیبر طبق شر یهر انسان« :هکند ک یح میخود تصر 12در ماده  یه حقوق بشر اسالمیاعالم

شورش را دارد و در صورت تحت ظلم کا خارج یاقامت در داخل و  يان براکانتخاب و انتقال م

تا  ،ندکه با او مدارا کشور پناهنده واجب است کگر پناهنده شود و بر آن یشور دکتواند به  یمگرفتن  قرار

اب جرم طبق نظر شرع کبه خاطر ارت یه علت پناهندگکن شرط یبا ا ؛ش فراهم شودیبرا یه پناهگاهکن یا

ر س حق دارد در برابکهر « :هکدارد  یان میخود ب 14ز در ماده یحقوق بشر ن یه جهانیاعالم ». نباشد

 ،زاده (اسداله »ندکار یگر پناه اختید يشورهاکند و در ک وجو جست یپناهگاه ،نجه و آزارکش ،بیتعق

1396، 45(.  

حمایت از  ر ازیغ یبا هدف ،حقوق بشر یه جهانیگرچه اعالمد خاطر نشان نمود که ین جا بایدر ا

به کشور ها  آن از تعلق نظر صرف ؛بشر تمامبراي  داده يرا در خود جا ینیقوان یول ،ه گشتهیتهپناهندگان 

جهانی حقوق بشر را آرمان  هیاعالماین  ،مجمع عمومی« :ان شدهین بیچن در مقدمه آن .یا مذهبی خاص

ماً مدنظر ئرا دا هیاعالمافراد و ارکان اجتماع این  کلتا  دینما مشترکی براي تمام مردم و کلیه ملل اعالم می

                                                     
  20ماده  -9

  26ماده  -10

  22ماده  -11
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توسعه یابد و با ها  احترام این حقوق و آزادي ،وسیله تعلیم و تربیتداشته باشند و مجاهدت کنند که به 

چه در میان خود ملل عضو و  ها، شناسایی و اجراي واقعی و حیاتی آن ،یالملل بینملی و  ،تدابیري تدریجی

شده در این  ذکرحقوق ین تر مهم» . گردد تأمین ،باشند میها  آن چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو

12ها.  برخورداري از تمام حقوق و آزادي :شود عبارتند از که شامل پناهندگان نیز می هیعالما
حق زندگی  

. و امنیت شخصی
13

. ون بشريئرفتار خالف ش منع هرگونه شکنجه و 
14

برابري همه افراد بشر در برابر  

. قانون
15
. یزندگحق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل  

16
. داشتن حق کار و حرفه 

17
از مندي  حق بهره 

18نآموزش و پرورش تا مرتبه عالی آ
  .)109 ،1395 ،پور و حدادیان (خواجه 

 محیطی زیست جویان پناه -2

 موضوع نیا که شده ابانیب به لیدر جهان تبد زیحاصلخ نیزم هکتار اردیلیم کی از شیب ریاخهاي  سال در

هاي غیرقابل کنترل در برخی  ین وقوع سیلهمچن .نموده است مهاجرت این مناطق را مجبور به ساکنین

زش یر ،ن لرزهیجاد زمیاو  وهکانفجار  ،سترکزش خایر ،ان گدازهیبه صورت جرفوران آتشفشان  ،مناطق

 را آنان ومردم ساکن این مناطق گشته است شدن  منجر به آواره ،یسم يانتشار گازها ،يدیاسهاي  باران

وقوع  که ها حاکی از آن است همچنین پژوهش .است همحیطی نمود زیست جویان پناه به لیتبد

ت یج بر سالمت افراد و فعالیه به تدرکا یسطح آب درآمدن  باال ،رات دماییتغ ،ممتد يها یسالکخش

 ماهیگیريو  زراعیهاي  زمین ،ها دام منجر به نابوديو  گذاشتهسوء  اتتأثیرها  آن یشتیو مع ياقتصاد

 رویدادهاي از طرفی .نگذارد یخود باق زندگیمحل  كافراد جز تر يابر يا ن است چارهکمم ،دگرد یم

خانه و  نابوديشاهد  ،وتاهک یه در مدت زمانک یمردم ،شود یم منجرل یا سیزلزله  از قبیل یناگهان یعیطب

ط یدر شرا ،دهند یها از دست م البیخود را در خروش س یعمر زندگ یک نتیجها یاشانه خود هستند ک

 مجبور به جدایی از ،ابندیخود ن یو تداوم زندگ يبازساز يبرا یمناسب يها تیحما که رتیدرصود و یجد

                                                     
  2ماده  -12

  3ماده  -13

  5ماده  -14

  7ماده  -15

  13ماده  -16

  23ماده  -17

  26ماده  -18
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 که دانست اجتماعی بحران یک توان می را محیطی زیست مشکالت یبه طور کل .شوند یمحل زندگ

 یک طیست محیتوان گفت بحران ز یم ییاز سو .گردد می محسوب وامنیت صلح يبرا يتهدید

 منافع دهد و همچنین می قرار تأثیر تحت را زندگی شیوه که است زمانی و مکانی تامنی يبرا يتهدید

  .سازد می تنش نیز دچار را يواقتصاد ملی

شدن  تواند منجر به آواره یم هستند کهاز جمله عواملی و پیامدهاي آن  زیست محیطیرات یتغیبنابراین 

 پناهندگان زیست محیطیاصطالح  .گردد محیطیپناهندگان زیست افراد و یا در اصطالح تبدیل ایشان به 

 طبق .)99 ،1985 ،19سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفت (ال هیناوي تأسیسبه دنبال  1985در سال 

به ویژه از  ،پناهنده زیست محیطی به علت عوامل محیطی ،20اقتصادي و توسعههاي  سازمان همکاري بیانات

در خصوص  یالملل بین جامعه یل نگرانیبه دل .آواره شده است ،یعیو تخریب زمین و فاجعه طبدادن  دست

21ییرات آب وهواییتغ ین الدولیپنل ب ،یطیست محیاز عوامل مختلف ز یناشهاي  مهاجرت
در سال  

که در صورت ادامه  نمود تأکیدچنین و  داد ن موضوع را مورد توجه قرارین گزارش خود ایدر اول 1990

مجبور به ترك  و گشته آواره نفر ها ونیلیم ،ییرات آب وهواییتغبه دنبال آن و ست یط زیب محیروند تخر

جمله  از تبدیل به یکی یطیمح ستیز يها در واقع امروزه مهاجرت .محل زندگی خود خواهند شد

در قرن  آن يامدهایپ و نیزم شیگرما روند افزایش با اند که از سویی شده یانسان يها بحران نیتر اساسی

  . است بیشتر مورد توجه قرار گرفته شدهاخیر 

 ،آتش سوزي ،سیل مانند شود پناهندگان زیست محیطی میکه منجر به بالیاي طبیعی باید گفت اغلب 

نکته  .باشند غیرقابل اجتناب می ،و آلودگی محیط زیست زلزله ،آتشفشان ،بلندمدت هاي خشکسالی

 ،توسعه نیافتههاي  توسط ملت نیاز زم استفاده حیحناص هاي ها و رویه این که امروزه سبک توجه قابل

 از طرفی ظهور .است پایین آوردهات یح در جهت نگهداري درست از را یست بومیز هاي رژیم استطاعت

 اي از موارد منجر به وقوع رویدادهاي فاجعه آمیزي شده است از قبیل حادثه در پارهپرخطر  يها يفناور

                                                     
19- El-Hinnawi 

20- OECD 

) همچنین مشهور بـا سـرواژه   Intergovernmental Panel on Climate Changeدولتی تغییر اقلیم(  پنل یا هیئت بین -21

IPCC ،اجتماعی و اقتصادي جاري در مورد  یک ارگان بین دولتی علمی است که اقدام به ارزیابی جامع از اطالعات علمی، فنی

هاي  کند. ارزیابی پیامدهاي بالقوه این تغییرات و گزینه هاي انسانی در سراسر جهان می وهوایی بر اثر فعالیت مخاطرات تغییرات آب

  هاي این نهاد است.  شدن با این پیامدها و کاستن از عواقب آن، از کوشش احتمالی سازگار
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رقابل یغ راآن منطقه و حوالی و پیرامون آن هاي  تمامی بخش ،ر بلندمدتدر یک پروسه بسیال که یچرنوب

 ،کند یست وارد میط زیکه به مح یبین نوع اتفاقات به علت شدت آسیاگرچه ا .نمود زندگی و فعالیت

توانند تبعات  یز وجود دارند که مین یمخرب فراوانهاي  تیفعال ،آن ت است اما در کناریار حائز اهمیبس

اها و آب یدر ،ها به رودخانه یصنعتهاي  فاضالبشدن  ریند مانند سرازیست وارد نمایط زیبه مح يا گسترده

  .)459 ،1400 ،اها (رنجبرزاده و جاللیانیدر در یات بزرگ نفتتأسیسا نشت نفت از یگذرها و 

 را در نقش بیشترین زیر عوامل ،کارشناسان توسط ها داده کیفی ک پژوهشیالزم به ذکر است که در 

 کمبود ؛هوایی و آب حوادث تکرارپذیري و شدت :اند را داشته زیستی محیط یجاد مهاجرت و پناهندگیا

 غیرقابل ؛غذایی امنیت فقدان ؛محلی جمعیت معیشت تأمین براي زمیننبودن  حاصلخیز ؛آب منابع

  .)UNFCCC, 2016(محدود  منابع سر بر رقابت از ناشی منازعات بروز امکان ؛ساحلی مناطقبودن  سکونت

 بوده عواملیین تر مهم ،توفان (سی و چهار درصد) و سیل (پنجاه و شش درصد) بروز ،2015 سال در

 بروز ،هند و خاورمیانه ،آفریقا در خصوصا نیز موارد درصد ده حدود در .شده است مهاجرت منجر به که

 تمامی این در حال این اب .)UNFCCC, 2016است ( بوده مهاجرت عامل طبیعی بالیاي و منازعات

 و انسانی امنیتهاي  شاخص تأمین (عدم ندارند زیست محیط به ارتباطیلزوماً  که عواملی ها، حالت

 حوادث با ییارویرو براي را انسانی جمعیت توانمندي کهاند  کرده فراهم رااي  زمینه مطلوب) حکمرانی

  .است داده کاهش زیستی محیط

افراد مجبور به تغییر  نموده و در نتیجهغیرقابل زندگی حل زندگی افراد را م تمامی این موارد در واقع

 ،دولت مسئولیت افراد را بر عهده دارد ،تغییر مکان در داخل کشور روي دهداگر  .شوند مکان دائمی می

پناهنده  ،شوند می افرادي که از کشور خارج ،شور در معرض خطر زیست محیطی قرار گیردکل ک اگراما 

  .گردند میمحسوب ت محیطی زیس

 پناهندگان اعاده منع اصل -3

این  .پناهنده پذیر است يکشورها در موضوع پناهندگی یکی از موضوعات مناقشه برانگیزبه طور کلی 

هاي  در گزارش الملل بینمثال سازمان عفو  عنوان بهپنهان نمانده و  ،نیز يحقوق بشر مجامعمسئله از دید 

فراوان قرار  تأکیدحقوق پناهندگان که مورد ین تر مهماز  ییک .پرداخته است درویدابه این  يدمتعد

و یا شده از آن کشور رانده  علل مختلفاست که به  ياصل بازنگرداندن پناهندگان به کشور ،گرفته

  اند. گشتهآن  جدایی ازبه  مجبور
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22ينسوفراشه یر ،شود یبه آن رد مرز گفته م یاصل منع اعاده که در زبان فارس
به  يدارد و از نظر لغو 

23بازگرداندن ایکردن  رد يمعنا
 طرف مقابل خود یستن خطوط دفاعکه قادر به شکاست  یدشمن 

(وانهیول باشد ینم
 ت بازگرداندن فردیبه ممنوع ،در حقوق پناهندگان اصطالح منع اعاده .)142 ،2000 ،24

 ،تیمل ،مذهب ،نژاد به علت يو يآزاد ایات ین است در آن حکه ممکداللت دارد  يشورکپناهنده به 

(گودوین گیل ردید قرار گیمعرض تهد در یاجتماعهاي  گروها تعلق به ی یاسیت در گروه سیعضو
25

و  

 ه درکرد یگ یم نشأت يرکموارد از تف نوعن یت از پناهندگان در ایضرورت حما .)117 ،2021 ،همکاران

ستم یقرن ب يابتدادر  کم کم بعدهال گرفت و کش یاسین سیدر مورد مجرم يالدیمه اول سدة نوزدهم مین

  .دا کردیرواج پبه پناهندگان 

در  .مربوط قرار گرفته است ينهادها دیگرو متحد سازمان ملل  مسلماین اصل همواره مورد حمایت 

 از یک هیچ«  :بیان نمودهمنع اعاده پناهندگان  زمینهنیز در  ژنو 1951کنوانسیون  33ماده این راستا 

وي را تهدید  ممکن استکه  مکانیرا به  فرد پناهنده توانند به هیچ عنوان نمی ،کننده تعهدهاي  دولت

 ». قومیت و افکار سیاسی ،دین ،تبار عبارتند از کننده از جمله این عوامل تهدید .برگردانند ،نماید

ت یامن يوجودش برا ،یافکل یاله طبق دک يا اما پناهنده «: شده تأکیدو در ادامه  )129 ،1372 ،ناصرزاده(

ا یاب جرم کوم به ارتکدادگاه مح یقطع يا طبق رأی هبود كخطرنا ،برد یه در آن به سر مک يشورک

استفاده از مقررات  يتوانند دعو ینم ،ص داده شودیشور تشخکشده و مضر به حال جامعه  یت مهمیجنا

به  تأکیده کون ینوانسک هدف اصلیگرفتن  در نظردقت در این مواد و با » . دین ماده را بنمایور در اکمذ

 اذعان داشت کهتوان  یم ،است هیو حقوق اول یاساس يها ياز آزاد تمام مردم دنیا مندي برابري و بهره

 يف برایلکدر معرض خطر و ترس و ت مردم يبرا یبر حق پناهندگ تأکیدون ینوانسکن یم بر اکروح حا

  .افراد است وه ازگرن یرش ایمتعاهد بر پذ يها دولت

به لزوم مقدمات نخستین  ،25همچنین سازمان اجرایی کمیساریاي عالی پناهندگی هم در قانون شماره 

 ،باشد الملل می المللی از پناهندگان مخصوصا ممنوعیت اعاده که از شروط اساسی حقوق بین پشتیبانی بین

 از جهانی حمایت جهت در را المللی نبی تا حرکات است موظف کمیساریا .اشاره و اجبار نموده است

                                                     
22- refouler  

23- Drive Back or Repel 

24- Vanheule  
25- Goodwin-Gill 
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 همسو و راهنمایی ،ایشان مشکالت حل با هدف و سازمان حمایت این تحت اشخاص سایر و پناهندگان

 تحصیل حق ،ابتدایی تحصیل حق ،اشتغال مانند حق حقوق پناهندگان از تا سعی دارد سازمان این .کند

 ،يبازگرداندن اجبار ممنوعیت ،صالح دادگاه به سیدستر حق ،آمد و رفت يآزاد حق ها، دارایی اموال و

 1951 کنوانسیون براساس ،ثالث کشور درها  آن مجدد اسکان و خود کشور بهها  آن داوطلبانه بازگشت

  .)91 ،1374 ،نماید (صفایی اطمینان حاصل

 ،يبشر مسلم حقوق از یکی عنوان به پناهندگی حق نیز 1948 بشر مصووب حقوق جهانی اعالمیه در

 چنین دستور نیز یموهن و غیرانسان يکنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارها .است گردیده احصاء

بر وجود  یمبن يکه شواهد جد يشخص را به کشور دیگر ،هیچ دولت عضو کنوانسیون« :دهد که می

ین نامه ئآ 12در ماده » . بازگشت نخواهد داد ،شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد

 يکه در آنجا جان یا آزاد يتوان اجباراً به کشور یپناهنده را نم« :آمده 25/09/1342 مصوبپناهندگان 

 »اعزام نمود ،در معرض خطر است یاجتماعهاي  یا تعلق به گروه یمذهب ،ينژاد ،یاش به علل سیاس

  .)172 ،1385 ،يعباد(

 ،مساعد نگرددبازگشت پناهندگان به کشورشان  يبراکه شرایط  وقتیتا  طبق تمام این اسناد بنابراین

نکته قابل ذکر  .باشد می پناهجویان در موردمختلف  يها قطعنامه اعالمیه و برخالف ،بازگرداندن آنان

از امنیت  يپناهندگان در کنار برخوردارمعموالً  ،پناهندگان اعاده اینکه در کنار پذیرش اصل منع

 1951کنوانسیون  2ماده  بر این اساس را به نفع دولت میزبان مراعات کنند یوظیفه دارند مقررات ،یاجتماع

 ،است که به موجب آن یوظایف يکند دارا می یکه زندگ يکشور پناهنده در داردکه هر می ژنو مقرر

 .باشد یم ،دهد می انجام یحفظ نظم عموم يکه برا یملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقدامات

را که  یآمد باید مقررات عموم و پناهنده در ارتباط با رفت «: کنوانسیون مزبور آمده است 26ده در ما

پناهندگان مکلف به رعایت نظم « :گوید ینیز م 32ماده  .»رعایت کند ،شود می نسبت به خارجیان اعمال

» اج کندتواند آنان را اخر می دولت پذیرنده ،هستند و در صورت نقض آن یو امنیت مل یعموم

  .)122 ،1372 ،(ناصرزاده

 محیطی زیست جویان اعاده پناه منع بشري مرتبط با اصل حقوق اسناد -4

کشورها به  همهتقریباً گردد  می که متوجه آن ییدادهایرو محیط زیست میراث مشترك بشریت است و از

قرار  یم آلودگیت وخیدر وضع یو جهان يا منطقه ،یمل يها ستمیامروزه اکوس .شوند یمتضرر متبع آن 
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  .)134 ،1399 ،ست است (جاللیانیط زیرقابل جبران بر محیانگر ورود خسارات غین نمایاند که ا گرفته

ون نفر در اثر حوادث یلیم نوزدهحدود  2017الملل مهاجرت در سال  نیگزارش سازمان ب براساس

ن سال در یه در اکاست  ياد افرادم برابر تعدیو ن یکن رقم یا ،شدند ییجا مجبور به جابه یطیمح ستیز

تعداد  2050ها تا سال  ینیب شیپ مطابق با .اند شده یا پناهندگیاثر مخاصمات مسلحانه مجبور به مهاجرت 

در حال  این کهبا  .ردکدا خواهد یش پیون نفر افزایلیم دویستبه  یطیست محیز ياجبار يها ییجا به جا

نون کاما تا ؛شناخته شده است محیطی زیستهاي  مهاجرتوامل ن عیتر مهماز  یکیم یرات اقلییتغ حاضر

ل کت پناهندگان و پروتیدرباره وضع 1951ون ینوانسکدر  یطیست محیاز پناهندگان ز یف مشخصیتعر

ون در یکنوانسدر این  .ان نشده استیب یالملل نیگر معاهدات بیا در دیون ینوانسکن یبه ا 1967 یالحاق

 به پناهندگان از کلمه پناهندگان نام برده اما مستقیما تواند پناهنده محسوب شودب يکه فرد یلیدال ياحصا

  .کند یاشاره نم یطیمح ستیز

که  یکاستن از تعداد پناهندگان ،ملل متحد سازمان پناهندگان یعال يایساریدر اساسنامه کمهمچنین 

 .قرار داده است خودف یه وظادر زمر را ایشانو مساعدت به بازگشت داوطلبانه  دارند تیاز به حماین

معاهدات مربوط به حقوق پناهندگان را ترویج کرده و بر مطابقت عملکرد  ،یالملل بینکمیساریا در سطح 

کارکنان کمیساریا حقوق پناهندگان را در میان  .دینما می ینیبازبی پناهندگان الملل بینبا حقوق ها  دولت

هاي  سازمان ،روزنامه نگاران ،مرزبانان ،دهند می دارند ترویج دخالتها  آن تمام افرادي که در حمایت از

  .قضات و کارکنان ارشد دولتی از جمله این افراد هستند ،حقوقدانان ،غیردولتی

اي از  کمیساریا براي حمایت از پناهندگان طیف گسترده نکارکنا ،ییاجرا بخشدر ن یهمچن

درخواست پناهنده براي اسکان مجدد در کشور دوم  ثبت :که عبارتند از دهند را انجام میها  فعالیت

به اتخاذ ها  آن به پناهندگان در مورد شرایط کشور مبدا به منظور قادر ساختندهی  اطالع ؛دهنده پناه

 ؛یا اسکان مجدد در کشورهاي دیگر دهنده ادغام در کشور پناه ؛تصمیمات آگاهانه در مورد بازگشت

زنان  ت حقوقیرعا ضمانت ؛ت باالیامن يدارا مناطقاز مناطق مرزي به هاي پناهندگان  اردوگاه انتقال

 طیشراپاسخ به  ؛هاي از هم جدا شده وحدت مجدد خانواده ؛پناهنده در تقسیم غذا و خدمات اجتماعی

براي  طیشرابودن  در صورت مساعد خود به وطن برگشتنبه پناهندگان براي دهی  کمک ؛اضطراري

ها  سیاست ،در مورد طرح قوانین پناهندگیها  ز نگهداري و ارائه مشاوره به دولتمراک نظارت بر ؛بازگشت

  )44 ،1396 ،پور ي(اسد و عملکردها
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 یعال يایساریکم ز که توسطین پناهندگان تیوضع نییتع يراهنماد اشاره نمود ین راستا بایدر ا

به ترك  ریناگز ،تغییرات زیستیعلت را که به  يه شده افرادیپناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان ته

 شناسد یت نمیبه رسم 1967ا پروتکل ی 1951 ونیکنوانس شمول تحت پناهنده عنوان بهاند  کشور خود شده

(زیک
26، 2015، 164(.  

تبیین این  ،پناهنده گشتن موضوع از یخاصهاي  ز راجع به بخشین قایون سازمان وحدت آفریکنوانس

دلیل تجاوز  که به يهر فرد« :کند کنوانسیون پناهنده را چنین تعریف می این .نمودتر  وسیع کلمه را

نظم عمومی تمام یا بخشی از کشور اصلی  يطور جد که به يا تسلط بیگانگان یا هر واقعه ،اشغال ،خارجی

غیر از کشور اصلی یا  يیافتن پناهگاهی در کشور دیگر يکشور اصلی برا كوادار به تر ،یا متبوع خود

27م سازمان ملل متحدیرات اقلییون تغینوانسکدر » . خود گردد متبوع
 يها ن چالشییه شامل تبکز ین 

 یدن به پاسخ جهانیسرعت بخش ين اتخاذ اقدامات مشخص برایو همچن ییرات آب و هواییتغمدت بلند

  .استه نشده ئارا یطیست محیدرباره مهاجران و آوارگان ز یف مشخصیتعر ؛م استیرات اقلیینسبت به تغ

28از طرفی اعالمیه کارتاجنا
گردهمایی نمایندگان دول آمریکاي  ،تصویب شده 1984که در سال  

بیان کرده که پناهندگان ها  آن پناه آوردنهاي  زندگی و امنیت اشخاص را از علتشدن  تهدید ،التین

 یدم آواره داخلبه مر کمکت و یون حماینوانسک ،کنوانسیون کامپاال .گیرد زیست محیطی را نیز دربرمی

به  و ب شده استیقا تصویتوسط سازمان وحدت آفر ،الزم االجرا شد 2012قا که در دسامبر سال یدر آفر

 عنوان بهون ینوانسکن یاما ا .نموده استاشاره  یو آوارگ یل پناهندگیاز دال یکی عنوان بهم یرات اقلییتغ

  .است یجهانشمول یژگیفاقد و يا سند منطقه یک

ل یه به دلکاست  يشامل افراد یطیست محیمهاجران ز«هم مهاجرت  یالملل نیسازمان بف یطبق تعر

ر ییونت خود را تغکمحل س ،یطیمح ستیت زیوضعشدن  تر میا در اثر وخی یطیست محیحوادث ز

  ». ا بلندمدت باشدیمدت  وتاهکبه صورت  ،يا فرامرزی يتواند درون مرز یها م ییجا ن جابهیا .دهند یم

توان تصریح نمود که پناهندگان زیست محیطی نیز مانند دیگر انواع  ه به مطالب ذکر شده میبا توج

باشند که البته یکی از این حقوق برخورداري در اصل  پناهندگان از تمام حقوق پناهندگی برخوردار می

ان نشده و از اگرچه این موضوع شاید به طور مستقیم در اسناد حقوق بشري بی .پناهندگان است اعاده منع

                                                     
26- Zieck 

27- UNFCCC 

28- cartagena 
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اما این گروه نیز به دلیل شرایط نامناسبی که  ،پناه جویان زیست محیطی به طور مستقیم نام برده نشده است

 ،اي دیگر نموده به منطقهبردن  ایشان را مجبور به ترك محل زندگی و دیار خود و در نهایت کوچ و پناه

اي داراي حقوقی است و  ق بشري هر پناهندهقوانین حقو براساسدر زمره پناهندگان قرار داده است و 

را بدان جا باز ها  آن ،شرایط زندگی در کشور قبلیبودن  تواند در صورت نامساعد نمی دهنده کشور پناه

رش پناهندگان در یرسد جبر و مسئولیت در پذ یعلیرغم اهمیت موارد ذکر شده اما به نظر نم .گرداند

ه در موارد مختلف کزیرا  ؛)55 ،2019 ،29آمده باشد (پودستادر  یالملل بینشورها به صورت عرف ک

ا سازمان یمدافع حقوق بشر و  يها رش پناهندگان مشاهده گشته است و سازمانیشورها از پذکاف کاستن

. اند ح آن نپرداختهین مواد به تقبیملل متحد به استناد ا
30

  

زیستی  محیط جویان ه براي پناهالمللی ویژ بین مطالب فوق نشان از اهمیت وجود یک کنوانسیون

 محل ترك به که است يفرایندبودن  یا اختیاريبودن  اجباري تعیین ،مهم در این زمینه چالش .دهد می

 مستلزم و نبوده آسان همواره مورد دو این بین دقیق تعیین مرز شک بدون البته .است شده منجر سکونت

 پیچیده امري به را مهاجرتبودن  اختیاري یا ارياجب توصیف است که متعددي مالحظاتگرفتن  نظر در

ریزي  طرح براي مثبت دالیل از یکی است ممکن توصیف در دشواري همین کند می تبدیل دشوار و

)87 ،2011 ،تلقی شود (مک آدام زیستی محیط جویان پناه از حمایت براي یالملل بین کنوانسیون یک
31
.  

  نتیجه

را در دفاع از  يمتعددهاي  و اعالمیهها  میثاق ها، مختلف قطعنامه يهاسازمان ملل و مجامع کشور امروزه

 يافراد .جهان قرار گرفته است ياز کشورها ياند که مورد پذیرش بسیار حقوق پناهندگان تصویب کرده

و نظام حقوق  یدر اندیشه جهان ،شوند می خود رانده یا مجبور به ترك آن مکان زندگیاز  هر علتیکه به 

مورد توجه پناهندگان مشکل  یو حقوق ياز جهت نظر ،بنابراین .هستند یمزایا و حقوق داراي یمللال بین

و  یاز جهت عمل ،ینداشتن پشتوانه اجرای علتبه  یپناهندگ قوانیناما  ،قرار گرفته است الملل بینجامعه 

یست محیطی نیز خالی از در این بین پناهندگان ز .است بوده روبه رو اي همواره عدیدهبا مشکالت  یاجرای

اند و همواره در کشور پناهنده به دالیل مختلف از جمله به رسمیت نشناختن ایشان  این مشکالت نبوده
                                                     

29- Podesta 

عنوان نمونه استنکاف کشور ترکیه از پذیرش پناهندگان عراقی و استنکاف کشور ایتالیا از پذیرش پناهندگان آلبانیـایی در   به -30

  توان ذکر کرد.  هاي اخیر را می سال

31- McAdam 
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اصل عدم اعاده پناهندگان اصلی است  .اند اند که مجبور به بازگشتن به دیار خود شده برخوردهایی داشته

در مورد پناهندگان زیست محیطی  ،ود پشتوانه اجراییهاي مختلف و البته نب که در برخی کشورها به بهانه

از  ،دانند هاي داخلی خود که همواره اتباع خود را مقدم می سیاست براساسها  گردد و دولت رعایت نمی

  .کنند رعایت این قبیل موارد شانه خالی می

زیست  انپناه جوی از یالملل بین نتایج پژوهش حاضر نشانگر این مطلب است در راستاي حمایت

 .ی کمبودهایی وجود داردالملل بیندر اسناد و مجامع  ،در جهت عدم اعاده و دیگر حقوق ایشان ،محیطی

 تغییر یک حاکی از تواند می ها، آن حمایت براي یالملل بین کنوانسیون یکریزي  در این راستا طرح

 شرافتمندانه حیات تضمین به معطوف حمایتی هاي و چهارچوب بشر حقوق یالملل بین نظام در پارادایم

ها در به رسمیت شناختن این نوع پناهندگان و  در این بین نباید از مشارکت و همکاري دولت .باشد انسان

 پناهندگان حقوق به طور کلی در .غافل ماند ،حمایت و اجراي اصل منع اعاده در موردشان ها، حقوق آن

 رایز ،باشدها  دولت تیصالح طهیح از فراترها  آن اعمال گستره است ممکن که دارد وجود یتعهدات

 تیمسئول که باشند یم الملل بین حقوق یکل ساختار برخالف و هستند مشترك دغدغه با اصول به مربوط

  .دینما می مربوط محور دولت نظام کی در یتیحاکم تیصالح به را

استناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در  :مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  فارسی

 نشریه ،بشر حقوق جهانی عالمیها بر تکیه با بشر حقوق شمولی جهان مفهوم نقد ،1396 ،علی ،زاده اسدالهـ 

  .2شماره  ،عمومی حقوقهاي  اندیشه

بر مهاجرین  تأکیدبا  الملل بینمقایسه تطبیقی حقوق مهاجرین در حقوق ایران و حقوق  ،1396 ،احسان ،پور ياسدـ 

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،عمومی الملل بینحقوق  ارشد کارشناسی نامه پایان ،افغان

 اصل بر تأکید با زیستی محیط جرائم به یالملل بین جرائم مفهوم توسعه سنجی امکان ،1399 ،عسکر ،جاللیانـ 

  .2 شماره ،پایدار توسعه و زیست محیط آموزش ،پایدار توسعه

 کنفرانس ،الملل بین حقوق در پناهندگی بررسی ،1395 ،محمدعلی ،زهرا و حدادیان ،پور خواجهـ 
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  .تکنولوژي و علوم در نوآوري یالملل بین

 فصلنامه ،الملل بین تجارت حقوق در زیستی محیط قواعدخأل  ،1400 ،عسکر ،جاللیان جواد و ،ـ رنجبرزاده

  .3 شماره ،قضایی حقوق تحقیقات

 فصلنامه ،ژنو 1951 کنوانسیون و امامیه فقه در پناهندگی حقوق تطبیقی بررسی ،1399 ،بابک ،آتشگاه ـ سیفی

  .10شماره  ،انصاف و عدل تطبیقی حقوقهاي  پژوهش

سیاسی و  دفتر مطالعات ،تهران ،اول چاپ ،پناهندگان حقوق و تحول توسعه ،1374 ،جواد ،صفاییـ 
  .خارجه امور وزارت المللی بین

  .دانش گنج انتشارات ،تهران ،)ایران در پناهندگان حقوقی مسائل به نگاهی( پناهندگان حقوق ،1385 ،شیرین ،يعبادـ 

  .تهران دانشگاهی جهاد انتشارات همؤسس انتشارات ،تهران ،بشر حقوقهاي  اعالمیه ،1372 ،هوشنگ ،اصرزادهنـ 

 حمایت جهت زیست محیط الملل بین دادگاه تأسیس ضرورت ،1391 ،عسکر ،جاللیانو مرتضی  ،اسفاد نجفیـ 

  .63 شماره ،راهبرد ،غزه روزه 22 جنگ در وارده خسارات مقابل در زیست محیط از حقوقی و کیفري

 دفتر ،تهران ،یپناهندگ مسئله یحقوق مختلف يها جنبه یبررس ،1369 ،دیحم ،يآباد تاج ينظرـ 

  .یالملل بین و یاسیس مطالعات انتشارات
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