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ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ 2020
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﻤﺎم ﺑﮑﯽ

آﻧﭽﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ در ﺳﺎل INSIDE: 2020
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در ﺳﺎل  2021ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ
DONATE

ﻧﺴﺨﻪ WRAP-UP 2020

ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﺮدﺑﺎد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع  ،ﺟﻬﺎن ﻣﺎ 2020
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮى  ،ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﻰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ  ،و
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎی
.ﻓﺎﺣﺶ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ  ،اﯾﻦ  COVID-19از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ال وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ  ،اﻣﺎ ﭼﻪ whetherس
زﻣﺎﻧﯽ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد در ﯾﻮﻧﺎن در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ و در اواﺳﻂ ﻣﺎه
ﻣﺎرس  ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد اوﻟﯿﻦ ﻗﻔﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
در ﻣﻮرﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و وﯾﺮوس در داﺧﻞ اردوﮔﺎه  ، COVIDاوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ
.ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ
از زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرﯾﺎ را در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد  ،ﺗﻼش
ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ و دوﻟﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ در اردوﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ  ،ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮرﯾﺎ
دارد  ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در  3ﻣﺎه اول  ،اردوﮔﺎه دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر دوش ﯾﺎ آب ﮔﺮم ﻧﺒﻮد.
ﭼﺎدرﻫﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
.آﺳﯿﺐ ﺳﯿﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪ  ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ  ،زﻧﺎن دارای ﯾﮏ  BBHاﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و ﺗﻤﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از آن زﻣﺎن  ،ﺗﯿﻢ ﻣﺎ در درﺟﻪ اول ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﺗﻬﯿﻪ دوش  ،وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﺒﺎس ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اردوﮔﺎه و
.ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
.ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ

ﺣﺎﻟﺖ  2020ﺑﺮای ﯾﺎدآوری

 Becky's Bathhouseروﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﺴﺎل

ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ  ، Bathhouse Becky'sدر ﻣﺎه ﻣﺎرس
!دوﻟﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﯾﻮﻧﺎن ﺷﺪ
ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس  COVID-19ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ
اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،ﺳﻮﺗﯿﻦ ،
ﻟﺒﺎس زﯾﺮ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯿﺘﯿﻠﯿﻨﯽ و ﮐﺎرا
.ﺗﭙﺲ ﭘﺎﺳﺦ داد
در  9ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﻣﻮرﯾﺎ رخ داد و آن را ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .اردوﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮرﯾﺎ  2.0ﯾﺎ "ﮐﺎرا ﺗﭙﻪ" ﺑﻪ
.ﺟﺎی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از دوﻟﺖ در ﻣﻮرد واﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی
ال ﮐﺮد  ،داﻧﯿﻞ زاﯾﮑﻨﺮ  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب askingﻫﺎی ﻣﻮرﯾﺎ س
ﮐﺎرﮔﺮ  ،در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺑﮑﯽ ﺣﻤﺎم ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
.ﮐﻠﯿﭗ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ :در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ  ،ﯾﮏ ون
ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ روش
اﯾﻤﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای آوردن ﻣﺮدم از اردوﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺧﻮد و
!ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﯾﻞ دارﯾﻢ
در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺎل در
 Hopeو ﭘﺮوژه  Lavalﭘﺮوژه  Kitrinos ،اردوﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
.ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﯾﻢ
!ﺷﺪﻧﺪ  BBHاﻣﺴﺎل ﻧﻮر  ،ﭘﺮﯾﺴﺎ و ﻓﻬﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ

 ...از زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎ
در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎم ﺧﻮد را
:دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺎﮐﻨﻮن  ،ﻣﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ

MEN
24.7%

WOMEN
27.4%

زﻧﺎن

ﻓﺮزﻧﺪان

300
420

در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،ﻣﺎ در ﻣﻮرد درﻣﺎن

CHILDREN
47.9%

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ اﮐﺘﺒﺮ  -دﺳﺎﻣﺒﺮ 2020

2020 DONOR
!SPOTLIGHT
ﭘﺮوژه ﻣﯿﺮاث ﭘﺮواﻧﻪ
ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز  ،ﮐﯿﻒ ﻫﺎی
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ و اﺳﮑﺮاب
ﺳﺎﺑﯿﻦ
ﺑﯿﺶ از  700ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺻﺎﺑﻮن و ﮐﯿﺴﻪ
ﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ ای
ﻧﺎدا  -ﻧﻮرد
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎرا و ﺳﻮﻓﯿﺎ
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﯽ ﺷﺮت
ﺟﻨﯽ
 BBHاﻫﺪای ﮐﻼﺳﻬﺎی ﯾﻮﮔﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای
ﻓﺮاﻧﺰﯾﺴﮑﺎ
ﭘﺎﻟﺖ ﻟﺒﺎس  ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی 8
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد
ﺧﺎل ﮐﻮﺑﯽ ﻓﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎل ﮐﻮﺑﯽ را ﺑﺮای
ﺗﺮﺗﯿﺐ داد BBH
ﺷﺎد
ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺴﺘﺮده
از ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﯾﺒﺎ

DONATE

ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺎل

580

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ

در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ دوش و ﮔﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﻢ

ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ  ،ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ .در ﻃﯽ اوﻟﯿﻦ ﻗﻔﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  ،ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس آﻏﺎز ﺷﺪ
و در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ  ،ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺣﻤﺎم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه  NGOﻣﻮﻗﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻮری ﻣﺮدم ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﻟﺴﻮس را ﺑﺮآورده
.ﮐﻨﯿﻢ
در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ  ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوژه آزادی ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎ در
اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﯾﻢ .از آﮔﻮﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،ﻣﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﭼﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﮔﺴﺘﺮده وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﺒﺎس را
ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻣﻮرﯾﺎ اداﻣﻪ دادﯾﻢ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از آﺗﺶ
.ﺳﻮزی در  9ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد
ﭘﺲ از آﺗﺶ ﺳﻮزی  ،ﻣﺎ داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دادﯾﻢ ﺗﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻤﻨﯽ در
ﺟﺰﯾﺮه ﻟﺴﻮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
 Metadrasi ،ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺟﺎده ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ .در ﮐﻨﺎر
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ  ،و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺸﯿﺮا  ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎع
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﺮای زﻧﺎن  ،ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در
ﻣﯿﺘﯿﻠﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﺧﺮاج ﺷﺪه از
ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﯿﺐ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﯾﻢ
.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اردوﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  ،ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ در
ﺗﻮزﯾﻊ  Remar SOSﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ  ،ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ روزاﻧﻪ ﻏﺬا  ،ﭘﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻤﺎم را دوﺑﺎره راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ و دوش ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن  ،ﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮔﺎل  ،ﯾﮏ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ دردﻧﺎک  ،در اردوﮔﺎه ﺑﺎ
و ﭘﺮوژه  Kitrinos Partners ، Lava Projectﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ Hope
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮔﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ دوم ﻣﻠﯽ
ﯾﻮﻧﺎن  ،ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  7ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد  ،ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ دوش ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﺧﯿﺮا ً زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ،
.ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ

زﻧﺎن در ﻣﻮرﯾﺎ 2.0
در  6اﮐﺘﺒﺮ  ،ﺧﺪﻣﺎت دوش ﺧﻮد را ﺑﻪ
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﮐﻦ در اردوﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از
 COVID-19اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﯾﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﺮاب
ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ از ﭘﺮوژه
ﺑﻪ ﻣﺎ اﻫﺪا ﺷﺪه Butterfly Legacy ،
!اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ

2,739
زﻧﺎن

253

Age < 18
58%

داده ﻫﺎی ﮔﺰارش ﻗﺎﯾﻖ اژه :ژاﻧﻮﯾﻪ  -ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2020

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺟﺰاﯾﺮ اژه17،424 :

ﺗﻨﻬﺎ

9,425

125

ورود ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ اژه

ﺑﺎردار

Age > 18
58%
Age > 18
42%

ﮔﺬرﮔﺎه درﯾﺎی اژه در ﺳﺎل 2020
ﺑﻪ روز ﺷﻮﯾﺪ

102

در ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ 6

Age < 18
42%

281

ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ

736

ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ

ﯾﺎدآوری آﺗﺶ

آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻮرﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ ﺑﻮد

در  9ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرﯾﺎ دﭼﺎر ﻗﻔﻞ ﺷﻮد  ،آﺗﺶ ﺳﻮزی
ﺑﺰرﮔﯽ در اردوﮔﺎه رخ داد و آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از
 13000ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﯿﺘﯿﻠﯿﻨﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻫﺎﯾﯽ را در ﺟﺎده
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ را در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﺟﺎده ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد  ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در
.ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
در ﺷﺐ آﺗﺶ ﺳﻮزی  ،دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و واﻧﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ  ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎده ﻫﺎی ﻋﻘﺐ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و دو ﻣﺮد
زﺧﻤﯽ و ﺳﻪ زن ﺑﺎردار را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آن
اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ آﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
.ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ او را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ )(CBC
Watch her interview here.
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* ﮐﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻗﺎﯾﻖ

23,930

ﻣﺮدم در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪﻧﺪ

31,053

ﮐﻞ ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎﻻت

ﻫﻞ دادن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آب ﻫﺎی اروﭘﺎ *
ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
.ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ Pushbacks
و ﻧﺎﺗﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻫﻢ  FRONTEXﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻢ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﻦ
.اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ

ﭘﺎﺳﺦ  +اﻗﺪام اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،
واﮐﻨﺶ آن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﺮزﻫﺎی آن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻤﻌﯽ آن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ
ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اردوﮔﺎه ﻫﺎ ،
.ﻣﺎﻧﻨﺪ اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﻟﺴﻮوس اﺳﺖ
در ﺟﺰﯾﺮه ﻟﺴﻮس  ،ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﻃﻮل
ﺳﺎل  2020ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﯾﻢ .در آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺎری  ،ﺑﯿﺶ از 20،000
ﻧﻔﺮ در اردوﮔﺎه ﻣﻮرﯾﺎ و اﻃﺮاف آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای
 3000.ﻧﻔﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد
در  23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺗﺶ ﺳﻮزی اردوﮔﺎه ﻣﻮرﯾﺎ  ،اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی روﯾﮑﺮد ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت و
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﺮاﻣﺖ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺮار
.دﻫﺪ

ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ در
ﭘﯿﺶ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮزﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﻮر ﻣﺮدم از درﯾﺎ ﺑﻪ
اروﭘﺎ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن
دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮده
اﻧﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺎﻗﺪ
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺮﺣﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در
ﺑﮑﯽ ﻫﺎوس ﺑﮑﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎل  2021از ﻧﺰدﯾﮏ آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺎ از
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮرق ارزش ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن
.ﻗﺮار دارد

ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﻧﻮر

!ﻧﻮر در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ زﯾﺮا ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ  BBHاﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ .ﻣﻦ در ژوﺋﻦ  2020ﺑﻪ
و ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در اردوﮔﺎه ﺑﺪون دوش ﭼﻘﺪر رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺣﻤﺎم ﺑﮑﯽ
از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺎﺷﻢ.
ﻧﻘﺶ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ  ،ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت دوش
ﺑﺮای زﻧﺎن و اداره دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺪار ،
.ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ﮔﺰارش و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﻧﺒﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻢ وﻗﺘﯽ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ زﻧﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎدرﺷﺎن زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ از ﺣﻤﺎم ﮔﺮم و آب ﮔﺮم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ داﻧﻢ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ از دور و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم  ،اﻣﺎ در ﺣﻤﺎم ﺑﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
دﯾﮕﺮم را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺎرم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ  ،از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﺸﻖ
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺣﻤﺎم ﺑﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮب و واﻗﻌﺎ ً ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ و ﭘﺮ از
.ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺲ"
از از دﺳﺖ دادن آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺳﺎده ای را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ و ﮐﻤﮏ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
".ﺑﺮاﺑﺮﯾﻢ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻋﺸﻖ و ﮐﻤﮏ دارﯾﻢ
از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﺟﯿﻦ  ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺎ .او ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن
.ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد  ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ را از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی روﺷﻦ ﮐﺮد
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ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺴﻮس ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  ،اﻣﺴﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪ
ﮔﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اروﭘﺎ ﯾﮏ ﺷﺮم آور اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺸﺘﻨﺎک در اردوﮔﺎه ﻫﺎ  ،ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻓﺮار از وﺣﺸﺖ و ﺟﻨﮓ و ﻋﺒﻮر از درﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎ در آﺗﺶ اﺳﺖ ،
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ دوﯾﺪ .ﮔﺬرﮔﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎی دﯾﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽ
و ﻧﺎﺗﻮ ﮐﺎﻣﻼ ً از ﻫﺮ ﻓﺸﺎر آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ، FRONTEX .ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ  ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ
.اروﭘﺎ و ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
در ﺳﺎل  ، 2021ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﺑﯽ ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺰاﯾﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭘﺎﯾﺎن
داده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﮕﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در درﯾﺎی اژه ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﯾﺎن اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  2021اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻄﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻦ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ در آﻏﻮش
.ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
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