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ولنو فدراسـيون�ه اروپا کی دميـشـته افغانانو د پ                

اروپا مقيم هایفدراسـيون سازمانهای افغان                   

Federation of Afghan Resident Organizations in Europe         
 ____________________________________________________________________ـ

 

  
های اشعه ا�کس و  حصارهای س1م خاردار، �مرە های نظار%$ #ا مپ جد�دساموس، �    اسک;:

ٔە اژە یونان  ۴د. برای مُ   Eمپ دBگر در جزایر >ح:9

  
۲۰  H:تمJ۲۰۲۱س  

  
ويانی سرانجام دولت يونان و اتحادئه اروپا به اين نتيجه رسيدند که جزاير بحيرٔه اژٔه يونان برای سالهای طوالنی محل رجوع پناهج

جلوگيری از ورود خواهد ماند که از طريق ترکيه وارد مرز های خارجی اروپا ميشوند. اتحادئه اروپا در چوکات يک پالن جامع 
پناهجويان دست به اقدامات متعدد زده است. شايد اين يک تصادف بوده باشد، اما اکثر اين اقدامات که به آن اشاره خواهد شد، بعد 

  مٔه دوحه بين طالبان و اياالت متحده عملی شده است. اقدامات مذکور را ميتوان به اختصار چنين برشمرد:از امضای موافقتنا

کيلومتری در مرز های شرقی اش با ايران. اين ديوار به سرعت اعمار شده  ١۴۴کمک مالی به ترکيه برای اعمار ديوار  - 
 وامدار در امتداد اين ديوارشامل برنامٔه موصوف است. است. در ضمن استخدام و تٔامين تجهيزات پوليس برای گزمٔه د

افزايش داده شده وتجيزات بهتر ازجمله در سواحل جزاير يونانی بحيرٔه اژ يونان تعداد پوليس مرزی اروپائی (فرونتکس)  - 
 باشند، به   کشتی های که قابليت پرواز دارند برای کشف و عقب راندن قايق های پناهجويان که بطرف آبهای يونان روانه

 اختيار آنها قرار داده شده است. به 

 طوريکه طبق  پالن اتحادئه اروپا درجزاير ساموس، لروس، ليسبوس، کوس و خيوس جديد کمپ  ۵ آغاز کار ساختمان  - 

کمپ يکی از اين کمپ ها های حد اقل معيشتی در آن رعايت گردد اما پناهجو در آن خود را زندانی احساس کند.  نورم
داشتن های جديد جهت مثبت کمپ ه است. که کار ساخت آن به کمک  مالی اتحادئه اروپا تکميل گرديداست يد ساموس جد

. اما کمپ يونان بخصوص موريا وجود نداشتکهنٔه های کمپ درساعته و حمام است. اين چيزيست که  ٢۴آب و برق 
بسيارگرم و در زمستان بسيار  در تابستانبه آن داده شده جديد هم  متشکل از کانتينر هايست که شکل واحد بودوباش های 

  .کمپ جديد ساموس اينست که مانند يک زندان به نظر می رسدديگر جهت منفی د. نسرد ميباش
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"امنيت"  و در ظاهراً قرار است حصارهای سيم خاردار، کمره های نظارتی، اسکنرهای اشعه ايکس و دروازه های مقناطيسی 
ع کنترول بسيار آزار دهنده را در کمپ های جديد پناهجويان تضمين کند. دخول به و خروج از اين کمپ  با کارت الکترونيکی واق

خارج شوند. به جز از کمپ شب پناهجويان اجازه دارند از  ٨صبح تا  ٨صورت ميگيرد و وقت آن ثبت ميگردد.  فقط بين ساعت 
  .کسانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است و بايد بر اساس توافقنامه اتحاديه اروپا با ترکيه ، دوباره به ترکيه بازگردانده شوند

جرد ند. در کمپ جديد محل اقامت جوانان مدی ساموس به تأسيسات جديد منتقل شپناهجويان از کمپ  قبل ٢٠٢١سپتمبر   ٢٠ بتاريخ 
از ساحٔه اقامت خانواده ها جدا ساخته شده است. البته اين تدبير برای خانواده ها مثبت تلقی ميشود ولی امکان بروز مشکالت ميان 

  جوانان را تزئيد ميکند. کمپ جديد يک زندان هم دارد. 

 ٢٧۶يم  ميباشد. اتحاديه اروپا کمپ ساموس  يک مدل و پروژه امتحانی برای چهار کمپ ديگر که قبالً در مورد آنها حرف زد

  ميليون يورو به ساخت اين کمپ ها  مساعدت کرده است. 

  

  

گروه های حقوق بشری از اين کمپ جديد "بسته" پناهجويان شديدا انتقاد کرده و گفته اند که اين محدوديت ها برای پناهجويان  
کمپ برای زنده ماندن در اين صرف فقط می توانيم بيماران را ما «بيشتر از حد مجاز است. سازمان داکتران بدون مرز می گويد: 

اين سازمان در ادامه گفته است که هيچ شکی وجود ندارد که اين مرکز جديد فقط انسان ها را از بين می برد و آنها را » کمک کنيم.
 .ستندبه حاشيه می راند، در حالی که اين پناهجويان فقط به دنبال کمک و ثبات در زندگی شان ه

  

  :وساير سازمانهای غيردولتی پناهندگان برایی عالی ملل متحد کميسار اتانتقاد

در آستانه افتتاح اين کمپ، بسياری از سازمان های غيردولتی ديگر و نمايندگان جامعه مدنی از اتحاديه اروپا و يونان خواسته بودند 
ان کنار بگذارند. کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور که برنامه های خود را برای محدود کردن آزادی تحرک پناهجوي

تجهيزات بهتر رفاهی و رفع ضروريات  ازنيز ابرازنگرانی کرده است. از سوی ديگر حکومت يونان  (UNHCR) پناهندگان
 روزمره در کمپ های جديد، ياد آوری ميکند.

  

  
d  .بودمورد انتقاد شدBد اهج`_ان های پن رفاZ در Eمپ یونان >ه دلSل وضعSت >د کشور قNال   9eلgل مفاد توافقنامٔه دوSدل d 9eه هم<

 مSکرد
k

lگری رفته و تقاضای مجدد پناهندBکه از یونان >ه کشور د dnا_̀ d تعم:9 های جدBد  ما اvنون >ا ،  تطبیق نمpشد.  اند >االی پناهج weساخ
ود که امzان دیونان سواحل جزایر اژٔە برای Eمپ ها در   در کشور دو{ بSم آن م:9

k
lالبته  د. در معرض خطر لغو قرار گ:9  ادان درخواست پناهند

 آن زمان هنوز دو سه سا. فاصله دار_م.  از 
 

  فاروEمیتٔه امور پناهند�ان و پناهج`_ان 

 
 
 
 

 


