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 په اروپاکی دمیشته افغانانو د ټولنوفدراسیون
 اروپاهای مقیم افغان سازمانهای فدراسیون

Federation of Afghan Resident Organizations in Europe 
 

   اسکنرهای اشعه ایکس وحصارهای سیم خاردار، کمره های نظارتیکمپ جدیدساموس، با 

 کمپ دیگر در جزایر بحیرهٔ اژه یونان ۴ُمدلی برای 

 ۲۰۲۱ سپتمبر ۲۰

َٔ ارّپا تَ ایي ًتیجَ رطیذًذ کَ جشایز تذیزٍٔ اژٍٔ یًْاى تزای طالِای طْالًی هذل رجْع پٌاُجْیاًی  طزاًجام دّلت یًْاى ّ اتذادی

َٔ ارّپا در چْکات یک پالى جاهغ جلْگیزی اس ّرّد . خْاُذ هاًذ کَ اس طزیك تزکیَ ّارد هزس ُای خارجی ارّپا هیؼًْذ اتذادی

ػایذ ایي یک تصادف تْدٍ تاػذ، اها اکثز ایي الذاهات کَ تَ آى اػارٍ خْاُذ ػذ، تؼذ . پٌاُجْیاى دطت تَ الذاهات هتؼذد سدٍ اطت

َٔ دّدَ تیي طالثاى ّ ایاالت هتذذٍ ػولی ػذٍ اطت : الذاهات هذکْر را هیتْاى تَ اختصار چٌیي تزػوزد. اس اهضای هْافمتٌاه
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ایي دیْار تَ طزػت اػوار .  کیلْهتزی در هزس ُای ػزلی اع تا ایزاى۱۴۴کوک هالی تَ تزکیَ تزای اػوار دیْار       -

َٔ هْصْف . ػذٍ اطت َٔ دّاهذار در اهتذاد ایي دیْارػاهل تزًاه در ضوي اطتخذام ّ تٔاهیي تجِیشات پْلیض تزای گشه

.  اطت
افشایغ دادٍ ػذٍ ّتجیشات تِتز اسجولَ  (فزًّتکض)در طْادل جشایز یًْاًی تذیزٍٔ اژ یًْاى تؼذاد پْلیض هزسی ارّپائی  -

کؼتی ُای کَ لاتلیت پزّاس دارًذ تزای کؼف ّ ػمة راًذى لایك ُای پٌاُجْیاى کَ تطزف آتِای یًْاى رّاًَ تاػٌذ، تَ   

.  تَ اختیار آًِا لزار دادٍ ػذٍ اطت
َٔ ارّپا درجشایز طاهْص، لزّص، لیظثْص، کْص ّ خیْص جذیذ  کوپ ۵آغاس کار طاختواى   -  طْریکَ طثك  پالى اتذادی

کوپ یکی اس ایي کوپ ُا . ًْرم ُای دذ الل هؼیؼتی در آى رػایت گزدد اها پٌاُجْ در آى خْد را سًذاًی ادظاص کٌذ

َٔ ارّپا تکویل گزدیذاطت جذیذ طاهْص  داػتي ُای جذیذ جِت هثثت کوپ . ٍ اطتکَ کار طاخت آى تَ کوک  هالی اتذادی

َٔ کوپ ُای درایي چیشیظت کَ .  طاػتَ ّ دوام اطت۲۴آب ّ تزق  اها کوپ . یًْاى تخصْؽ هْریا ّجْد ًذاػتکٌِ
ُای جذیذ ُن  هتؼکل اس کاًتیٌز ُایظت کَ ػکل ّادذ تْدّتاع تَ آى دادٍ ػذٍ در تاتظتاى تظیارگزم ّ در سهظتاى تظیار 

 .جِت هٌفی دیگز کوپ جذیذ طاهْص ایٌظت کَ هاًٌذ یک سًذاى تَ ًظز هی رطذ. دىطزد هیثاع

 

 

ّ در "  اهٌیت"ظاُزاً لزار اطت دصارُای طین خاردار، کوزٍ ُای ًظارتی، اطکٌزُای اػؼَ ایکض ّ درّاسٍ ُای همٌاطیظی 

دخْل تَ ّ خزّج اس ایي کوپ  تا کارت الکتزًّیکی . ّالغ کٌتزّل تظیار آسار دٌُذٍ را در کوپ ُای جذیذ پٌاُجْیاى تضویي کٌذ

تَ جش اس . خارج ػًْذکوپ  ػة پٌاُجْیاى اجاسٍ دارًذ اس ۸ صثخ تا ۸فمظ تیي طاػت .  صْرت هیگیزد ّ ّلت آى ثثت هیگزدد

 .کظاًی کَ درخْاطت پٌاٌُذگی آًِا رد ػذٍ اطت ّ تایذ تز اطاص تْافمٌاهَ اتذادیَ ارّپا تا تزکیَ ، دّتارٍ تَ تزکیَ تاسگزداًذٍ ػًْذ

در کوپ جذیذ هذل الاهت جْاًاى هجزد . ًذد پٌاُجْیاى اس کوپ  لثلی طاهْص تَ تأطیظات جذیذ هٌتمل ع۲۰۲۱ طپتوثز  ۲۰ تتاریخ 

َٔ الاهت خاًْادٍ ُا جذا طاختَ ػذٍ اطت الثتَ ایي تذتیز تزای خاًْادٍ ُا هثثت تلمی هیؼْد ّلی اهکاى تزّس هؼکالت هیاى . اس طاد

.  کوپ جذیذ یک سًذاى ُن دارد. جْاًاى را تشئیذ هیکٌذ

 ۲۷۶اتذادیَ ارّپا . کوپ طاهْص  یک هذل ّ پزّژٍ اهتذاًی تزای چِار کوپ دیگز کَ لثالً در هْرد آًِا دزف سدین  هیثاػذ

 . هیلیْى یْرّ تَ طاخت ایي کوپ ُا  هظاػذت کزدٍ اطت

پٌاُجْیاى ػذیذا اًتماد کزدٍ ّ گفتَ اًذ کَ ایي هذذّدیت ُا تزای پٌاُجْیاى  " تظتَ"گزٍّ ُای دمْق تؼزی اس ایي کوپ جذیذ 
کوپ تزای سًذٍ هاًذى در ایي صزف ها فمظ هی تْاًین تیواراى را »: طاسهاى داکتزاى تذّى هزس هی گْیذ. تیؼتز اس دذ هجاس اطت

ایي طاسهاى در اداهَ گفتَ اطت کَ ُیچ ػکی ّجْد ًذارد کَ ایي هزکش جذیذ فمظ اًظاى ُا را اس تیي هی تزد ّ آًِا را « .کوک کٌین

 .تَ داػیَ هی راًذ، در دالی کَ ایي پٌاُجْیاى فمظ تَ دًثال کوک ّ ثثات در سًذگی ػاى ُظتٌذ

 

:  وسایر سازمانهای غیردولتی پناهندگانبرای کمیساری عالی ملل متحد اتانتقاد

در آطتاًَ افتتاح ایي کوپ، تظیاری اس طاسهاى ُای غیزدّلتی دیگز ّ ًوایٌذگاى جاهؼَ هذًی اس اتذادیَ ارّپا ّ یًْاى خْاطتَ تْدًذ 

کویظاریای ػالی طاسهاى هلل هتذذ در اهْر . کَ تزًاهَ ُای خْد را تزای هذذّد کزدى آسادی تذزک پٌاُجْیاى کٌار تگذارًذ
اس طْی دیگز دکْهت یًْاى اس تجِیشات تِتز رفاُی ّ رفغ ضزّریات . ًیش اتزاسًگزاًی کزدٍ اطت (UNHCR) پٌاٌُذگاى

 .رّسهزٍ در کوپ ُای جذیذ، یاد آّری هیکٌذ

 

 به همین دلیل مفاد توافقنامهٔ دوبلین .بودمورد انتقاد شدید  های پناهجویان رفاهی در کمپ یونان به دلیل وضعیت بد کشور قبال 

 اما اکنون با ساختن.  باالی پناهجویانی که از یونان به کشور دیگری رفته و تقاضای مجدد پناهندگی میکردند،  تطبیق نمیشد
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تعمیر های جدید برای کمپ ها در سواحل جزایر اژهٔ یونان بیم آن میرود که امکان دادان درخواست پناهندگی در کشور دومی  

 . البته از  آن زمان هنوز دو سه سالی فاصله داریم. در معرض خطر لغو قرار گیرد

 

کمیتٔه امور پناهندگان و پناهجویان فارو 

 


