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  ،افغان انیبحران افغانستان و پناهجو

 الملل نیها و راهکارها از منظر حقوق ب چالش

 1دکتر فاطمه کیهانلو

 06/06/1400/ تاریخ پذیرش  30/05/1400* تاریخ دریافت  

 چکیده

 ،شاد  امضاا  کاا یمتحده آمر االتیطالبان و ا انیم 2020سال  هیفور 29اساس توافق دوحه که در  بر

مااه تماا     14تعهد کرد که ظرف مدت  کایمرآشدند.  گریکدی هیموظف به توقف حمالت عل نیطرف

خود و متحدانش را از افغانستان خارج کند. طالبان هم متعهد به قطع  ینظام ریو غ ینظام یروهاین

ازجمله القاعده شد و تعهد داد تا از شادت حماالت خاود بکاهاد و      یستیترور یها با گروه یمکاره

توافق باه حادود    نیرفت ا یکه انتظار م یدر حال 2برد. شیمذاکرات صلح با دولت افغانستان را به پ

و  یحمالت طالبان به اهداف نظام شیاما افزا 3در افغانستان خاتمه دهد ینظام یریسال درگ ستیب

  یئا ر ؛ساقو  کردناد   یگار یپا  از د  یکا یافغانستان  یرفت که شهرها شیتا آنجا پ ینظام ریغ

 نیا در و کابل ظرف چند ساعت به تصرف طالبان درآمد. ختیگر یجمهور وقت افغانستان به ابوظب

 از اتباا  افغانساتان در   یادیا تعاداد ز  طالبان، یروهایاعال  شده توسط ن یها نیتضم رغمیعل انیم

 انیا پناهجو یریبا بحاران ساراز   گریکه موجب شد جهان بار د یامر آمدند. صدد خروج از کشور بر

چاه   نیچنا  نیا ا یتیوضاع  تیریماد  یالملل برا نیال مطرح شود که حقوق بؤس نیمواجه شود و ا

 یاحتماال  یهاا  ها و چالشو خأل ستیچ یالملل نیعضو جامعه ب یها تعهدات دولت ؛دارد یهکاررا

 کدامند.

 .آمریکا، حقوق بین الملل ،طالبان، پناهجویان ،افغانستان :یدیواژگان کل

 

 

                                                           
1
 مسئول( سندهیواحد کرج. )نو یدانشگاه آزاد اسالم ،دانشکده حقوق ،استادیار و عضو هیأت علمی 

fkeyhanlou@gmail.com 
2
 https://www.khaama.com/persian/archives/69871.  

3
 https://www.aa.com.tr/fa. 
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 مقدمه

سازمان ملل در  ونیاالت، ابتدا الز  است خاطر نشان گردد که کنوانسؤس نیبه ا ییاز پاسخگو شیپ

 یالمللا  نی( به عناوان تنهاا معاهادات با    1967) ی( و پروتکل الحاق1951) یپناهندگ تیمورد وضع

. رندندا انیامواج پناهجو یریها در برابر سراز در مورد الزامات دولت یتعهدات سخت، مقرره ا یحاو

 یهاا  العمال  از جملاه اساناد و دساتور    یالملل نیاسناد ب گریدر د دیبا یاحتمال یراهکارها نیبنابرا

 یایساار یپا   کم  نیا ساازمان ملال در اماور پناهنادگان )از     یعاال  یایساار یشده توسط کم هیته

ساازمان ملال و    یآن، مصوبات مجمع عموم ییاجرا تهیصادره توسط کم یپناهندگان(، قطعنامه ها

 ها جستجو کرد. دولت یابتکارات مورد یبرخ

است که بناا باه    یافراد ینوشتار، تمام نیکه منظور از پناهجو در ا ستا یضرور زینکته ن نیا تذکر

 نیتضم رغمیعل ره،یو غ یتیو جنس یجنس شاتیگرا ،ینیاعتقادات د ،یتجارب شخص ،یسوابق شغل

 که ن. اعم از آدانند یامن نم یادامه زندگ یطالبان، افغانستان را برا یروهایارائه شده توسط ن یها

داده  صیموجاه تشاخ   یانفاراد  یها یدگیرس یطالبان ط یروهایترس آنها از مواجه شدن با آزار ن

 .ریخ ایشود 

 1اعطای وضعیت پناهندگی به صورت گروهی  -1

 ونیاسناد مکمل کنوانس نیتر که از مهم 1996 یپناهندگ تیوضع نییتع نیو مواز نییدر کتابچه آ

 یهاا  تیا شاده در برخاورد باا موقع    هیهاا توصا   رود به دولت یبه شمار م 1967و پروتکل  1951

تک تک آن افراد به صاورت   تیوضع نییکه در عمل امکان تع ،انیدستجات بزرگ پناهجو یریسراز

هار یاک از    بیا ترت نیشاوند. باد   یین گروهی وضعیت پناهندگی متوسل به تع ،اردوجود ند یمورد

  3شاود.  )یعنی در نبود ادله مغاایر( پناهناده شاناخته     2الظاهر  به صورت علی انیاعضاء گروه پناهجو

ناو    نیا ا ی( اعطاا 2015) یالملل نیب تیپناهندگان در مورد حما یایساریالعمل کم مطابق دستور

 نیبا  یدر مرزها یالملل نیب تیحما ازمندین انیتعداد پناهجو ایاست که  یاردمناسب مو یپناهندگ

و  ،تک تک آنها در کوتاه مدت وجود نادارد  یبه دعاو یدگیاست که امکان رس ادیز یبه قدر یالملل

در معار    یشده اناد کاه همگا    لیتشک یاما از افراد ستند،ین ادیز اریگرچه بس ان،یآنکه پناهجو ای

                                                           
1
 group-based protection. 

2
 prima facie refugees. 

3
 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under 

the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, para 44. 
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 تیا مذهب، سن، محال اقامات، فعال   ت،یجنس ت،یقوم لیدله تواند ب یدارند که م رقرا یخطر واحد

منطباق باه    زیافغان ن انیپناهجو تیکه در حال حاضر با وضع یاز آنها باشد؛ امر یبیترک ای یاسیس

افغاان توساط    انیا راهکار نسابت باه پناهجو   نیکه ممکن است اتخاذ ا یاما نکته ا  1.رسد ینظر م

موقات کاه در اداماه از آن     تیا است )بارخالف حما  نیسازد امواجه  دیرا با ترد هیهمسا یها دولت

حقاوق   هیا از کل شاوند  یبه عنوان پناهنده شاناخته ما   قیطر نیکه از ا یصحبت خواهد شد( افراد

 تیدادن به وضاع  انیدر صورت وجود( برخوردار شده و پا ی)و منطقه ا یالملل نیمندرج در اسناد ب

 2.ستین ریپذ مقررات همان اسناد امکان اساس آنها جز بر یپناهندگ

 حمایت موقت از پناهجویان -2

 ی، بارا 2014توقاف   داتیا تمه ایا موقات   تیپناهندگان در مورد حما یایساریالعمل کم در دستور

گساترده، و   اسیا در مق یمارز  یهاا  ییجابجاا  ان،یا گسترده پناهجو یریمانند سراز ییها تیموقع

 تیا آغااز شاده و ماه   ی)مانند ماورد افغانساتان کاه بحاران باه تاازگ       الیس ای یانتقال یها تیوضع

افراد باه   تیوضع فیتکل نییکه در آنها تع ییها تیموقع یطور کله نامشخص است( و ب ها ییجابجا

توقف کوتاه  یبرا یداتیتمه ایموقت  تیاعمال است، ارائه حما قابل ریغ ای ممکن ریغ یصورت مورد

العمال از   دساتور  نیا  3شده است. ینیب شیپ هیهمسا یکشورها یمرز یدر نواح انیمدت پناهجو

الز  و  باات یترت رند،یخود بپذ نیرا به سرزم دهدی بیآس تیجمع ای انیپناهجو خواهد یها م دولت

... را اتخااذ   غاذا و  ،یبهداشات  یهاا  آموزش، مراقبت ت،یآنها از امن یاسکان، و برخوردار یبرا یفور

باه   داریا پا هاای  حال  به راه تیجمع افتنیدست  ایکنند و تا آرا  شدن اوضا  در کشور بحران زده 

   4دهند. ادامهخود از آنها  یها تیحما

                                                           
1
 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 11 : Prima Facie Recognition of 

Refugee Status, 24 June 2015, HCR/GIP/15/11, paras. 9, 10, available at: 

https://www.refworld.org/docid/555c335a4.html [accessed 20 August 2021]. 
2
 Ibid, para 7. 

3
 UNHCR, Guidelines on Temporary Protection or Stay Arrangements, February 2014, 

paras. 9, 10, available at: https://www.refworld.org/docid/52fba2404.html [accessed 20 

August 2021]. 
4
 Ibid., paras. 13, 16, 21; See also Protection of Asylum-Seekers in Situations of Large-

Scale Influx No. 22 (XXXII) 1981, available at: 

https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e10/protection-asylum-seekers-

situations-large-scale-influx.html[accessed 20 August 2021]; UNHCR, The scope of 

international protection in mass influx EC/1995/SCP/CRP.3, 02 June 1995, available at: 

https://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68cc018/scope-international-protection-mass-

influx.html [accessed 20 August 2021]; UNHCR, Global Consultations on International 
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 زیا هاا ن  دولات  هیا در رو 2شاده،  دهینام زین 1اسناد با عنوان پناه موقت یکه در برخ تینو  حما نیا

 انیا در ماورد پناهجو  لناد یتا یهاا  دولات  هیا که با توجاه باه رو   یگونه اه مسبوق به سابقه است؛ ب

در  کیا (، مکز1981) یالساالوادور  انیا و هندوراس در ماورد پناهجو  کای(، کاستار1979) یکامبوج

حقوقادانان   یبرخ ،(1985) یلیتام انی(، و هند در مورد پناهجو1985) ییگواتماال انیپناهجومورد 

 ,Fitzpatrick Hartman, 1986) کنند. یم ادی یالملل عرف نیهنجار حقوق ب کیاز آن تحت عنوان 

راهکاار   نیافغان از هما  انیاز پناهجو تیحما یبه افغانستان برا کایمرآدر زمان حمله  زین رانیا (89

 (151 ،1382، کیهانلو) استفاده کرده بود.

 یمورد یراهکارها ،یابتکارات دولت -3

از دساتجات   تیحما یبرا یداتیها به ابتکار خود تمه موارد دولت یبر دو راهکار فوق، در برخ عالوه

ساقو    یو در پا  یالدیدر دهاه هفتااد ما    کاا یمرآمثاال، دولات    ی. برااند دهیشیاز افراد اند یخاص

 مهااجر  یزایا خارج کرد و اکثر آنها را  با صادور و  تنا یرا از و یتنامیو یپناهجو 140575 گون،یسا

ز ا یخارج کاردن مترجماان عراقا    یبرا 2008در سال  یمشابه کردیاسکان داد. رو کایمرآدر  3ژهیو

راهکاار   نیقصاد دارد از هما   کاا یمرآدولات   اتخاذ شد. ظاهراً کایمرآخاک آن کشور و انتقال آنها به 

 انحضور در افغانست یها سال یاستفاده کنند که ط ییهاستانی خارج کردن آن دسته از افغان یبرا

 یزایا و ساتانی هازار افغان  سات یحادود ب  یداشته اند. برا یدست کم به مدت دو سال با آنها همکار

 نیا درخواسات ا  یبرا گرید ستانیشود که هفتاد هزار افغان یزده م نیصادر شده و تخم ژهیمهاجر و

 (Runde, 2021) باشند. طیواجد شرا زاینو  و

اتخااذ  را ساتانی هاا   نو کمک به افغا ییجابجا استی، س2021 لیطور مشابه انگلستان هم در آوره ب

   4را از افغانستان خارج کند. طیشرا انواجد کرد تا بر آن اساس،

                                                                                                                                              
Protection/Third Track: Protection of Refugees in Mass Influx Situations: Overall 

Protection Framework, 19 February 2001, EC/GC/01/4, available at :

https://www.refworld.org/docid/3bfa83504.html [accessed 20 August 2021]. 
1
 Temporary refuge. 

2
 See for example: UNHCR Executive Committee, Conclusion 19 (XXXI), 1980. 

3
 Special Immigrant Visa. 

4
 Afghan Relocations and Assistance Policy: further information on eligibility criteria 

and offer details (updated 4 June 2021), available at: 

https://www.gov.uk/government/publications/afghan-relocations-and-assistance-

policy/afghan-relocations-and-assistance-policy-information-and-guidance, [accessed 

21 August 2021]. 
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کاه   یاست که مطابق اخبار واصله افاراد  نیدر ا یبا موارد قبل نیچن نیا ییها استیاتخاذ س تفاوت

 ،یمانند اوگاندا، آلباان  گرید کشورهای خاک در اند از افغانستان خارج شده ییکایامر یروهایتوسط ن

اقادا  بناا باه درخواسات      نیا ا متحده. ظااهراً  االتای خاک نه اند و کوزوو اسکان داده شده هیمقدون

همه،  نیبا ا (1400 ،خبرگزاری ایسنا) محدود است. یمدت یبرا متحده صورت گرفته و صرفاً االتیا

آن را  تاوان  یاست نم یهدف از خطرات احتمال یها گروه دنیاقدامات رهان نیاز آنجا که هدف از ا

 متحده دانست. االتیتعهدات ا ریمغا
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 یریگ جهینت

مانناد   ییهاا  مقابله با بحران یبرا یراهکار روشن یالملل نیبا توجه به آنچه گفته شد در معاهدات ب

 یایساار یکم یهاا  العمال  وجاود نادارد. اماا از اساناد و دساتور      ستانیافغان انیپناهجو یبحران فعل

باه   یگروها  یپناهنادگ  ی  اعطاا افات یتاوان باه دو راهکاار دسات      یها م دولت هیپناهندگان و رو

 نیهساتند. باد   یدوساتانه مبتنا   موقت از آنها که هر دو بر مالحظاات بشار   تیحما ایو  انیپناهجو

بر عهاده   ستانیافغان انیکمک به پناهجو تیمسئول یرسد بار اصل یبه نظر م یفعل طیدر شرا بیترت

 یایساار یمرزهاا کاه توساط کم    ییتوانناد باا بازگشاا    یها ما  دولت نیآن کشور باشد. ا گانیهمسا

 موقات باه فارو    تیا ارائاه حما  ایا  یگروه یپناهندگ یاعطا قیو از طر 1،دهش هیپناهندگان هم توص

انگلساتان و   کاا، یمرآ یاقادامات بجاسات کشاورها    نیبحران کمک کنند. به موازات ا ینشاندن نسب

از اتباا  افغانساتان هساتند، ضامن      یکه به دنبال خارج کردن دستجات مشخصا  ییکشورها گرید

ببخشند. باه عاالوه،    یشتریبه روند خروج سرعت و نظم ب تمهال،اس یطالبان برا یروهایمذاکره با ن

باه جواماع    نیسانگ  یفشاارها  لیا از تحم یریبر ضرورت جلاوگ  یالملل نیاسناد ب دیکأبا توجه به ت

 یناش فیو تکال ها تیمسئول میتقس در یالملل نیعضو جامعه ب یها دولت یو مشارکت تمام زبانیم

افغانستان  گانیهمسا یماد ریو غ یماد یها با ارائه کمک زین کشورها گرید ان،یناهجوپ یریاز سراز

 یاریا  انیا پناهجو یامن و منطبق با کرامات انساان   یطیخود در مح فیچه بهتر وظا هر یفایرا در ا

 ها باشد. گونه کمک نیا یهماهنگ یمرجع برا نیتواند بهتر یپناهندگان م یایساریبخشند. کم

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 UNHCR, Statement by Principals of the Inter-Agency Standing Committee (IASC) on 

Afghanistan, 19 August 2021, available at: 

https://www.unhcr.org/asia/news/press/2021/8/611e1cc738/statement-principals-inter-

agency-standing-committee-iasc-afghanistan.html, [accessed 21 August 2021]. 
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The Crisis in Afghanistan and the Afghan Refugees, 

Challenges and Solutions from the Perspective of International Law 
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Abstract 

Among the various branches of science in today's societies, one can not find a 

science that has no historical dependence and does not need to study the history 

of that science. The history of jurisprudence and the subjects covered by it are 

no exception; And obviously a better understanding of the issues raised in the 

field of each science requires increasing awareness of them from the past to the 

present. Because fixing any mistake or shortcoming in the field of any science 

requires the use of historical experiences. As a result, achieving this goal and 

increasing the efficiency of any of the modern sciences can not be achieved 

simply by studying the history of that science. Therefore, in the present article, a 

selection of the historical background of animal rights, which is one of the 

current issues in the field of law and one of the current challenges facing legal 

systems - especially in Iran - will be studied. In this regard, we will study the 

history of animal rights in ancient and Islamic thought, along with examples of 

historical backgrounds of the debate in Iran and some other cultures, as well as 

in the form of verses, hadiths and narrations. 

keywords: Afghanistan, Refugees, Taliban, US, International Law. 
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