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 چکیده
جویاان واور ب باا تادویا  ماار م ا ر        اتحادیۀ اروپایی در تالش جهت مدیریت بحران پناا  

ا پدیاد  ا جامار بد اد و ار قریا      ها  عضو را با  ایا  پناهندگی کوشید  اوت رویکرد دولت
ها  ثالث واگذار کناد  در ماالاۀ   وپار  بد ی ار بار مجئولیت ایا امر را ب  دولتویاوت برون

تحلیلی پیش روب ضما تعریف و برروی مفاهیم  مر  مرتبط با پناهندگیب معاهادا    -توصیفی
لۀ مبنا  حاوقی  مار حمایات ار  منزآ هاب ب  ار گرف    أ  حاوقی المللی و اروپایی و اصولبیا

هاا  اروپاایی در تفجایر ایاا حااو       شود  همچنیا رویۀ قضایی دادگاا  پناهندگان برروی می
هاا  اروپاایی   آید ک  واکنش دولتگف   چنیا برمیبرروی خواهد شد ار او ارا در منابع پیش

ب وااب جنجایت و   دلیل تأثیر م غیرهاا  کمای و کیفای ار جملا  تعاداد     ب  ایا بحران اغلب ب 
رو اعماال اصاالحا    جویانب م فاو  و در موارد  م عارض اوات  ارایاا  ها  خاص پنا وضعیت

اواوی در  مار حاوقی و ویاوی اتحادی  و دول عضوب ار جمل  ایماد  مار قاا و ی م ا ر  بار    
 مبنا  معیارها  حاو  ب رب تجریع فرایند برروی درخواوت پناهندگی و تجهیل اعطا  آنب و

  ماید ها  اما جز در موارد خاصب ضرور  میخوددار  ار اعمال رویۀ دولت
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 مقدمه
ر عضاو  ک او  22ویاک هازار و ش صاد  فار در     یک میلیون و ویصد و بیجت 2012در وال 

صد درصاد    192ایا رقم  جبت ب  مد  م اب  وال قبل ایا رقم  جبت ب  مد  م اب  وال قبل ا د  اتحادیۀ اروپا تااضا  پناهندگی داد  در
ب  دلیل جنا  داخلای با     ا د ک  ب ا د ک  ب الب م ااضیان اتباع ک ور ووری  بود الب م ااضیان اتباع ک ور ووری  بود ت  غافزایش یاف   اوافزایش یاف   او لی  ن  داخ دلیل ج
ایا موج باا اماواج پناهنادگی قبلای اروپاا با          ((UNHCR,Report,2015:2ا د )ا د )اروپا گرید  اروپا گرید  

هاا   دلیال تفااو   مد لف م فاو  بود  اوتب چ  ب  لحاظ حورۀ جغرافیااییب چا  با     دالیل
وابب تفااو  در تعاداد م ااضایان  شارایط ویاوای و اق صااد         فرهنگیب  ژاد  و چا  با   

ایاا ماوارد رویکارد دول عضاو      ها  اخیر م فاو  باود  اوات  ها  اروپایی  یز در والدولت
المللاای و اروپااایی برگرف اا  ار  مااار حاااو  باایا اتحادیاا  و  حااوۀ اجاارا  تعهاادا  حاااوقی
 پناهندگی را تحت تأثیر قرار داد  اوت 

ها  اروپایی وجود دارد؛ گروهی در خصوص مهاجران وور  دو دیدگا  عمد  در میان دولت
کننادب  المللی ار ایاا آوارگاان تأکیاد مای    ها  حاو  ب ر بر لزور حمایت بیابا او ناد ب  اررش

 ۀ دیگر با توج  ب  تمایل ایا افراد در رویدن ب  مررها  ک ورها  اروپا  غربی ک  دودرحالی
آ اان را مهااجران اق صااد      -یاف گی ایا ک ورهابا توج  ب  وطح باال  رفا  و تووع -و شمالی
 ( 12: 1374کنند )پرویز ب ها  اق صاد  و شغلی محجوب میوجو  فرصتدر ججت

ها هموار  چند موضوع وجود داش   ی افراد و در خصوص دولتجایدر برخورد با پدیدۀ جاب 
  وجاود چاارچوب حااوقی غیرمنعطاف     2  وجود بعد ب ردوو ا   در خصوص موضاوعب  1اوت: 

ها در درون و بیرون قلمروشان ک  مدیریت پدیدۀ مهاجر  و پناهنادگی  حاکم بر عملکرد دولت
هاا  الملل ح ی در آ ماا کا  دولات   و  بیا  وجود حا3کند؛ ورا ار  مار حاو  داخلی من زع می

کوشید د تا با او ناد با  غیرقاا و ی باودن مهااجر  ار برخای قواعاد و حااو  افاراد در  ماار          
نار ار دهاۀ ه ا اد قارن بیجا م در کناار      (  Goodwin-Gill,2016:28الملل شا   خالی کنناد ) بیا ج م در ک قرن بی هۀ ه  اد  ار د

ید  ی در مدیریت ایاا پدیاد    ها  ملها  مل اتوا ی دولت اتوا ی دولتمالحما  ب ردوو ا   و الزاما  بارار کارب مالحما  ب ردوو ا   و الزاما  بارار کارب  یا پد ج  توجا   ی در مدیریت ا تو
اروپا رو رو یاف   آن جلب کرد  ارایایاف   آن جلب کرد  ارایا هادها  اروپایی را ب  لزور برخورد هماهن  و مدیریت وارمان هادها  اروپایی را ب  لزور برخورد هماهن  و مدیریت وارمان

در دهۀ اخیر کوشید  اوت تا رویکرد  واحد در ایا خصوص اتداذ کند؛ موضوعی ک  با عناوان  
ضایی امار  کا  ار رویاۀ قضاایی     ؛ شودوار  ویاوت پناهندگی و مهاجر  ار آن  ار برد  میاروپایی یۀ ق ک  ار رو مر   ا
 ها  اروپایی  یز قابل برداشت اوت ها  اروپایی  یز قابل برداشت اوت دادگا دادگا 

المللی المللی در ماالۀ پیش رو با برروی ماررا  حاو  پناهندگی در هر دو وطح اروپایی و بیادر ماالۀ پیش رو با برروی ماررا  حاو  پناهندگی در هر دو وطح اروپایی و بیا
وتگف   را بر تدویا و اجرا  قوا یا در اتحادی  و  یز بر ویاوات  اش م غیرها  پیش اش م غیرها  پیش ها  آن هاا  آن  گف   را بر تدویا و اجرا  قوا یا در اتحادی  و  یز بر ویا

ۀ قضایی دیوان دادگج ر  اروپایی و دادگا  اروپایی حاو  ۀ قضایی دیوان دادگج ر  اروپایی و دادگا  اروپایی حاو  برروی خواهیم کرد  پس ار آن رویبرروی خواهیم کرد  پس ار آن روی
ییا ب ر را با هدف دو یابی با  الگاویی ار  حاوۀ مادیریت اروپاایی پدیادۀ پناهنادگی و تعیایا          ندگی و تع یدۀ پناه پایی پد مدیریت ارو حوۀ  گویی ار   ب  ال ب ر را با هدف دو یابی 
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ضمیا ها  عملی در رمینۀ تادبیر هرچا  به ار و تضامیا     ها  آن و در  هایت ارائۀ پی نهادها  آن و در  هایت ارائۀ پی نهادکاو یکاو ی چ  به ر و ت تدبیر هر ها  عملی در رمینۀ 
 کنیم کنیم هرچ  بی  ر حاو  پناهندگان برروی میهرچ  بی  ر حاو  پناهندگان برروی می

 

 هیم نظریهیم نظریمفامفا
ب  شدصی ک  ار وقا خود همر   مایاد و در واررمیا دیگار      "مهاجر"مطاب  تعریف لغو ب

(  مهاجر  اجبار  وضعی ی اوت ک  در آن 124:1332گردد )دهدداب وکنی گزیندب اقال  می
مکاان با   اطاۀ دیگار  در درون     ها ممبور ب  تر  محل وکو ت خود و  اال گروهی ار ا جان
شود ک  با  دالیال ویاوایب    ب  افراد  اقال  می"پناهند "وج ار آن هج ند؛ وک ور خود یا خر

دلیل ترس ار جان ب  مذهبی یا اج ماعی   وا ند در ک ور م بوع ان ر دگی کنند و ممبور د ب 
 ( 93:1399جویند )ولموقیب ک ور دیگر  پنا 

ن  دواهاد شادب ایاا    ها   اظر بر پناهندگان شامل مهااجرا المللب حمایتار  مر حاو  بیا
هاا   افراد همچنان تابع دولت اصلی خود بود  و ار حاو  شاهرو د  خاود برخوردار ادب دولات    

میزبان تعهد  در قبال ایا افراد  دار د و صرفا  در چارچوب قوا یا خود اجارۀ اقامت بارا  آ هاا   
 ود گیرد توا د موق ی باشد یا ب  مرور رمان خصلت دائمی ب  خصادر خواهند کرد ک  می

شود: رو شاود:  جو در دولت میزبان ممکا اوت با و  وضعیت روب جو در دولت میزبان ممکا اوت با و  وضعیت روب پنا پنا  ندگیب   پناهنادگیب  11رو  یت   حمایات  22  پناه   حما
شناخ   المللی ب  موجاب قاوا یا اتحادیا  با  روامیت شاناخ         عنوان حمایت بیاعنوان حمایت بیاجایگزیا )هر دو ب جایگزیا )هر دو ب  ومیت  ب  ر ی   قوا یا اتحاد جب  المللی ب  مو

  وضعیت حمایت ب ردوو ا   )حمایت ملی اعطاشد  ب  مهاجرا ی ک  شرایط الرر   وضعیت حمایت ب ردوو ا   )حمایت ملی اعطاشد  ب  مهاجرا ی ک  شرایط الرر 33شو د( و شو د( و میمی
میو ماورد اول کجاب  مای   برا  دبرا  د جب   مورد اول ک یل کننادب اماا مماار با  اقامات در ک اور میزباان بناا با  دالیال           و  ب  دال نا  بان ب مت در ک ور میز ب  اقا مار  ما م ندب ا کن

 ا د( ا د( ب ردوو ا  ب ردوو ا  

تریا منبع تریا منبع اصلیاصلی  ن ران راآتوان توان ک  میک  می  ژ وژ و  17211721ب  لحاظ  تعریف حاوقی ب  او ناد کنوا جیون ب  لحاظ  تعریف حاوقی ب  او ناد کنوا جیون 
علت ترس موج  ار اینکا  با  علال    شدصی ک  ب " عنوان پناهند  ب ب ب حاو  پناهندگان دا جتحاو  پناهندگان دا جت

ها  اج ماعی خاص یا دارا بودن عایدۀ ویاوای  ب   ژادب مذهبب ملیتب عضویت در گرو مربوط 
علات  توا اد یاا با    برد و  میور میخاص مورد آرار قرار گیرد و در خارج ار ک ور م بوع خود ب 

اقاال   ب "خواهد ب  آن ک ور بارگردد و تحات حمایات آن ک اور قارار گیارد     ترس مذکور  می
 حاو  پناهندگان(  1721کنوا جیون  1گردد )مادۀ می

واقع قربا ی آرار شد  باشد یا دالیل مع بر  بارا   شود ک  فرد ب ترس وق ی موج  تلای می
دهنادۀ ایاا مفهاور    عبار  دیگرب عنصر عینی و ذهنای عناصار ت اکیل   وجود آرار ارائ  دهد؛ ب 

رمان ملال م حاد آرار را   (  کمیجاریا  عالی پناهندگان وا24:1370شو د )کیها لوبمحجوب می
قور معمول ب  اقداماتی مربوط اوت ک  توواط مااماا  ک اور    آرار ب "کند: چنیا توصیف می

آور  کا  توواط جمعیات    آمیز یا وایر اقاداما  اها ات  شد  تبعیضآید  اقداما  ب عمل میب 
دیاد  گرف ا    شود ک  آگاها   تووط مااما   اگیردب در صورتی آرار قلمداد میمحلی صور  می
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گو   موارد خاوددار  کنناد یاا ثابات شاود در ایاا       شود یا مااما  ار ارائۀ حمایت مؤثر در ایا
 ( 93:1370)کیها لوب"خصوص  اتوان هج ند

با    "عادر تمایال  "تابعیات اشاار  داردب ولای    اغلب با  پناهنادگان بای    "عدر توا ایی"واژۀ 
ر ند؛ ایا اصل در ادبیا  پناهنادگی  ار میپناهندگا ی ک  ار قبول حمایت دولت م بوع خود ورب

 "جاا  حمایات ملای   المللی ب جایگزینی حمایت بیا"تعبیر شد  و با "فادان حمایت دولت"ب 
الملال بار اصال    (  ایا حمایت موقت اوات و حااو  بایا   1327ب211گردد )کیها لو:جبران می

کا   ررد  همچنایا درصاورتی  ووررمین ان با بهبود اوضاع تأکید می بارگ ت ممدد ایا افراد ب 
هاا  جا  ایا برخاوردار شاودب مجا ح  ایاا       فرد ب وا د ار حمایت مااما  غیررومی یا قدر 

 ( 133:1370شود )کیها لوبحمایت شناخ    می

 

 های پناهندگیالمللی ناظر بر وضعیتاسناد بین
عالررا ار جمل  حاو  ب ار اعاالر  پناهندگی پناهندگی   ح ح   اعالمیۀ جها ی حاو  ب راعالمیۀ جها ی حاو  ب ر  1414  مادۀمادۀ کرد  ماارر کارد      وو  را ار جمل  حاو  ب ر ا ارر  م
در برابر شکنم ب تعایب و آرارب هر شدصی ح  درخواوت پناهندگی و برخوردار  ار در برابر شکنم ب تعایب و آرارب هر شدصی ح  درخواوت پناهندگی و برخوردار  ار   11""  اوت:اوت:

گر را داردپناهندگی در ک ورها  دیگار را دارد  میثاا  حااو  اج مااعیب اق صااد  و      2ماادۀ   2بناد    1  ""پناهندگی در ک ورها  دی
او  دا دب لذا آ ما ک  میثا  حفرهنگی تبعیض بر مبنا  خاو گا  ملی یا اج ماعی را من فی می

-Goodwinها را دار د )مند  ار حداقل ایا ح کندب غیر اتباع ح  بهر را برقرار می« هر کس»

Gill,2009:277  ها  حاو  ب ر ار  مر تعداد ها  حاو  ب ر ار  مر تعداد حاو  مندرج در کنوا جیونحاو  مندرج در کنوا جیون(  شایان ذکر اوت ک
ل یاف   مطلا  فراوا ی یا محدودیت منابع تدصیصفراوا ی یا محدودیت منابع تدصیص  وح  ح  افراد ذ افراد ذ  تأثیر  درا اد و ایاا م غیرهاا تاأثیر  در    یاف   مط ها  یا م غیر   ا د و ا

 ( ( Phuong,2016:125کند )کند )شمول آ ها بر افراد ایماد  میشمول آ ها بر افراد ایماد  می
یک عضو معاهادا  حااو  ب ار  ما ناد میثاا           هادها  اروپایی و    اتحادیۀ اروپا هیچ

عنوان یک ونت مب نی بر قوا یا اواوی ایا ک ورها و چ  براواس بناد   یج ند؛ اگرچ ب چ  ب 
هاا   معاهدۀ جامعۀ اروپا(ب اتحادی  و دولات 199ادۀ معاهدۀ کارکرد اتحادیۀ اروپا )م 202مادۀ  2

المللایب  عضو  جبت ب  تعهدا  ایمادشد  ب  موجب معاهدا  وارمان ملل و وایر  هادها  بایا 
معاهدۀ کارکرد اتحادیۀ اروپا صاراح ا  بار لازور ا طباا  ویاوات       92همچنیا مادۀ  2الزار دار د 

اعالمیاۀ  13کناد  پااراگراف   پروتکل آن تأکید مای  پناهندگی اروپایی با کنوا جیون پناهندگان و
کنفرا س جها ی حااو   "کند: در خصوص  جل وور حاو  ب ر اذعان می1773کنفرا س ویا 
کند ک  هر فرد  ک  تحت اذیت و آرار قرار داردب بدون تبعایض ار هار  مار حا      ب ر تأکید می

  ار ح  پناهندگی باشاد و  وجو  پناهندگی ب  ک ورها  دیگر و برخورداردارد درصدد ججت
 ( 111:1374)پرویز ب"  توا د ب  ک ور خودش بارگردد می

                                                           
1. www.iranianpot.com/2016/12/15/339 

2. www.eur-lex.europa.eu 

http://www.iranianpot.com/2016/12/15/339
http://www.eur-lex.europa.eu/


 32 ...  های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیۀ اروپاییچالش

دلیال حفان  مام و امنیات عماومی      اخراج پناهندگان را جز ب  1721کنوا جیون  32مادۀ 
ایا ماد  لزور ا مار رویۀ قا و ی و ار جمل  مراجع  با  دادگاا  را ماورد تأکیاد      2پذیرد  بند  می

همیا ماد  ب  الزار اعطا  فرصت مناوب ب  پناهند  جهات دریافات مماور     3د دهد؛ بنقرار می
توج  ب  ایاا   33قا و ی ورود ب  ک ور دیگر پرداخ   اوت  در مورد اصل عدر بارگ ت در مادۀ 

ربان فرا جو  ب  معنا  پس ردن و را دن )دفع  در Refouler مصدر ک   حائز اهمیت اوت ک  
مورد پناهند  با توج  ب  تعهاد دولات میزباان با  بار گردا ادن و  با         رود  درکار میکردن( ب 

در ماورد  1721ترجم  شود  کنوا جایون   "عدر بارگردا دن"ک ور مبدأب چنیا مصدر  باید ب  
تعییا دولت مجئول برروی تااضا  پناهندگی واکت اوت  در عمل بعضی دول عضاو عباار    

جویاان با    و ممارا  ورود غیرقاا و ی توواط پناا    کنوا جیون )در ممنوعیت بارداشت  31مادۀ 
جو با   قلمرو یکی ار دول عضو( را ار آ ما ک  چنیا تعهد  م وج   دج یا دول ی اوت ک  پنا 

آن وارد شد  اوتب ب  معنا  دولت مجئول برروای تااضاا  پناهنادگی و اعطاا  آن در  مار      
 ( Goodwin-Gill, 2009:278ا د )گرف  

اعالمیۀ مممع عمومی در مورد پناهندگی و مهاجر  اوات    2016ویور  اعالمیۀ اجالس  ی
حال دولات   ها کاهش ف ار بر جوامع میزبان ار قریا  گجا رش را   ار قری  ایا اعالمی ب دولت

ثالث و بهبود شرایط ک ورها  مبدأ جهت تدار  بارگ ت ایما داوقلبا   و با حفن حرمات را  
ها  بی  ر (  اعالمیۀ  یویور  رمینۀ فعالیتRulker&Kablor,2016:8مورد حمایت قرار داد د )

 ب یکای در ماورد  "بر اماۀ ف اردۀ جهاا ی   "در مورد بهبود وضعیت ایا افراد را ار قری  وضع دو 
ایمااد کارد     2012واال   ایما تا یاف   ومهاجر  منممب وارمان پناهندگان و دیگر  در مورد

 ( UNHCR, Quick Guide,2017:21اوت )
جایی پناهنادگان را تجاهیل     پاوخ فور  و اضطرار  ب  جاب 1ها آن اوت ک  دولتوظیفۀ 
وو  رویکرد ثابت ک  هم پناهندگان و هم جواماع میزباان را تاویات  مایادب حرکات      کرد  و ب 
ها  میزباان را  بینی ب ردوو ا   جهت حمایت ار دولت  منابع مالی اضافی و قابل پیش2کنند؛ 

ها  ثالث ار قریا  افازایش توافااا  و   کماک       پذیرش پناهندگان در دولت  ب3فراهم وار د؛ 
(ب حمایاات کننااد  CRRF  ار تووااع  و کاااربرد بر امااۀ پاوااخ جااامع پناهناادگی )    4کننااد؛ 

(UNHCR,Resolution71/1,2016 ) 
  معیارهاا  پاذیرش واریع تااضااها      1شاامل  1چارچوب بر امۀ پاوخ جامع ب  پناهنادگی 

  3هم واخ ا  یارها  فور  و مج مر )ار جمل  حمایتب بهداشت و آماورش(ب    فرا2پناهندگیب 
هاا  دوا یابی با       گجا رش فرصات  4همکار  با  هادها  ملای/ محلای و جواماع پذیر اد ب     

  کاهش ف اار ار  1منمور دو یابی ب  چهار هدف قراحی شد  اوت: ها  پایدار اوت و ب حلرا 
  3  تاویت خوداتکایی پناهنادگان؛  2پناهندگان هج ند؛  هایی ک  پذیرا  حمم عمیمی اردولت

                                                           
1. global compact on refugees 
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منمور بارگ ت اما همرا  با اح رار   حمایت ار ک ورها  مبدأ ب 4حل ک ور ثالث؛ گج رش را 
ایا چارچوب تووط دف ر کمیجاریا با همکاار    ( ICVA, Briefing paper,2017:5پناهندگان )

ا  و م اارکت  هادهااا   یب همکاار  منطااا  المللااهااا  بایا مااماا  ملای و محلاایب واارمان   
  UN General Assembly,Resolution10غیردول ایب و خاود پناهنادگان تاأمیا خواهاد شاد )      

/1,2016:5 ) 
اوات؛   1بدش دور اعالمیۀ  یویور  دربرگیر دۀ بر امۀ جها ی مهاجر  اماب منمم و قا و ی

گذار    ورمای 3ها  عضوب ارها  دولت  تأمیا  ی2  تأمیا  یارها  آوارگانب 1ایا بر ام  شامل 
منماور م اارکت آ هاا در بارواار  جوامع اان در فارض       ها  آوارگان ب ها و قابلیتدر توا ایی
  ایمااد حلااۀ اتصاال بایا     2ها  پناهنادگی پی ایاب     او فاد  ار تمربیا  و بر ام 4بارگ تب 

پذیرتر ها  آویب  توج  ب  گرو 9جانب   مبارر  با قاچا  ا 1ها  درارمد  و صلح پایدارب حلرا 
  خوددار  ار 2ر ان باردار و افراد  اتوان و تأمیا فور   یارها  آ انب  -کودکان -ما ند والمندان

 ECOSOC ,Second Informal Thematicشاود ) وار  مهاجر  غیرقا و ی و  امنمم میجنایی

Session, 2017:12). 
  ار اپاار  وارمان ملل م حد ضما اعالر ایا  ک   ک   شورا  امنیت 2373قطعنامۀ شمارۀ 
 شامار با  یر مامیان در بحران ووری ب جنایا  جنگی و جنایت علی  ب ریت غموارد  اض حاو  

آیدب ضما تأکید بر ح  ا حصار  شهرو دان وور  در تعییا ور وشت ویاوی ک ورشاانب  می
  ب ردووا ا   با  منااق     هاا ماک کخواهد تاا شارایط دو روای    یم  درگیر هاقرفار کلیۀ 
و تحت محاصر  را فراهم واار د؛ ایاا قطعناما  همچنایا بار لازور رعایات قاوا یا          رد بحران
 Security Council of the UN ,Resolution))وررد یما تأکیاد   ب ردووا ا   المللی ب ار و  بیا

ر جنا  در    درگیا هاا قارف ار کلیۀ  2137قطعنامۀ  براواس  شورا همچنیا 2017:18 ,2393
  حاو  ب ار   هاوارمانووری  خواو   اوت تا با حمایت ار افراد غیر مامیب امکان دو روی 

بار تاالش در جهات فاراهم وااخ ا      را ب  آوارگان در مناق  تحت محاصر  فراهم وار د  عالو 
  هاحلرا   ب ردوو ا  ب شورا کوشید  اوت تا برا  بحران مذکور ب  هاکمکامکان دو روی 

 ( Adams, 2015:3اوی دوت یابد )وی
هاا   کنوا جیون اواونامۀ کمیجاریا  عالیب وظیفۀ اجرا  حاو  مندرج در 2براواس بند  
منمور بهبود وضعیت پناهنادگان و  ها  الرر ب المللی حمایت ار پناهندگانب و ارائۀ پی نهادبیا

(  Hurwitz,2009:12وات ) عهادۀ کمیجااریا  عاالی ا    کاهش تعداد افراد  یارمند ب  حمایت بار 
توا اد در موضاوعا    دارد کا  اتحادیا  مای   ار منضم ب  معاهدۀ جامعۀ اروپاب مارر می19اعالمیۀ 

تنهاا در  مرتبط با مجئلۀ پناهندگی با کمیجاریا م ور  کند؛ در عمل دف ر اروپایی کمیجاریا   
هاا   در اجارا  بداش  ا  صور  گج رد کندب بلک  ب  ویس قوا یا اعالر  مر میخصوص پیش

                                                           
1. Global plan on safe, regular and legal migration 
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مد لف ویاوت م  ر  پناهنادگی اروپااییب اوا ارار ممادد پناهنادگان و مداخلا  در ابعااد        
در برروی عملکرد کمیجاریا آ چ  قابل ارریابی اوت  1 ماید خارجی ایا ویاوت ایفا   اش می

باا حااو    کند تا آ ک  رویۀ کمیجاریا بی  ر با الزاما  حاو  ب ر ب  معنا  عار آن مطابات می
المللای پناهنادگان  بارا  تاویات مباا ی حااوقی عملکارد        الملل ب ردوو ا   یا حاو  بیابیا

جمل  کنوا جیونب اصالح و تکمیال گاردد و در صاور     کمیجاریا باید اصول و قواعد موجودب ار 
 ( 141:1321ها  جدید  تدویا شود )موالییبمجاعد بودن شرایطب کنوا جیون

 

 های پناهندگیظر بر وضعیتاسناد اروپایی نا
بجیار  ار مواد من ور حاو  بنیادیا اتحادیۀ اروپا )ایا من ور ار رماان اجرایای شادن پیماان     

( 1)17آور اعالر شاد و براوااس ماادۀ    شد  و الزارصور  قا و ی ب  رومیت شناخ   لیجبون ب 
هاا  عضاو با  گو اۀ     تمعاهدۀ اتحادیۀ اروپاب حاو  مندرج در آن باید در وطح ملی تووط دول

مؤثر  رعایت شود(ب مج ایما  در خصاوص پناهنادگان قابال اجارا هجا ند؛ ار جملا  حا  بار         
(ب عادر تبعایض براوااس    17و12پناهندگی و حمایت ار افراد در ماابل او رداد و اخراج )ماواد  

کا    جایی و اقامت ار جملا  بارا  شاهرو دان دول ثالاث    (ب آراد  جاب 21 ژادب جنس و    )مادۀ 
(ب حا  برخاوردار  ار محاکماۀ منصافا   و     42صور  قا و ی در اتحادی  اقامت دار ادب )ماادۀ   ب 

 (  24:1372( ) او ب49جبران خجار  )مادۀ
بینای  ( معاهدۀ اتحادیاۀ اروپاا پایش   2)1لزور اجرا  کنوا جیون اروپایی حاو  ب ر در مادۀ 

ب بلک  2"مایم قا و ی"عنوان گان    ب شد  اوت  براواس کنوا جیون اروپایی حاو  ب رب پناهند
شو د تا ب وا ند ار بعضی حاو  مارر در کنوا جیون در  مر گرف   می3"حاضران قا و ی"عنوانب 

مند شو د  ایا حاو  شامل ممنوعیت شاکنم ب مماارا  و واایر رف ارهاا  تحایرکنناد       بهر 
ا در  مار اتحادیۀ اروپاا در کناار   ایا ماد  مبنا  اصلی م روعیت تااضا  پناهندگی ر-(3)مادۀ 

(ب ممنوعیت تبعایض ار جملا    13ح  بر جبران خجار  )مادۀ -دهدشکل می1721کنوا جیون 
 کنوا جایون در  4شاود  پروتکال شامارۀ    ( مای 14براواس  ژادب ملیت یا ری ۀ اج ماعی )ماادۀ  

جمعای  دوا   ( و ممنوعیت اخاراج  2ها  عضو )مادۀ جایی در قلمرو دولتخصوص آراد  جاب 
در خصوص ممنوعیت و محو کلیۀ اشکال تبعیض  12( اوت؛ و پروتکل شمارۀ 4بیگا گان )مادۀ 

ار جمل  براواس خاو گا  ملی یا اج ماعی یا تولد اوت  در مورد اخراج فرایند مناوب دادروای  
م   فرصت ارائۀ اقالعا  و دالیل جهت  اض تصامی 2  آگاهی ار وجود پرو د  علی  فردب 1شامل 

                                                           
1. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/433711/ EXPO-DROI_NT% 282013% 

29433711_EN.pdf. 

2. lawfully staying 

3. lawfully present 
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شاود    ح  بر تمدید مرخواهی علیا  رأ  دادگاا  در ماابال یاک هیاأ  مجا ال و     مای       3و 
(Hurwitz, 2009:307 ) 

  مکا یزر م ادص  1معاهدۀ جامعۀ اروپا شامل  13مادۀ  1جویان معیارها  بند در مورد پنا 
ش   اوا ا داردها  حاداقلی در پاذیر   2ها  پناهنادگیب  کردن دولت مجئول برروی درخواوت

  معیارها  حداقلی برا  تضمیا یا لغو وضاعیت پناهنادگی در ک اورها  عضاو     3جویان و پنا 
(  اثر عمدۀ تغییارا   ماار ویاوای اتحادیا      Goodwin-Gill, Mc Adams,2009:230شود )می

  تاویات  1 اشی ار معاهدا  آمج ردارب  یس و لیجبون بر ویاوات پناهنادگی اتحادیا  شاامل     
هاا  پناهنادگی آن در ماایجا  باا  هادهاا  بایا دول ای        یا  در ویاوات   اش  هادها  اتحاد

  افزایش چ مگیر اهمیت باریگران قضایی در ایا ویاوات  2شد  در معاهدۀ ماو ریدتب تعییا
شود  معاهدۀ آمج ردار  اش پارلماان اروپاا و  یاز دیاوان     وار  ویاوت پناهندگی( می)قضایی

معاهدا  مارتبط باا     تفجیر مواد 1زایش داد و دو  اش دادگج ر  اروپایی را در ایا خصوص اف
برروی اع بار عملکرد  هادها  جامع  بار مبناا  آن معاهادا  )فااط در ماورد        2جویان و پنا 

ها  رویدگی داخلی مطرح شاد  باشاند( را بار    ها یا هیأ هایی ک  اب دائا  در برابر دادگا پرو د 
 عهدۀ دیوان دادگج ر  اروپایی  هاد 

تریا وند کنو ی اتحادیۀ اروپاییب ب  اتحادی  ایا صالحیت را منزلۀ اصلیمعاهدۀ لیجبون ب 
دهد ک  ابزار قا و ی الرر را برا   ماار م ا ر  حمایات موقات و رویاۀ م ا ر  تضامیا        می

معاهادۀ کاارکرد اتحادیاۀ اروپاایی تأکیاد دارد کا         20وضعیت پناهندگی قا و گذار  کند  مادۀ
گی و مهاجر  در مررها باید تحت حاکمیت اصول وحد  و  یز توریاع منصافا ۀ   برروی پناهند

تاریا مجا ند قاا و ی برخاورد اتحادیاۀ اروپاا باا        ها  عضاو باشاد  اصالی   مجئولیت میان دولت
در خصوص تعییا دولت مجئول برروی درخواوت پناهنادگی   2013پناهندگانب ماررۀ دوبلیا 

درخواوت پناهنادگی در بایش ار یاک ک اور و کااهش      اوت  هدف ار ایا مارر  جلوگیر  ار 
 ها  پناهندگی اوت تعداد درخواوت

واال(ب بیماارانب ر اان بااردارب      12هم آمدن اعضا  یک خا واد  )همجاران و فرر ادان ریار     گرد
ورپروت غیرباال   کنند و افراد بیشان در آ ما ر دگی میوالمندان و معلوالن در ک ور  ک  خا واد 

ورپرو ی ایا افاراد باشاند در آن ر ادگی     ها ب  ک ور  ک  یکی ار خوی او دا ی ک  قادر ب  و اعزار آ
هاا  اروپاایی   شو د  در ایا رمین  شورا توج  دولات کنندب ار او ثنائا  ماررۀ دوبلیا محجوب میمی

فهاور  دو ورالعمل کمیجاریا در مورد آییا و مواریا پناهندگی جلب کاردب کا  م   122را ب  پاراگراف 
 خا واد  را ب  واایر خوی ااو دان وابجا   ما ناد والادینی کا  مجاا هجا ندب گجا رش داد  اوات          

European Council,Directive2003/86/EC:28)     هاا   (  م کل  ماار دوبلایا آن اوات کا  دولات
مرر  ب  دالیل مد لف شرایط  امناوبی دار د و اح مال رد تااضا  پناهنادگی در آ هاا ریااد اوات؛     

دلیال شارایط باد    هاا با   شو د و ایاا دولات  جا میجویان ب  وایر ک ورها  اروپایی جاب رو پنا ارایا
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کنند ک  در   یم  وابب معلا    ها   دجت ار اجرا  ماررۀ دوبلیا در مورد آ ها خوددار  میدولت
 ( Goodwin-Gill, Mc Adams,2009:231شود )شدن ایا قا ون می

مل  دج یا ک ور ورود  )م دص کردن ایا ک ور جهات  مفاهیم مرتبط با ایا مارر  شا
رد تااضا  پناهندگی در ک ور دیگر حائز اهمیت اوت(؛ ک اور اماا مبادأ )جهات تجاریع رد      

منماور ا  ااال باار    چنیا تااضاهایی و بارگردا دن آ ها با  ک ورشاان(؛ دولات اماا ثالاث )با       
ان( و قراردادها  پذیرش ممادد  جویک ورها  مجیر عبور پنا -مجئولیت ب  ک ورها  ترا زیت

شاورا  اروپاا در خصاوص تضامیا اعطاا یاا لغاو وضاعیت          2013دو ورالعمل وال  1شود می
  دولات ثالاث بد ای ار    1خواهد ار امور ریار مطمائا شاو د:    ها  عضو میپناهندگیب ار دولت

ا  باا    تحویال م ااضای با  دولات ثالاث همار      2کنوا جیون و پروتکل باشد و آن را رعایت کند؛ 
ویااب ر ادگی و آراد     کنوا جایون  32مادۀ  چارچوب در   3اح رار و حفن شدصیت و  باشد؛ 

  European Council,Directive2011و  در آن ک اااور در معااارض تهدیاااد قااارار  گیااارد )
/95/EC:17 هاا  مورد یاار   کا  الرر اوات ار تماار حمایات    جو در ک ور ثالث تا رما ی  پنا 4(؛

 European Council,Directive2005/85/EC:33,and Europeanبرخااااوردار باشااااد )

Union,Directive2013/32/EU:55 ) 
جویاان  شود تا پنا یمها  پناهندگی در ک ورها  مد لف اروپایی وبب ی روتفاو   مار و 

المللی مواج  باشند )بج   ب  آ ک   دج یا بار در واقع با  وعی قمار در دو یابی ب  حمایت بیا
(  Euro-Mediterranean Human Rights network,2015:32شااو د )یمااوارد کاادار ک ااور 

گف ا  با  وامت    رو اتحادی  کوشید  اوت برا  مواجه  با ایا امر و  یز بنا ب  دالیل پایش ارایا
مار م  ر   ماار م ا ر      تدار   ماار یکپارچاۀ ویاوات پناهنادگی و مهااجر  گاار باردارد  هادف ار          

ب دو یابی ب   مامی اوت ک  در تمار ک ورها  اتحادیا  با     2پناهندگی اروپاییپناهندگی اروپایی ی   گو ۀ م ابهی گو اۀ م اابهی     دو یابی ب   مامی اوت ک  در تمار ک ورها  اتحاد
ایا  مار ار  .(Castello, 2016:14عمل کند تا تمار پناهندگان ار حاو  م اب  برخوردار باشند )عمل کند تا تمار پناهندگان ار حاو  م اب  برخوردار باشند )

  دوا ورالعمل شارایط پاذیرش    1  دو ورالعمل و یک مارر  ب  شرح ریر ت کیل شد  اوت: و
  دواا ورالعمل رویااۀ رواایدگی باا    3؛ 4(2011  دواا ورالعمل کیفاای ) 2؛ 3(2013پناهنااد )
ایاا  ماار مب نای بار دو      ( 2013  ماررۀ دوبلیا وا  ) 4؛ و2(2013ها  پناهندگی )درخواوت

تااضاها  پناهندگی تووط دول عضاو و همااهنگی معیارهاا     جنب  اوت: فرایند واحد برروی 
جااایی پناهناادگان درون مررهااا  اتحادیاا   منمااور جلااوگیر  ار جاباا  ملاای پناهناادگی باا  

(Bakowski& others,2015:312 ) ا د پس ار پذیرش تااضا  پناهندگیب ها  عضو موظفدولت

                                                           
1. https://ec.europa.eu 

2. European common asylum system. 
3. Directive: Reception condition (2013) 

4. Directive: Qualification (2011) 

5. Directive: procedures (2011) 

https://ec.europa.eu/
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هاا  بهداشا یب    مااعیب مراقبات  اجارۀ اقامتب اوناد وفرب دو روی ب  آمورشب شاغلب رفاا  اج  
جاایی در درون مررهاا و فاراهم آوردن تجاهیال  ادغاار باا جامعا  را بارا          اقامت و ح  جابا  

 ( European Council ,Directive2004/83/EC:47پناهندگان فراهم وار د )
توا ناد  ک  بیان شدب در صور  عدر اوا حاا  موقعیات پناهنادگیب آوارگاان مای     گو  همان
جمعای آوارگاان   حمایت موقت شو د  ایا حمایت در حاال  مرباوط با  هماور دوا      م مول 

جویان یک منطاۀ )با حد صاب اکثریت کیفی( ب  پنا  توا د در صور  موافات وررا  اتحادی می
(  ایا حمایت شاامل اجاارۀ   European Council,Directive2001/55/EC:40جنگی اعطا شود )

ایی ممادد  گردهما   پزشاکی و  هاا مراقبت)برا  افراد غیر بال (ب  اقامت و کارب خدما  آمورشی
 ( Euro-Mediterranean Human Rights network,2015:33شود )می هاخا واد 

توواط شاورا  وریاران ایمااد     1772وپار  پدیدۀ پناهندگی در وال ویاوت اروپایی برون
ی  ا ک ورها  ثالث غیر عضو اتحادیا   هایی بهایی ب ام  ام رویکرد پذیرش ممدد در قالب ا عااد موافاترویکرد پذیرش ممدد در قالب ا عااد موافات شد؛ ا ک ورها  ثالث غیر عضو اتحاد

جئولیت شود ک  ار یک وو مررها  خارجی اتحادی  حراوت شاو د و ار دیگار واو مجائولیت     وبب میوبب می وو م گر  شو د و ار دی شود ک  ار یک وو مررها  خارجی اتحادی  حراوت 
و ناد مبنا  قا و ی مورد اوا ناد   ( ( 41:137241:1372اقداما   اقض حاو  ب ر ار اتحادی  ولب گردد )واعمیباقداما   اقض حاو  ب ر ار اتحادی  ولب گردد )واعمیب مبنا  قا و ی مورد ا

دارد اتحادی  دارد اتحادی  رر میرر میمعاهدۀ لیجبون اوت ک  مامعاهدۀ لیجبون اوت ک  ما  9797مادۀ مادۀ   33اتحادی  در موضوع پذیرش ممدد بند اتحادی  در موضوع پذیرش ممدد بند 
هایی را با ک ورها  ثالث برا  پذیرش ممدد اتباع خود یا اتباع ک ورها  هایی را با ک ورها  ثالث برا  پذیرش ممدد اتباع خود یا اتباع ک اورها    ام  ام توا د موافاتتوا د موافاتمیمی

( دو ورالعمل 1)32براواس مادۀ  دیگر  ک  شرایط ورود و اقامت در اروپا را  دار دب منعاد کند دیگر  ک  شرایط ورود و اقامت در اروپا را  دار دب منعاد کند 
 باود خطار تعایاب و       11شرایط اعمال ایا روی  شامل ماوارد ریار اوات:     رویۀ دولت اما ثالثب

   ماار  بار اجارا     4  دو روی ب  پناهنادگی؛ و  3  رعایت اصل عدر بارگ ت؛ 2آویب جد ؛ 
ی  ب  موجب قرارداد اتحادیۀ اروپا با دولات ترکیا     الملل ب ر الزاما  حاو  بیا لت ترک ایاا فرایناد بایاد    ب  موجب قرارداد اتحادیۀ اروپا با دو

ینان ار واور     اقم2آور  اقالعا  هوی ی م ااضی پناهندگی؛   جمع1شامل موارد ریر باشد: 
  ارریاابی دالیال   3؛ 2012 اوامبر   27 اار و  توواط مااماا  ترکیا  قبال ار      بودن فرد و ثبت

  ارریابی ارتبااط خاا وادگی اح ماالی در    4المللی؛ برخوردار  یا عدر برخوردار  ار حمایت بیا
ایاا  ها باشد و ظرف شاش ماا  بایاد در    گیر   هایی باید ب  عهدۀ دولتتصمیم دولت م ااضی؛
 1گیر  شود خصوص   یم 

 

 سازی سیاست پناهندگی اروپاییقضایی
ب  معنا  افزایش  اش و اهمیت رویۀ مراجع قضاایی اروپاایی و م اون آن در تعیایا ویاوات      

دیوان دادگج ر  اروپایی هموار  بر او ناد ب  من ور اروپاایی   اروپایی در قبال پناهندگان اوت 
معاهدۀ کارکرد اتحادیاۀ   212تا  213داش   اوت  براواس مواد  ها  بنیادیا تأکید بجیارآراد 

                                                           
1. www.ec.europa.eu 

http://www.ec.europa.eu/
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توا ند  جبت ب  اعالر بطالن یک قا ون ب  ادعاا  عادر   اروپایی  هادها  اروپایی یا دول عضو می
عنوان قرف دعاوا  مطابات با من ور حاو  بنیادیا در دیوان قرح دعوا کنند؛ ورود کمیجاریا ب 

پذیر اوت کا  کمیجااریا   طروح  در دیوان تنها در شرقی امکانها  میا شدص ثالث در پرو د 
دیاوان حمایات    C-29/69پرو ادۀ   در 1ها  ملای با  پرو اد  ورود کارد  باشاد      اب دائا  در دادگا 

را الرر شامرد  کا   اطاۀ عطفای در با       "حاو  بنیادیا موجود در اصول کلی قا ون جامع "ار
شود معاهدا  اروپایی  یامد  اوتب محجوب می رومیت شناخ ا آن دو   ار حاو  ب ر ک  در

 .(CJEU, 1969:para.7) در پرو دۀ C-374/87       دیوان اعالر داشت کا  ایاا دیاوان با  تفاوایر
هاا   گرف   تووط دادگا  اروپایی حاو  ب ر ار کنوا جیون اروپایی حااو  ب ار و آراد   صور 

ناااد و ملااازر اوااات المللااای حااااو  ماااد ی و ویاوااای پایباواوااای و  یاااز میثاااا  بااایا
(CJEU,1989:para.18 )  

میدیوان همچنیا بار لازور اجارا  دقیا  مااررا  دوبلایا تأکیاد مای         ید  لیا تأک اررا  دوب ی  م جرا  دق لزور ا بر  ثال در بارا  مثاال در    وررد؛وررد؛دیوان همچنیا  برا  م
بودب جو  وور  کا  ار کرواوای وارد آن ک اور شاد  باودب      ا ب اولوو ی ار کمک ب  یک پنا ا ب اولوو ی ار کمک ب  یک پنا پرو د پرو د  شد   وی وارد آن ک ور  ک  ار کروا جو  وور  

ی  افغاان کا  ار قریا       جو جو ا  ک  در مورد دو پنا ا  ک  در مورد دو پنا براواس ماررا  دوبلیا خوددار  کرد؛ مجئل براواس ماررا  دوبلیا خوددار  کرد؛ مجئل  ک  ار قر غان  اف
صادر  اع راض اولوو ی و کرواوی ب  اتریش روید  بود د  یز صور  گرفات  دیاوان در آرا  صاادر  اع اراض      یوان در آرا   فت  د اولوو ی و کرواوی ب  اتریش روید  بود د  یز صور  گر

مورد بارگردا دن او راب دیوان اع اراض شااکی در ماورد بارگردا ادن او راب      C-490/16در پرو دۀ  جویان را  پذیرفت جویان را  پذیرفت پنا پنا  شاکی در  دیوان اع راض 
مادۀ ماررۀ دوبلیا و  ک  مواعد ماورد مر ماادۀ     2929براواس مادۀ براواس مادۀ  مورد مر  تا ( را تاا  22( و )( و )11))  2727ماررۀ دوبلیا و  ک  مواعد  ییا رماان تعیایا   ( را  مان تع ر

پذیرفت )گردا ادب پاذیرفت )  تصمیم قطعی در ایا خصوص معل  میتصمیم قطعی در ایا خصوص معل  می در پرو دۀ در پرو ادۀ     (CJEU, 2017:para.56گردا دب 
C-638/16  وفار  خصوص درخواوت یک خا وادۀ وور  جهت اخذ ویزا  ب ردوو ا   در وافار     دردر خصوص درخواوت یک خا وادۀ وور  جهت اخذ ویزا  ب ردوو ا   در 

مادۀ صور  رومی و براوااس ماادۀ   ب ب درخواوت دیوان اعالر کرد ح ی اگر دیوان اعالر کرد ح ی اگر  بلژیک در لبنانببلژیک در لبنانب واس  ( ( 11))2222صور  رومی و برا
(a)  درخواوت درخواوت -د  باشدب ار دامنۀ قوا یا مرتبط با ویزا خارج اوتب ریرا هدف ایا تااضاد  باشدب ار دامنۀ قوا یا مرتبط با ویزا خارج اوتب ریرا هدف ایا تااضاتادیم شتادیم ش

 ( CJEU, 2017:para.52)مد ب م فاو  اوت مد ب م فاو  اوت با ویزا  کوتا با ویزا  کوتا -پناهندگی با ورود ب  بلژیکپناهندگی با ورود ب  بلژیک

یاب شاکایت اوالواکی علیا  شاورا       ترتبا   C-643/15دیوان در دو پرو ادۀ  2019در وال 
بناد  پاذیرش   ی واهم ب   مار  شکایت ممارو ان علی  ایا شورا C-647/15اتحادیۀ اروپا و  یز 

جویان را رد کرد  دیوان با لحاظ شرایط خاص ک ورها  مرر  چون ای الیا و یو اان باا ایاا    پنا 
دهندۀ او دالل ک  توریع بار مجئولیت و همکار  و تعاون ار جمل  اصول اولیۀ معاهدا  ت کیل

را مبنی بر اینک  چنایا   هادولتو رعایت شودب او دالل ایا و باید تووط دول عض اوتاتحادی  
ۀ دهناد   اان گیر  اجماعی شوراوتب رد کرد؛ امر  کا   بند  خالف  مار تصمیمی وهم مار 

هاا   گیار  یمتصمتوج  ایا  هاد قضایی ب  ما ضیا  خاص بحران موجود و لزور لحاظ آن در 
 (CJEU,2017:para.343). اوتحاوقی و  یز قضایی 

                                                           
1. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/433711/EXPO-DROI_NT%282013% 

29433711_EN.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/433711/EXPO-DROI_NT%282013%25
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ملب دادگا  اروپایی حاو  ب ر در تعییا حاو  پناهندگان در معرض اخراج    با   فاس عمالب     فس ع ب    دادگا  اروپایی حاو  ب ر در تعییا حاو  پناهندگان در معرض اخراج    
میشاودب توجا  مای   رو میرو میجو بر اثر اخراج در ک ور مبدأ با آن روب جو بر اثر اخراج در ک ور مبدأ با آن روب بلک  ب  شرایطی ک  پنا بلک  ب  شرایطی ک  پنا  ج   ند و کناد و  شودب تو ک

ج رد ایااا شاارایط را در مفاااهیم گجاا رد     فاهیم گ شرایط را در م یا  خا گی و   درا  چااون خ ااو ت خااا گی و   در  ا چون خ و ت  می ماار ماای   ا   مر  یرد گیاارد   گ
((Lavresen,2012:218  )  ) خا  دادگا  صرف حضور فیزیکی م ااضی را در خاا    30240/96در پرو دۀ در پرو دۀ دادگا  صرف حضور فیزیکی م ااضی را در 

فرار ار منماور فارار ار   توا ند ار مررها  خود ب توا ند ار مررها  خود ب ها  میها  میا گلج ان کافی دا جت؛ با ایا او دالل ک  دولتا گلج ان کافی دا جت؛ با ایا او دالل ک  دولت مور  من
جو باید ادعا  خود را با  یاک یاا چناد     پنا   ( ECtHR,1996:para.48)) مجئولیت او فاد  کنندمجئولیت او فاد  کنند

(؛ اماا رویکارد دادگاا  در ایاا خصاوص      2یا ماادۀ   3بط کند )مادۀ مورد ار مواد کنوا جیون مرت
هاا در ماابال   دهندۀ دیدگا  دادگا  در خصوص حجاویت دولتتوا د   انمحدود اوت )ک  می

رو دادگا    وا ج   اوت حمایت الرر جهت پناهندگان را ب  گو اۀ  مجئلۀ پناهندگی باشد(؛ ارایا
دهد ک  دادگا  تمایل تووط قضا  دادگا    ان می 3و  2ب 13ما ضی فراهم وارد  کاربرد مواد 

 دارد ک  مااما  حکوم یب حمایت کنوا جیون اروپایی را ب  غیرشاهرو دان اتحادیا  کا  صارفا      
 دوو ا   دار د و هیچ رابط  یا اقام ی در اروپا  دار دب گج رش دهند دالیل ا جان
جرا  جیون حاو  ب ر اروپایی ار قری  اجارا   کنوا کنوا   33خصوص  اض مادۀ خصوص  اض مادۀ   دردر  27725/10در پرو دۀ در پرو دۀ  جیون حاو  ب ر اروپایی ار قری  ا

پذیرفت ماررۀ دوبلیا و بارپس فرو ادن شاکی تووط هلند ب  ای الیااب دادگاا  چنایا ادعاایی را  پاذیرفت       عایی را   نیا اد گا  چ یاب داد ماررۀ دوبلیا و بارپس فرو ادن شاکی تووط هلند ب  ای ال
((Wollmer,2014:112) مادۀ دادگا  ادعا  م ااضیان مبنای بار  ااض ماادۀ       29217/12  در پرو دۀ   در پرو دۀ اض  بر   نی  را را   33دادگا  ادعا  م ااضیان مب
دن آ ها ب  ای الیا ممکا بود ایا کودکان دن آ ها ب  ای الیا ممکا بود ایا کودکان دلیل اینک  آ ها شش کود  خردوال داش ند و بارگردا دلیل اینک  آ ها شش کود  خردوال داش ند و بارگردا ب ب 

پذیرفترا در معرض شرایط  امناوب قرار دهدب پاذیرفت  مذکور   ان ماوارد ماذکور   اان      ( ECtHR, 2012:para.19) را در معرض شرایط  امناوب قرار دهدب  موارد 
لیا دهد ک  عملکرد دادگا  حاو  ب ر اروپا در غالب موارد مب نی بر رعایت دقیا  مااررۀ دوبلایا    میمی اررۀ دوب ی  م دهد ک  عملکرد دادگا  حاو  ب ر اروپا در غالب موارد مب نی بر رعایت دق

فالبویژ  در موارد مرتبط با اقفاالب بود  اوت  دادگا  ب بود  اوت  دادگا  ب  یز افاراد دارا  شارایط خااص و خا وارهاا و  یاز        ویژ  در موارد مرتبط با اق ها و   خاص و خا وار شرایط  فراد دارا   ا
میاخراج جمعی تمایل بر اعالر  اض مواد کنوا جیون دارد  در ماابل رویۀ دیوان   ان مای  ک  دهاد کا    اخراج جمعی تمایل بر اعالر  اض مواد کنوا جیون دارد  در ماابل رویۀ دیوان   ان  هد  د

ب ایا دادگا  هموار  ماررا  کنوا جیون را ب ایا دادگا  هموار  ماررا  کنوا جیون را 17211721رغم عدر عضویت اتحادیۀ اروپا در کنوا جیون رغم عدر عضویت اتحادیۀ اروپا در کنوا جیون علیعلی
میبر تصمیما  اتحادی  و ماررا  آن ماادر مای   ادر  گا   اد  حفاظات ار حااو  ب ار در دیاوان ار دادگاا        دادابر تصمیما  اتحادی  و ماررا  آن م یوان ار داد او  ب ر در د ظت ار ح  د  حفا

وا دب تر اوتب ریرا در دیوان خواهان باید  اض ویج ماتیک حاو  داخلای را با  اثباا  برواا دب     ضعیفضعیف با  بر ب  اث لی را  تر اوتب ریرا در دیوان خواهان باید  اض ویج ماتیک حاو  داخ
ب ک  در دادگا  تمرکز بر وضعیت م دص اوت  دادگا  اروپایی با  درحالیدرحالی یژ  درویاژ  در ک  در دادگا  تمرکز بر وضعیت م دص اوت  دادگا  اروپایی  ییا خصاوص تعیایا     و صوص تع خ

قا و ی کناد؛ ایاا معیارهاا  قاا و ی     یفا   اش مییفا   اش میها  پناهندگی اها  پناهندگی امعیارها  قا و ی مورد عمل در پرو د معیارها  قا و ی مورد عمل در پرو د  ها   یا معیار ند؛ ا ک
یت خصوص در رمینۀ حمایت ار بیگا گان در ماابل اخراج غیرقا و ی ار واو  دادگاا  حاائز اهمیات     ب ب  حائز اهم گا   وو  داد خصوص در رمینۀ حمایت ار بیگا گان در ماابل اخراج غیرقا و ی ار 

   (European Parliament, Directorate General, 2012:438شو د )شو د )شمرد  میشمرد  می
 

 هانتایج و پیشنهاد
روشانی وجاود تعهادا  و    ها  پناهندگی ب تالمللی و اروپایی مرتبط با وضعیبرروی اوناد بیا
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المللای  ها  اروپایی در خصوص پناهندگان را در و  واطح ملایب فراملای و بایا    تکالیف دولت
ها  عضوب غالبا  تحات تاأثیر م غیرهاا     دهد  تدابیر اتداذشد  ار وو  اتحادی  و دولت  ان می
  م فااو  اوات  برروای رویکارد      حو چ مگیر  با عملکرد آ ان در ماوارد م ااب  گف   ب پیش
توا د  ااش مثب ای در توواع  و    صور  بالاو  اتحادی  میدهد ک  ب ها  اروپایی   ان میدولت

اعمال ایا حاو  داش   باشدب اگرچ   اص و  اتوا ی  مار حاوقی آن و  یار ب  اصالحا  اواوی 
هبارد جاامع ار واو     وضوح قابل م اهد  اوت  چاالش اصالی اتحادیا  فاادان را    واخ ار  ب 

گیر  در وطح اتحادی ب تاداخل و تعاارض مناافع    ریز  و تصمیماروپاوت؛ تعدد  هادها  بر ام 
منماور  ملی و فراملی ار رمر  م کال  موجود اوت  دول عضو بایاد قاوا یا داخلای خاود را با      
صامیما   تطبی  و هماهنگی بی  ر با قوا یا اتحادیۀ اروپاا تغییار دهناد و میازان تبعیات ار ت     

بار تغییار در قاوا یا داخلایب مجا لزر تغییار       جمعی اتحادی  را تاویت کنند؛ امار  کا  عاالو    
ها  پایش رو شاامل   حلوار را صور  فهروتواخ ار  اتحادی  و معاهدا  وار دۀ آن اوت  ب 

منماور  ها  مالی و ارر  کافی ب  ک ورها  شرقی و جنوبی اروپاا با   شو د: کمکموارد ریر می
جویان؛ اعطا  حمایت موقت ب  پناهندگان و بارگ ت آ هاا با    یا شرایط مناوب اوکان پنا تأم

جویاان و مهااجران اق صااد  و    ک ورشان با فراهم شدن شارایط مناواب؛ تفکیاک میاان پناا      
تر کردن شرایط پذیرش برا  دو ۀ اخیر؛ تالش در دوا یابی با  صالح در ک اور مبادأ؛      ودت
و م ارکت در باروار  ووری ؛ تأکید بر  ااش حیااتی کمیجااریا     ها  دوران پجاصلح حمایت

عالی وارمان ملل در دو یابی ب  اهداف مذکور؛ تالش در جهت اعطا  پناهندگی ب  افراد واجد 
ورپروات(؛ فاراهم کاردن شارایط     شرایط با اولویت افراد در شرایط خاص )ر اان/ کودکاان بای   

معۀ میزبان و یار  در جهت او االل اق صااد  و  مجاعد جهت ادغار اج ماعی و فرهنگی در جا
 .خودکفایی مالی آ ان
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