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چکیده
بر اساس توافق دوحه که در  29فوریه سال  2020میان طالبان و ایاالت متحده آمریکاا امضاا شاد،
طرفین موظف به توقف حمالت علیه یکدیگر شدند .آمریکا تعهد کرد که ظرف مدت  14مااه تماا
نیروهای نظامی و غیر نظامی خود و متحدانش را از افغانستان خارج کند .طالبان هم متعهد به قطع
همکاری با گروههای تروریستی ازجمله القاعده شد و تعهد داد تا از شادت حماالت خاود بکاهاد و
مذاکرات صلح با دولت افغانستان را به پیش برد 2.در حالی که انتظار می رفت این توافق باه حادود
بیست سال درگیری نظامی در افغانستان خاتمه دهد 3اما افزایش حمالت طالبان به اهداف نظامی و
غیر نظامی تا آنجا پیش رفت که شهرهای افغانستان یکای پا از دیگاری ساقو کردناد؛ رئای
جمهور وقت افغانستان به ابوظبی گریخت و کابل ظرف چند ساعت به تصرف طالبان درآمد .در این
میان علیرغم تضمین های اعال شده توسط نیروهای طالبان ،تعاداد زیاادی از اتباا افغانساتان در
صدد خروج از کشور بر آمدند .امری که موجب شد جهان بار دیگر با بحاران سارازیری پناهجویاان
مواجه شود و این سؤال مطرح شود که حقوق بین الملل برای مادیریت وضاعیتی ایان چناین چاه
راهکاری دارد؛ تعهدات دولت های عضو جامعه بین المللی چیست و خألها و چالش هاای احتماالی
کدامند.
واژگان کلیدی :افغانستان ،پناهجویان ،طالبان ،آمریکا ،حقوق بین الملل.

1

استادیار و عضو هیأت علمی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج( .نویسنده مسئول)
fkeyhanlou@gmail.com
2
https://www.khaama.com/persian/archives/69871.
3
https://www.aa.com.tr/fa.
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مقدمه
پیش از پاسخگویی به این سؤاالت ،ابتدا الز است خاطر نشان گردد که کنوانسیون سازمان ملل در
مورد وضعیت پناهندگی ( )1951و پروتکل الحاقی ( )1967به عناوان تنهاا معاهادات باین المللای
حاوی تعهدات سخت ،مقرره ای در مورد الزامات دولت ها در برابر سرازیری امواج پناهجویان ندارند.
بنابراین راهکارهای احتمالی باید در دیگر اسناد بین المللی از جملاه اساناد و دساتور العمال هاای
تهیه شده توسط کمیسااریای عاالی ساازمان ملال در اماور پناهنادگان (ازیان پا کمیسااریای
پناهندگان) ،قطعنامه های صادره توسط کمیته اجرایی آن ،مصوبات مجمع عمومی ساازمان ملال و
برخی ابتکارات موردی دولت ها جستجو کرد.
تذکر این نکته نیز ضروری است که منظور از پناهجو در این نوشتار ،تمامی افرادی است که بناا باه
سوابق شغلی ،تجارب شخصی ،اعتقادات دینی ،گرایشات جنسی و جنسیتی و غیره ،علیرغم تضمین
های ارائه شده توسط نیروهای طالبان ،افغانستان را برای ادامه زندگی امن نمی دانند .اعم از آن که
ترس آنها از مواجه شدن با آزار نیروهای طالبان طی رسیدگی های انفارادی موجاه تشاخیص داده
شود یا خیر.
 -1اعطای وضعیت پناهندگی به صورت گروهی

1

در کتابچه آیین و موازین تعیین وضعیت پناهندگی  1996که از مهم ترین اسناد مکمل کنوانسیون
 1951و پروتکل  1967به شمار می رود به دولت هاا توصایه شاده در برخاورد باا موقعیات هاای
سرازیری دستجات بزرگ پناهجویان ،که در عمل امکان تعیین وضعیت تک تک آن افراد به صاورت
موردی وجود ندارد ،به تعیین گروهی وضعیت پناهندگی متوسل شاوند .بادین ترتیاب هار یاک از
3
اعضاء گروه پناهجویان به صورت علی الظاهر( 2یعنی در نبود ادله مغاایر) پناهناده شاناخته شاود.
مطابق دستور العمل کمیساریای پناهندگان در مورد حمایت بین المللی ( )2015اعطاای ایان ناو
پناهندگی مناسب مواردی است که یا تعداد پناهجویان نیازمند حمایت بین المللی در مرزهای باین
المللی به قدری زیاد است که امکان رسیدگی به دعاوی تک تک آنها در کوتاه مدت وجود نادارد ،و
یا آنکه پناهجویان ،گرچه بسیار زیاد نیستند ،اما از افرادی تشکیل شده اناد کاه همگای در معار

1

group-based protection.
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.
2
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خطر واحدی قرار دارند که می تواند به دلیل قومیت ،جنسیت ،مذهب ،سن ،محال اقامات ،فعالیات
سیاسی یا ترکیبی از آنها باشد؛ امری که در حال حاضر با وضعیت پناهجویان افغان نیز منطباق باه
نظر می رسد 1.اما نکته ای که ممکن است اتخاذ این راهکار نسابت باه پناهجویاان افغاان توساط
دولت های همسایه را با تردید مواجه سازد این است (بارخالف حمایات موقات کاه در اداماه از آن
صحبت خواهد شد) افرادی که از این طریق به عنوان پناهنده شاناخته مای شاوند از کلیاه حقاوق
مندرج در اسناد بین المللی (و منطقه ای در صورت وجود) برخوردار شده و پایان دادن به وضاعیت
2
پناهندگی آنها جز بر اساس مقررات همان اسناد امکان پذیر نیست.
 -2حمایت موقت از پناهجویان
در دستور العمل کمیساریای پناهندگان در مورد حمایت موقات یاا تمهیادات توقاف  ،2014بارای
موقعیت هایی مانند سرازیری گسترده پناهجویاان ،جابجاایی هاای مارزی در مقیااس گساترده ،و
وضعیت های انتقالی یا سیال (مانند ماورد افغانساتان کاه بحاران باه تاازگی آغااز شاده و ماهیات
جابجایی ها نامشخص است) و به طور کلی موقعیت هایی که در آنها تعیین تکلیف وضعیت افراد باه
صورت موردی غیر ممکن یا غیر قابل اعمال است ،ارائه حمایت موقت یا تمهیداتی برای توقف کوتاه
مدت پناهجویان در نواحی مرزی کشورهای همسایه پیش بینی شده است 3.این دساتور العمال از
دولت ها می خواهد پناهجویان یا جمعیت آسیب دیده را به سرزمین خود بپذیرند ،ترتیباات الز و
فوری برای اسکان ،و برخورداری آنها از امنیت ،آموزش ،مراقبت هاای بهداشاتی ،غاذا و  ...را اتخااذ
کنند و تا آرا شدن اوضا در کشور بحران زده یا دست یافتن جمعیت به راه حال هاای پایادار باه
4
حمایت های خود از آنها ادامه دهند.
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 LargeScale
Influx
No.
22
)(XXXII
1981,
available
at:
https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e10/protection-asylum-seekerssituations-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-massinflux.html [accessed 20 August 2021]; UNHCR, Global Consultations on International
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این نو حمایت که در برخی اسناد با عنوان پناه موقت 1نیز نامیده شاده 2،در رویاه دولات هاا نیاز
مسبوق به سابقه است؛ به گونه ای که با توجاه باه رویاه دولات هاای تایلناد در ماورد پناهجویاان
کامبوجی ( ،)1979کاستاریکا و هندوراس در ماورد پناهجویاان الساالوادوری ( ،)1981مکزیاک در
مورد پناهجویان گواتماالیی ( ،)1985و هند در مورد پناهجویان تامیلی ( ،)1985برخی حقوقادانان
از آن تحت عنوان یک هنجار حقوق بین الملل عرفی یاد می کنندFitzpatrick Hartman, 1986, ( .
 )89ایران نیز در زمان حمله آمریکا به افغانستان برای حمایت از پناهجویان افغان از هماین راهکاار
استفاده کرده بود( .کیهانلو)151 ،1382 ،
 -3ابتکارات دولتی ،راهکارهای موردی
عالوه بر دو راهکار فوق ،در برخی موارد دولت ها به ابتکار خود تمهیداتی برای حمایت از دساتجات
خاصی از افراد اندیشیده اند .برای مثاال ،دولات آمریکاا در دهاه هفتااد مایالدی و در پای ساقو
سایگون 140575 ،پناهجوی ویتنامی را از ویتنا خارج کرد و اکثر آنها را با صادور ویازای مهااجر
ویژه 3در آمریکا اسکان داد .رویکرد مشابهی در سال  2008برای خارج کاردن مترجماان عراقای از
خاک آن کشور و انتقال آنها به آمریکا اتخاذ شد .ظاهراً دولات آمریکاا قصاد دارد از هماین راهکاار
برای خارج کردن آن دسته از افغانستانی هایی استفاده کنند که طی سال های حضور در افغانستان
دست کم به مدت دو سال با آنها همکاری داشته اند .برای حادود بیسات هازار افغانساتانی ویازای
مهاجر ویژه صادر شده و تخمین زده می شود که هفتاد هزار افغانستانی دیگر برای درخواسات ایان
نو ویزا واجد شرایط باشند)Runde, 2021( .
به طور مشابه انگلستان هم در آوریل  ،2021سیاست جابجایی و کمک به افغانساتانی هاا را اتخااذ
4
کرد تا بر آن اساس ،واجدان شرایط را از افغانستان خارج کند.

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-assistancepolicy/afghan-relocations-and-assistance-policy-information-and-guidance,
[accessed
21 August 2021].
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تفاوت اتخاذ سیاست هایی این چنین با موارد قبلی در این است که مطابق اخبار واصله افارادی کاه
توسط نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شده اند در خاک کشورهای دیگر مانند اوگاندا ،آلباانی،
مقدونیه و کوزوو اسکان داده شده اند نه خاک ایاالت متحده .ظااهراً ایان اقادا بناا باه درخواسات
ایاالت متحده صورت گرفته و صرفاً برای مدتی محدود است( .خبرگزاری ایسنا )1400 ،با این همه،
از آنجا که هدف از این اقدامات رهانیدن گروه های هدف از خطرات احتمالی است نمی تاوان آن را
مغایر تعهدات ایاالت متحده دانست.
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نتیجه گیری
با توجه به آنچه گفته شد در معاهدات بین المللی راهکار روشنی برای مقابله با بحران هاایی مانناد
بحران فعلی پناهجویان افغانستانی وجاود نادارد .اماا از اساناد و دساتور العمال هاای کمیسااریای
پناهندگان و رویه دولت ها می تاوان باه دو راهکاار دسات یافات اعطاای پناهنادگی گروهای باه
پناهجویان و یا حمایت موقت از آنها که هر دو بر مالحظاات بشار دوساتانه مبتنای هساتند .بادین
ترتیب در شرایط فعلی به نظر می رسد بار اصلی مسئولیت کمک به پناهجویان افغانستانی بر عهاده
همسایگان آن کشور باشد .این دولت ها مای توانناد باا بازگشاایی مرزهاا کاه توساط کمیسااریای
پناهندگان هم توصیه شده 1،و از طریق اعطای پناهندگی گروهی یاا ارائاه حمایات موقات باه فارو
نشاندن نسبی بحران کمک کنند .به موازات این اقادامات بجاسات کشاورهای آمریکاا ،انگلساتان و
دیگر کشورهایی که به دنبال خارج کردن دستجات مشخصای از اتباا افغانساتان هساتند ،ضامن
مذاکره با نیروهای طالبان برای استمهال ،به روند خروج سرعت و نظم بیشتری ببخشند .باه عاالوه،
با توجه به تأکید اسناد بین المللی بر ضرورت جلاوگیری از تحمیال فشاارهای سانگین باه جواماع
میزبان و مشارکت تمامی دولت های عضو جامعه بین المللی در تقسیم مسئولیت ها و تکالیف ناشی
از سرازیری پناهجویان ،دیگر کشورها نیز با ارائه کمک های مادی و غیر مادی همسایگان افغانستان
را در ایفای هر چه بهتر وظایف خود در محیطی امن و منطبق با کرامات انساانی پناهجویاان یااری
بخشند .کمیساریای پناهندگان می تواند بهترین مرجع برای هماهنگی این گونه کمک ها باشد.

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-interagency-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
D.r Fatemeh Keyhanlou1

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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