
 افغانستان: پالیسی جدید

 پالیسی جدید جھت ارزیابی درخواست حفاظت بین المللی

تعلیق ارزیابی وضعیت حفاظت فرعی (حق متمم) دیگر قابل اجرا نیست .   1         
 

شد.برای متقاضیان افغانستان از افغانستان گرفتھ یک تعلیق موقت تصمیمات ( لینک گزارش قبلی ویب)  ،2021در ماه آگیست   
 

، ارزیابی درخواست بھ دلیل کمبود اطالعات یا موضع طالبان ھنوز دشوار است. زمانیکھ عدم اطمینان وجود برای برخی شرایط
دارد، کمیساری باید محتاط باشد و وضعیت پناھندگی را اعطا کند. برای ارزیابی حفاظت فرعی اطالعات کافی در دسترس است. 

افغانستان بار دیگر در دسرس است.اطالعات کافی در مورد وضعیت   
  

بنابرین، تعلیق موقت ارزیابی وضعیت حمایت فرعی (حق متمم) لغو می شود. کمیساری دوباره می تواند برای ھمھ متقاضیان 
 تصمیم بگیرد.

  
تصمیم گیری  برای مواردی کھ در چند ماه گذشتھ مصاحبھ حضوری انجام شده اما تصمیمی اتخاذ نشده است، در ماه ھای آینده

  خواھد شد. چنانچھ کھ برای ھمھ کشور ھای مبدا، ھر وضعیت بھ صورت جداگانھ ارزیابی خواھد شد. 
 
 
اص بی دولتساری عمومی برای مھاجرین و اشخکمیماموریت   .   2       
 
باید ارزیابی کند کھ آیا ضرورت بھ حمایت برای ھمھ درخواست کنندگان  اص بی دولتساری عمومی برای مھاجرین و اشخکمی 

نیازی بھ ارزیابی امن یا نا امن بودن  اص بی دولتساری عمومی برای مھاجرین و اشخکمیحمایت بین المللی وجود دارد یا خیر. 
ندارد.یک رژیم برای اعطای وضعیت حفاظتی بر اساس آن  "سیاسی" ارزیابی یک کشور و ھمچنین   

 
تقاضای پناھندگی (حفاظت) را برای ھر تقاضا کننده بھ صورت جداگانھ  اص بی دولتساری عمومی برای مھاجرین و اشخکمی

ارائھ شده توسط قانون و معاھدات بین المللی مورد ارزیابی قرار میدھد. این کار بر اساس تعریف ھای پناھندگی و حمایت فرعی 
  انجام می شود. 

 
وضعیت افغانستان را در نظر میگیرد. کمیساری  اص بی دولتساری عمومی برای مھاجرین و اشخکمی، انجان این کاردر زمان 

در جریان است کھ شرایط در این کشور بسیار مشکل ساز است. واضح است کھ بسیاری از مردم نیاز بھ محافظت دارند. این 
م است. برسی فردی الزلزوما باری ھمھ متقاضیان صدق نمیکند.   

 
 

اعطای وضعیت پناھندگی    .3       
 

، شرایط زندگی برای بسیاری از افغانھا آشکارا بدتره شده است. بسیاری از مردم در بھ دلیل بھ دست گرفتن قدرت توسط طالبان
 معرض آزار و اذیت قرار میگیرند. آنھا میتوانند باالی وضعیت پناھندگی حساب کنند. 

 
، فعاالن حقوق بشر، مخالفان سیاسی و منتقدان طالبان، افرادی کھ پروفایل ھای مختلف مانند خبرنگاراناین شامل بسیاری از 

وظایف خاصی را در دولت قبلی داشتند، کارکنان نیروھای نظامی خارجی قبلی یا سازمانھای خارجی، اقلیت ھای خاص، 
و ارزش ھای مذھبی محافظھ کار ھستند، خردساالن منزوی  کھ مخالف ھنجارھادگرباشان جنسی و افراد دیگر را شامل می شود. 

  یا زنان بدون شبکھ،اعضای خانواده با مشخصات خاص در معرض خطر....
 

محافظت متممعیت ضاعطای و  . 4        
 

 ی باید ارزیابی کند کھ آیا وضعیت اص بی دولتساری عمومی برای مھاجرین و اشخکمی، عالوه بر اعطای وضعیت پناھندگی
 حمایت فرعی باید اعطا شود یا خیر.



 
تا قبل از بھ قدرست رسیدن طالبان در این کشور، بھ دلیل شرایط جنگی، وظعیت حفاظت فرعی اعطا می شد.  برای افغانستان، 

منطقھ مبدأ را در نظر میگرفت زیرا خطر  اص بی دولتساری عمومی برای مھاجرین و اشخکمی در جریان انجام این کار،
.شدن در خشونت ھای بی رویھ از منطقھ ای بھ منطقھ دیگر بسیار متفاوت بود قربانی  

 
بھ دلیل بھ دست گرفتن قدرت توسط طالبان، وظعیت امنیتی بھ طور قابل توجھی تغییر کرده است. ھنوز حمالت و حوادث 

مآ متعلق بھ پروفایل ھای افرادی کھ ھدف قرار میگیرند، عموخشونت آمیز وجود دارد. اینھا عمدتآ اعمال خشونت ھدفمند ھستند. 
ھستند کھ واجد شرایط بھ رسمیت شناختن وظعیت پناھندگی ھستند. بنابرین، آنھا میتوانند از طریق بھ رسمیت شناختن وظعیت 

وجود ندارد. پناھندگی روی حمایت حساب کنند. در افغانستان دیگر خطر واقعی قربانی شدن در خشونت ھای بی رویھ   
 

 بنابراین، بھ دلیل وضعیت امنیتی، وضعیت حفاظت فرعی دیگر اعطا نخواھد شد.
 

این وضعیت  اص بی دولتساری عمومی برای مھاجرین و اشخکمیمشخص می شود.  یک وضعیت انسانی ناپایدارافغانستان با 
فرعی باید بھ این دیل اعطا شود یا خیر.  حافظترا بھ طور کامل مورد برسی قرار داده و در نظر گرفتھ است کھ آیا وضعیت   

این وضعیت بشردوستانھ عمدتاً نتیجھ خشکسالی سال گذشتھ و کاھش شدید حمایت ھای اقتصادی و بشردوستانھ از زمان بھ دست گرفتن 

 قدرت توسط طالبان است.
 

 -، این محاکمھ ستاندرد ھای بسیار باالیی را برای ارزیابی شرایط اجتماعی محاکمھ اروپایی حقوق بشر 3در مورد ارزیابی ماده 
محاکمھ اروپایی حقوق بشر می دانند.  3اقتصادی یا بشتردوستان اعمال میکند: تنھا در شرایط بسیار استثنایی آنھا را نقض ماده   

      
محکمھ اروپایی حقوق بشر نیست. این بیان میکند کھ  3ه ، ب بخشنامھ صالحیت کامآل مشابھ ماد15، ماده بھ گفتھ محکمھ عدالت

فرعی ھستند کھ افراد را در  حافظتاقتصادی و بشردوستانھ تنھا در صورت واجد شرایط اعطای وضعیت  -شرایط اجتماعی
 شرایط بسیار شدید قرار دھند و این وضعیت نتیجھ فعل یا ترک عمدی یک بازیگر باشد. 

 
فرعی بھ دلیل شرایط اجتماعی اقتصادی یا  حفاظت برآورده نمی شود. بھ طور کلی، وضعیت این شرایط در افغانستان

 بشردوستانھ در افغانستان اعطا نخواھد شد. 
 

نتیجھ کیری  . 5       
 

 وضعیت در افغانستان بھ شدت مشکل ساز است. بسیاری از درخواست کنندگان از افغانستان نیاز بھ حمایت دارند. این با اعطای
خواھد کرد. حوزه تقاضا برای اعطای وضعیت پناھندگی گسترده تر از قبل از بھ دست گرفتن قدرت  ارائھوضعیت پناھندگی 

 توسط طالبان است. 
 

، امروز دلیل کمتری برای اعطای وضعیت حمایت فرعی وجواد دارد. این بھ دلیل تغییر شدید وضعیت امنیتی از سوی دیگر
با سیاست برخی از کشور ھای اتحادیھ اروپا قابل مقایستھ  اص بی دولتعمومی برای مھاجرین و اشخساری کمیسیاست  است. 

   است، جایی کھ اطالع رسانی تصمیمات قبآل از سر گرفتھ شده است. 

 

 


