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Σημείωμα καθοδήγησης:  
Αφγανιστάν 
 

Στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζει τα συμπεράσματα της κοινής ανάλυσης για 
το Αφγανιστάν, σε συνδυασμό με την οποία θα πρέπει να διαβάζεται. Το πλήρες έγγραφο 
«Οδηγός χώρας: Αφγανιστάν» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021. 

Ο οδηγός χώρας αποτελεί την κοινή εκτίμηση υψηλόβαθμων υπαλλήλων χάραξης 
πολιτικής από τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση της χώρας καταγωγής, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 

Ο οδηγός αυτός δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τα κράτη μέλη από την υποχρέωση 
να εξετάζουν σε ατομική βάση, αντικειμενικά και αμερόληπτα κάθε αίτηση διεθνούς 
προστασίας. Κάθε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται βάσει των ατομικών περιστάσεων 
του αιτούντος και της κατάστασης στο Αφγανιστάν κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης, 
σύμφωνα με συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες για τη χώρα οι οποίες προέρχονται 
από διάφορες σχετικές πηγές (άρθρο 10 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου). 

Η καθοδήγηση που παρέχει το παρόν έγγραφο δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα.  

 

 

Επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021
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Εισαγωγή 
Γιατί συντάχθηκε ο παρών οδηγός χώρας; 

Ο σκοπός του οδηγού χώρας είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). Το εργαλείο αυτό συνδράμει στην εξέταση των αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας αιτούντων από το Αφγανιστάν, καθώς και στην προώθηση της σύγκλισης των 
πρακτικών που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων στα κράτη μέλη. 

Στις 21 Απριλίου 2016, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε για τη δημιουργία 
δικτύου πολιτικής σε ανώτερο επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, υπό τον 
συντονισμό της EASO, με καθήκον τη διενέργεια κοινής εκτίμησης και ερμηνείας της κατάστασης σε 
κύριες χώρες καταγωγής.0F0F

1 Το δίκτυο υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ βάσει 
κοινών πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ), παρέχοντας κοινή ερμηνεία των 
πληροφοριών αυτών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών διατάξεων του κεκτημένου στον τομέα 
του ασύλου, καθώς και του περιεχομένου του υλικού κατάρτισης και των πρακτικών οδηγών της 
EASO, όπου ενδείκνυται. Η ανάπτυξη κοινής ανάλυσης και σημειωμάτων καθοδήγησης 
συμπεριλήφθηκε επίσης ως βασικός τομέας στη νέα εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το άσυλο.2 

Τι περιλαμβάνεται ο παρών οδηγός χώρας; 

Το σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζει τα 
συμπεράσματα της κοινής ανάλυσης σε 
απλοποιημένη εύχρηστη μορφή, παρέχοντας 
πρακτική καθοδήγηση για την ανάλυση των 
ατομικών περιπτώσεων. Αποτελεί τη «συνοπτική 
παρουσίαση» του πλήρους εγγράφου «Οδηγός 
χώρας: Αφγανιστάν». 

Στο πλήρες κείμενο της δημοσίευσης ‘Country 
Guidance Afghanistan' (Καθοδήγηση χώρας: 
Αφγανιστάν), θα βρείτε επίσης ένα δεύτερο, 
αναλυτικότερο μέρος – την κοινή ανάλυση. Η 
κοινή ανάλυση προσδιορίζει τα σημαντικά 
στοιχεία σύμφωνα με τη νομοθεσία, τη 
νομολογία και την οριζόντια καθοδήγηση, 
συνοψίζει τη σχετική πραγματολογική βάση 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες ΠΧΚ, και ακολούθως 
αναλύει την κατάσταση στη συγκεκριμένη χώρα 
καταγωγής.  

 
1  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποτελέσματα της 3461ης συνόδου του Συμβουλίου, 21 
Απριλίου 2016, 8065/16, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf.  
2  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 439/2010, 4 Μαΐου 2016, COM/2016/0271 final - 2016/0131 (COD), διαθέσιμη στη διεύθυνση 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce773c1e-1689-11e6-ba9a-
01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF.  
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01 

Συμπεράσματα και 
καθοδήγηση 

Ανάλυση 

Περίληψη της βάσης των ΠΧΚ 

Νομοθεσία, νομολογία και 
οριζόντια καθοδήγηση 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feaso.europa.eu%2Fcountry-guidance-nigeria-2021&data=04%7C01%7Ceftychia.provelengiou%40cdt.europa.eu%7C1fecbe80fbcd4f9fbe7408d9e010901a%7C907713d95ba544ec9aa299931025ae2f%7C0%7C0%7C637787184012014716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EKJwiK0Qz4scpUqgcgpd24HufJBGRrM83rYJrc70sRU%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feaso.europa.eu%2Fcountry-guidance-nigeria-2021&data=04%7C01%7Ceftychia.provelengiou%40cdt.europa.eu%7C1fecbe80fbcd4f9fbe7408d9e010901a%7C907713d95ba544ec9aa299931025ae2f%7C0%7C0%7C637787184012014716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EKJwiK0Qz4scpUqgcgpd24HufJBGRrM83rYJrc70sRU%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feaso.europa.eu%2Fcountry-guidance-nigeria-2021&data=04%7C01%7Ceftychia.provelengiou%40cdt.europa.eu%7C1fecbe80fbcd4f9fbe7408d9e010901a%7C907713d95ba544ec9aa299931025ae2f%7C0%7C0%7C637787184012014716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EKJwiK0Qz4scpUqgcgpd24HufJBGRrM83rYJrc70sRU%3D&reserved=0
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021
http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
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Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας επικαιροποίησης; 

Η παρούσα έκδοση της καθοδήγησης επικαιροποιεί και αντικαθιστά τη 
δημοσίευση «Οδηγός χώρας: Αφγανιστάν (Δεκέμβριος 2020).  

Πρόκειται για μια στοχευμένη επικαιροποίηση, η οποία εστιάζει στις σημαντικές αλλαγές 
που συνέβησαν στη χώρα και σχετίζονται με την κατάληψή της από τους Ταλιμπάν. Ενώ οι 
πληροφορίες για μια σειρά από θέματα παρέμεναν περιορισμένες ή/και αντιφατικές στο 
χρονικό πλαίσιο της παρούσας επικαιροποίησης, καταβλήθηκε προσπάθεια για την 
παροχή κοινής ανάλυσης και καθοδήγησης στον βαθμό που αυτό κατέστη εφικτό υπό τις 
παρούσες περιστάσεις. Έχετε υπόψη ότι οι ΠΧΚ στις οποίες παραπέμπει το παρόν 
έγγραφο περιορίζονται εν γένει σε γεγονότα που συνέβησαν έως την 31η 
Αυγούστου 2021. Σε όσες περιπτώσεις ελήφθησαν υπόψη πιο πρόσφατες εξελίξεις, αυτό 
αναφέρεται ρητά στο έγγραφο. Υπενθυμίζεται στον αναγνώστη ότι θα πρέπει πάντοτε να 
εξετάζει τις διαθέσιμες σχετικές και επικαιροποιημένες ΠΧΚ κατά τον χρόνο λήψης της 
απόφασης.   

Η EASO, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη 
χώρα και να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον 
παρόντα οδηγό χώρας. 

Ο παρών οδηγός έχει δεσμευτικό χαρακτήρα; 

Ο οδηγός χώρας δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητάς τους 
να αποφασίζουν επί των επιμέρους αιτήσεων όταν εξετάζουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το σημείωμα καθοδήγησης, συνοδευόμενο από την 
κοινή ανάλυση.  

Ποιοι συμμετείχαν στη σύνταξη του παρόντος οδηγού χώρας; 

Το παρόν έγγραφο είναι αποτέλεσμα της κοινής αξιολόγησης από το δίκτυο για τον οδηγό των 
χωρών. Το έργο του δικτύου υποστηρίζεται από συντακτική ομάδα στην οποία συμμετέχουν 
επιλεγμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και η EASO. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη διαδικασία αυτή 
υπήρξε πολύτιμη. 

Το σημείωμα καθοδήγησης, συνοδευόμενο από την κοινή ανάλυση, οριστικοποιήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2021 από το δίκτυο καθοδήγησης των χωρών και εγκρίθηκε από το διοικητικό 
συμβούλιο της EASO τον Νοέμβριο του 2021. 
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Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο; 

Όσον αφορά το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, η κοινή ανάλυση και το σημείωμα καθοδήγησης 
βασίζονται στις διατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 Σύμβασης της Γενεύης του 1951 2F2F2F2F2F

3 και 
της οδηγίας αναγνώρισης (ΟΑ) οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου(ΟΕΑΑ) 3F3F3F3F3F

4, καθώς και στη 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Κατά περίπτωση, ελήφθη επίσης υπόψη 
η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). 

Ποια καθοδήγηση σχετικά με την αναγνώριση για διεθνή προστασία ελήφθη υπόψη; 

Το πλαίσιο της οριζόντιας καθοδήγησης που εφαρμόστηκε στην παρούσα ανάλυση βασίζεται 
πρωτίστως στην ακόλουθη γενική καθοδήγηση: 

 

Πρακτικός οδηγός της 
EASO: Αναγνώριση 

προσώπων ως 
δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας 

 

Κατευθυντήριες 
γραμμές της EASO 

σχετικά με την 
ιδιότητα μέλους 

ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας 

 

EASO Practical guide 
on the application of 

the internal protection 
alternative (Πρακτικός 

οδηγός για την 
εφαρμογή της 
εναλλακτικής 

δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας) 

 

Πρακτικός οδηγός της 
EASO: Αποκλεισμός 

 Αυτά και άλλα σχετικά πρακτικά εργαλεία και καθοδήγηση της EASO 
διατίθενται στη διεύθυνση https://www.easo.europa.eu/practical-tools 
https://www.easo.europa.eu/practical-tools.  

Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) που ήταν διαθέσιμες κατά τον χρόνο 
οριστικοποίησης του παρόντος εγγράφου, και ιδίως το έγγραφο UNHCR Eligibility Guidelines for 

 

3  Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 σχετικά με το 
καθεστώς των προσφύγων και Πρωτόκολλο του 1967 για τη νομική κατάσταση των προσφύγων. 

4  Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με 
τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 
για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το 
περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας. 

https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
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Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan (Κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την 
αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας των αιτούντων άσυλο από το Αφγανιστάν),4F4F

5.5F5F
6 

Τι είδους πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής χρησιμοποιήθηκαν; 

Τα έγγραφα οδηγού χώρας της EASO δεν θα πρέπει να θεωρούνται και να χρησιμοποιούνται ή να 
αναφέρονται ως πηγές ΠΧΚ. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στις 
εκθέσεις ΠΧΚ της EASO και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε άλλες πηγές, όπως αναφέρονται. 
Αντίθετα με τον οδηγό χώρας, τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν πηγές ΠΧΚ και, επομένως, είναι 
δυνατή η παραπομπή σε αυτά. 

Η παρούσα επικαιροποίηση βασίζεται στις ακόλουθες πρόσφατες ΠΧΚ: 

 

  
 EASO COI report (Έκθεση ΠΧΚ της EASO): 

Afghanistan,  
Security situation (Ιούνιος 2021) 

EASO COI report (Έκθεση ΠΧΚ της EASO): 
Afghanistan, 

Security situation update (Σεπτέμβριος 
2021) 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εκθέσεις ΠΧΚ της EASO, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-
information/country-reports.  

 
5  UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from 

Afghanistan, 30 Αυγούστου 2018, διατίθεται στη διεύθυνση https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html. Βλ. 
επίσης UNHCR, Position on Returns to Afghanistan (Θέση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις 

Επιστροφές στο Αφγανιστάν), Αύγουστος 2021, διατίθεται στη διεύθυνση 
https://www.refworld.org/docid/611a4c5c4.html. 

6  Το Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια 
καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το 
καθεστώς των προσφύγων, καθώς και άλλα έγγραφα καθοδήγησης, έγγραφα πολιτικής και συμπεράσματα της 
εκτελεστικής επιτροπής και της μόνιμης επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, είναι διαθέσιμα 
στη διεύθυνση https://www.refworld.org/rsd.html.  

https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports
https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
https://www.refworld.org/docid/611a4c5c4.html
https://www.refworld.org/rsd.html
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Πώς συνδράμει ο οδηγός χώρας την ατομική αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας; 

Το σημείωμα καθοδήγησης και η κοινή ανάλυση παρακολουθούν τα στάδια της εξέτασης μιας 
ατομικής αίτησης διεθνούς προστασίας. Το έγγραφο εξετάζει τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με την 
ΟΑ και παρέχει γενική εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα καταγωγής, καθώς και 
καθοδήγηση για τις σχετικές ατομικές περιστάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.  
 

Για πρόσθετες πληροφορίες και πρόσβαση σε άλλα διαθέσιμα έγγραφα οδηγού 
χώρας, βλ. https://www.easo.europa.eu/country-guidance 
https://www.easo.europa.eu/country-guidance

https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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Σημείωμα καθοδήγησης: Αφγανιστάν  

Σημείωμα καθοδήγησης: Αφγανιστάν 
Στο σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζονται τα συμπεράσματα της 
κοινής ανάλυσης, σε συνδυασμό με την οποία θα πρέπει να 
διαβάζεται.  

  

Η κοινή ανάλυση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση 
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-
2021. 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021
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Γενικές παρατηρήσεις 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, η κατάσταση στο Αφγανιστάν 
παρέμενε ευμετάβλητη, δυσχεραίνοντας σημαντικά κάθε οριστική αξιολόγηση των 
αναγκών διεθνούς προστασίας. Μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα στοιχεία:  

Λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την 
κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν, οι πληροφορίες είναι εν γένει 
περιορισμένες ή/και αντιφατικές. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι 
περιορισμοί σχετικά με την υποβολή αξιόπιστων εκθέσεων, καθώς οι 

πληροφορίες από το Αφγανιστάν ή από ορισμένα τμήματα της χώρας ενδέχεται να είναι 
ανεπαρκείς. 

Δεδομένου ότι η μελλοντική συμπεριφορά των Ταλιμπάν δεν μπορεί να 
προβλεφθεί, πρόσωπα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να 
διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο από τους Ταλιμπάν, λαμβανομένων υπόψη των 
αυξημένων δυνατοτήτων τους και του εδαφικού ελέγχου που ασκούν.  

Μολονότι η συχνότητα των συμβάντων ασφαλείας και ο αριθμός των θυμάτων 
μεταξύ των αμάχων μειώθηκαν μετά την κατάληψη της χώρας από τους 
Ταλιμπάν, ο μελλοντικός κίνδυνος αδιάκριτης άσκησης βίας σε τμήματα της 

χώρας θα πρέπει να αξιολογηθεί με τη δέουσα προσοχή και βάσει των πλέον πρόσφατων 
πληροφοριών σχετικά με τη δυναμική που αναπτύσσεται στην εκάστοτε περιοχή αλλά και 
στο σύνολο της χώρας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 
  

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/general-remarks-0
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Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται εν γένει ο πληθυσμός ή τμήμα του πληθυσμού μιας χώρας δεν 
συνιστούν συνήθως, αυτοί καθαυτοί, προσωπική απειλή που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 
σοβαρή βλάβη (αιτιολογική σκέψη 35 της ΟΑ αιτιολογική σκέψη 35 της ΟΕΑΑ). Σε γενικές γραμμές, 
η δίωξη ή σοβαρή βλάβη πρέπει να έχει τη μορφή μεταχείρισης κάποιου φορέα δίωξης ή σοβαρής 
βλάβης (άρθρο 6 της ΟΑ άρθρο 6 ΟΕΑΑ). 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΟΑ άρθρο 6 ΟΕΑΑ, στους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
συμπεριλαμβάνονται: 

Διάγραμμα 1. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

 

 

Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 
στο διαδίκτυο. 

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με ορισμένους από τους κύριους φορείς 
δίωξης ή σοβαρής βλάβης στο Αφγανιστάν. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.  

• Ταλιμπάν: Μετά από μια πολυετή περίοδο αντάρτικης δράσης και ενώ σε ορισμένες 
περιοχές της χώρας ήδη λειτουργούσαν ως σκιώδης κυβέρνηση, το καλοκαίρι του 2021 οι 
Ταλιμπάν έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το σύνολο της χώρας. Στις 15 Αυγούστου, μαχητές 
Ταλιμπάν εισήλθαν στην πρωτεύουσα και κατέλαβαν στρατηγικά σημεία για τον έλεγχο της 
πόλης. Οι ηγέτες των Ταλιμπάν εισήλθαν στο προεδρικό μέγαρο, ενώ την επόμενη μέρα 
απηύθυναν διαγγέλματα στα μέσα ενημέρωσης και κήρυξαν τη λήξη του πολέμου. Η 
τελευταία διαθέσιμη επικαιροποίηση του χάρτη της LWJ σχετικά με τον έλεγχο που 
ασκούσαν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, 
εκτιμούσε ότι 391 περιφέρειες είχαν περιέλθει στον έλεγχο των Ταλιμπάν, ότι ο έλεγχος της 
περιφέρειας Καχάρ Κιντ (Chahar Kint) στο Μπαλκχ (Balkh) παρέμενε αμφισβητούμενος, 
καθώς και ότι σε 15 περιφέρειες στο Παντζσίρ (Panjshir), το Μπαγκλάν (Baghlan), το 
Παρβάν (Parwan), το Βάρντακ (Wardak) και το Τάκχαρ (Takhar) διεξάγονταν επιχειρήσεις 
ανταρτών.  

Διάφορες εκθέσεις αναφέρουν ότι την τελευταία εικοσαετία οι Ταλιμπάν στοχοποιούν 
σκοπίμως αμάχους, καθώς και ότι εξαπολύουν αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων. Οι 
εκθέσεις αναφέρονται επίσης σε στοχευμένες δολοφονίες ατόμων που συνεργάζονταν με 
την αφγανική κυβέρνηση και ξένες δυνάμεις, δημοσιογράφων, προασπιστών των 

α. το κράτος·
β. ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν 

το κράτος ή σημαντικό μέρος του 
εδάφους του κράτους·

γ. μη κρατικοί υπεύθυνοι, εάν μπορεί να 
καταδειχθεί ότι οι υπεύθυνοι που 

αναφέρονται υπό τα στοιχεία α) και β), 
περιλαμβανομένων των διεθνών 

οργανισμών, δεν είναι σε θέση ή δεν 
επιθυμούν να παράσχουν προστασία 

κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, 
όπως ορίζεται με το άρθρο 7 της ΟΑ.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/preliminary-remarks
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θρησκευτικών ηγετών και άλλων. Η λειτουργία του παράλληλου 
μηχανισμού απονομής δικαιοσύνης των Ταλιμπάν βασίζεται σε μια αυστηρή ερμηνεία της 
σαρία (Sharia), η οποία επιτάσσει εκτελέσεις και άλλες μορφές τιμωρίας που θεωρούνται 
σκληρές, απάνθρωπες και εξευτελιστικές, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής τιμωρίας. 
Οι εκθέσεις αναφέρουν επίσης ότι οι Ταλιμπάν υποβάλλουν τους κρατουμένους σε 
βασανιστήρια. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

• Πρώην κρατικοί λειτουργοί και αντίσταση στους Ταλιμπάν: Μεταξύ των πρώην κρατικών 
λειτουργών περιλαμβάνονται μέλη των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας του Αφγανιστάν 
(ΕΔΑΑ) καθώς και μέλη άλλων αρχών από τις κρατικές εξουσίες (εκτελεστική, νομοθετική 
και δικαστική).  

Οι αφγανικές κρατικές αρχές και οι συνεργάτες τους αναφέρεται ότι έχουν διαπράξει ευρύ 
φάσμα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν αναφερθεί εξωδικαστικές 
εκτελέσεις, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, περιπτώσεις αυθαίρετης κράτησης, απαγωγές, 
ληστείες, λεηλασίες, βασανιστήρια και περιπτώσεις κακομεταχείρισης. Επιπλέον, η εθνική 

αστυνομία του Αφγανιστάν (ANP) αναφέρεται ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και 
στο οργανωμένο έγκλημα, ιδίως πλησίον διόδων λαθρεμπορίου. Επισημαίνονται επίσης 
περιστατικά στρατολόγησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης αγοριών (bacha bazi) από 
μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας, ιδίως της Αφγανικής Τοπικής Αστυνομίας (ALP), 
καθώς και περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης κοριτσιών. 

Αρκετές παραστρατιωτικές οργανώσεις μάχονταν στο πλευρό της κυβέρνησης κατά των 
Ταλιμπάν και του Ισλαμικού Κράτους της Επαρχίας Χορασάν (ISKP). Μεταξύ των εν λόγω 
παραστρατιωτικών οργανώσεων συμπεριλαμβάνονταν τα εθνικά απελευθερωτικά 
κινήματα, τα οποία αναφέρονται επίσης ως λαϊκές απελευθερωτικές δυνάμεις, μια 
αμυντική πρωτοβουλία βασισμένη στις τοπικές κοινότητες, η Δύναμη Κρούσης της 
Κανταχάρ, οι Φρουροί Ασφαλείας της επαρχίας Πάκτικα, η Δύναμη Προστασίας της 
επαρχίας Χοστ και οι Δυνάμεις Shaheed στις επαρχίες Πακτιά, Πάκτικα και Γκάζνι. Μετά την 
τελική επιχείρηση των Ταλιμπάν κατά τους θερινούς μήνες, οι εν λόγω παραστρατιωτικές 
οργανώσεις δεν ήταν πλέον σε θέση να αντισταθούν στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και είτε 
διαλύθηκαν είτε προσχώρησαν στους Ταλιμπάν. 

Μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν, στην επαρχία Παντζσίρ συγκροτήθηκε 
μια αντιστασιακή οργάνωση υπό την επωνυμία Μέτωπο Εθνικής Αντίστασης (National 
Resistance Front, NRF). Το NRF περιλαμβάνει παραστρατιωτικούς μαχητές και πρώην μέλη 
των κυβερνητικών ενόπλων δυνάμεων που παραμένουν πιστά στην ανατραπείσα 
κυβέρνηση και αντιτίθενται στην εξουσία των Ταλιμπάν. Μολονότι οι μαχητές του NRF 
διατήρησαν αρχικά τον έλεγχο της κοιλάδας Παντζσίρ και φέρεται να απέκρουσαν τις 
επιθέσεις των Ταλιμπάν, το προπύργιό τους αναφέρεται ότι περικυκλώθηκε από σημαντική 
δύναμη μαχητών των Ταλιμπάν. Στην επικαιροποιημένη αξιολόγηση της 15ης Σεπτεμβρίου, 
η LWJ εκτιμούσε ότι στις περιοχές αυτές διεξάγονται συγκρούσεις με δυνάμεις ανταρτών. 

 

Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 
στο διαδίκτυο. 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/11-taliban
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/12-former-state-actors-and-resistance-taliban
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• Δίκτυο Haqqani: Το Δίκτυο Haqqani χαρακτηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη τρομοκρατική 
οργάνωση. Τον Φεβρουάριο του 2021, η αποστολή αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο 
Αφγανιστάν (UNAMA) ανέφερε ότι το Δίκτυο Haqqani δρούσε υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν 
και κατά κανόνα εφάρμοζε τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές τους. Η ομάδα 
περιγράφεται ως ο «θανατηφόρο παρακλάδι των Ταλιμπάν».  

Το Δίκτυο Haqqani εικάζεται ότι είναι υπεύθυνο για σύνθετες επιθέσεις σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές της Καμπούλ κατά τη διάρκεια της ανταρτικής δράσης των 
Ταλιμπάν. Αναφέρεται ότι το Δίκτυο συνεργάστηκε και διατηρούσε στενή επαφή με την Αλ 
Κάιντα, παρά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τις εκθέσεις, το Δίκτυο 
Haqqani συνεργάστηκε και με το ISKP, μεταξύ άλλων περιπτώσεων στις επιθέσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την ορκωμοσία του Προέδρου του Αφγανιστάν και στην 
καταδρομική επιχείρηση στο τέμενος των Σιχ στην Καμπούλ το 2020. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ανακοινώθηκε η συγκρότηση προσωρινής κυβέρνησης από τους 
Ταλιμπάν, ο επικεφαλής του Δικτύου Sirajuddin Haqqani ορίστηκε Υπουργός Εσωτερικών. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

• Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν (ISKP): Το ISKP είναι μια σαλαφιστική-τζιχαδιστική 
οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως τρομοκρατική και διατηρεί 
επιχειρησιακούς δεσμούς με τοπικές ομάδες. Η ομάδα-πυρήνας στις επαρχίες Κουνάρ και 
Νανγκαράρ αναφέρεται ότι διατηρούσε δύναμη σχεδόν 1 500 έως 2 000 μαχητών, ενώ 
μικρότερες αυτόνομες ομάδες εντοπίστηκαν στις επαρχίες Μπανταχσάν, Κουντούζ και Σαρ-
ι-Πουλ. Αναφέρεται ότι ένας πυρήνας του ISKP δυνάμεως 450 μαχητών διαλύθηκε γύρω 
από την πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στην επαρχία Μπάλκχ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ομάδα 
ενδέχεται να είναι ισχυρότερη στο Βόρειο Αφγανιστάν από όσο εικαζόταν. Σχετικά 
συμβάντα αναφέρονται επίσης σε άλλες επαρχίες, όπως στις επαρχίες Γκορ και Παρβάν. 

Η ομάδα συνέχισε να διεξάγει στοχευμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων, ειδικότερα 
εναντίον μελών της εθνότητας των Χαζαρά και της θρησκευτικής μειονότητας των σιιτών 
μουσουλμάνων, καθώς και εναντίον των Σιχ. Ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων του ISKP 
μεταξύ των αμάχων που προκάλεσε με τις επιθέσεις του το ISKP ήταν αποτέλεσμα 
«πολύνεκρων επιθέσεων αυτοκτονίας και μαζικών εκτελέσεων στην Καμπούλ και στο 
Τζαλαλαμπάντ». Οι στοχευμένες δολοφονίες από την ομάδα αυτή συνεχίστηκαν το 2021 
και μεταξύ των δολοφονηθέντων περιλαμβάνονταν εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική 
βοήθεια που συμμετείχαν σε δραστηριότητες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, γυναίκες που 
εργάζονταν στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και γυναίκες γιατροί. Η ομάδα διατήρησε την 
ικανότητά της να διεξάγει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Καμπούλ και σε άλλες μεγάλες 
πόλεις και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στον διεθνή αερολιμένα της Καμπούλ στις 
26 Αυγούστου 2021, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 170 ατόμων. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

• Αλ Κάιντα: Η Αλ Κάιντα είναι μια διεθνής εξτρεμιστική σαλαφιστική-τζιχαδιστική οργάνωση 
που χαρακτηρίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως τρομοκρατική ομάδα. Από τις πηγές 
προκύπτει ότι διατήρησε περιορισμένη παρουσία στο Αφγανιστάν, εκτελώντας τις 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/13-haqqani-network
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/14-islamic-state-khorasan-province-iskp
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δραστηριότητές της κυρίως υπό την αιγίδα άλλων ένοπλων ομάδων, ιδίως των Ταλιμπάν. Οι 
πηγές αναφέρουν ότι στα μέσα του 2021 οι Ταλιμπάν και η Αλ Κάιντα εξακολουθούσαν να 
συνδέονται στενά και δεν υπήρξε καμία ένδειξη διάρρηξης των δεσμών τους, παρά τις 
προσδοκίες που γέννησε η συμφωνία της Ντόχα. Αναφέρεται επίσης ότι σημαντικό μέρος 
της ηγετικής ομάδας της Αλ Κάιντα εδρεύει στη συνοριακή περιοχή μεταξύ Αφγανιστάν και 
Πακιστάν.  

Σύμφωνα με την UNAMA, η Αλ Κάιντα συμμετείχε κυρίως στην παροχή καθοδήγησης και 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση όπλων και εκρηκτικών, 
ενώ αναφέρεται ότι συμμετείχε στις συνομιλίες που έλαβαν χώρα στους κόλπους των 
Ταλιμπάν σχετικά με τις σχέσεις του κινήματός τους με άλλους τζιχαδιστικούς 
σχηματισμούς. Η οργάνωση ανέλαβε επίσης την ευθύνη για σειρά επιθέσεων στο 
Αφγανιστάν, οι οποίες προκάλεσαν θύματα στις τάξεις των ΕΔΑΑ.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

• Στο Αφγανιστάν δρουν αρκετά αλλοδαπά τρομοκρατικά αντικυβερνητικά στοιχεία. 
Μεταξύ των κύριων ομάδων που εδρεύουν στις ανατολικές επαρχίες του Κουνάρ, του 
Νανγκαρχάρ και του Νουριστάν περιλαμβάνονται οι Tehrik-e Taliban Pakistan (η οποία 
περιλαμβάνει αρκετές αποσχιστικές ομάδες με χαλαρούς δεσμούς μεταξύ τους), η Jaish-e 
Momammed και η Lashkar-e Tayyiba, οι οποίες δρουν υπό την αιγίδα των Αφγανών 
Ταλιμπάν και έχουν συμμετάσχει σε στοχευμένες δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων 
και άλλων προσώπων. Υπάρχουν επίσης αρκετές κεντροασιατικές και ουιγουρικές 
αλλοδαπές τρομοκρατικές και παραστρατιωτικές ομάδες με μαχητές από τις εθνότητες των 
Ουζμπέκων, των Τατζίκων και των Τουρκμένων, οι οποίες αναφέρεται ότι αποτελούν 
σημαντική απειλή στις βόρειες περιοχές του Αφγανιστάν, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το 
Ισλαμικό Κίνημα του Ανατολικού Τουρκεστάν (Eastern Turkistan Islamic Movement), το 
Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν (Islamic Movement of Uzbekistan, γνωστό επίσης ως 
Jundullah), η Jamaat Ansarullah Tajikistan, η Lashkar-e Islam και η Σαλαφιστική Ομάδα 
(The Salafist Group). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

• Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, άλλοι μη κρατικοί φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 
ενδέχεται να είναι, ενδεικτικά, φατρίες, φυλές (σε τοπικό επίπεδο), ισχυρά πρόσωπα, η 
οικογένεια (π.χ. στην περίπτωση ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, η άσκηση βίας για λόγους «τιμής») ή 
συμμορίες του κοινού ποινικού δικαίου (π.χ. απαγωγές για λύτρα), κ.λπ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
  

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/15-al-qaeda
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/16-foreign-terrorist-groups-and-fighters
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/17-other-non-state-actors
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Καθεστώς πρόσφυγα: καθοδήγηση για συγκεκριμένα προφίλ 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Για τον χαρακτηρισμό αιτούντος ως πρόσφυγα θα πρέπει να πληρούνται όλα τα στοιχεία του 
ορισμού του πρόσφυγα σύμφωνα με την ΟΑ: 

 

Άρθρο 2 στοιχείο δ) της ΟΑ 
Ορισμοί 
 

«πρόσφυγας» , ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου διώξεως 
λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, 
λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω 
χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης 
συνήθους διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, 
λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει 
εφαρμογή το άρθρο 12· 

 

Στο άρθρο 9 της ΟΑάρθρο 9 της ΟΕΑΑ περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εκτιμάται 
η «δίωξη». 

Το άρθρο 10 της ΟΑ άρθρο 10 της ΟΕΑΑ παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους 
διάφορους λόγους δίωξης (φυλή, θρησκεία, ιθαγένεια, πολιτικές πεποιθήσεις, ή ιδιότητα μέλους 
ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας). Προκειμένου ο αιτών να πληροί τις προϋποθέσεις για να 
χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα πρέπει να διαπιστώνεται η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ των λόγων 
αυτών και της δίωξης ή της απουσίας προστασίας. 

Στη συνέχεια παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με συγκεκριμένα προφίλ αιτούντων, βάσει των 
προσωπικών χαρακτηριστικών τους ή των σχέσεών τους με ορισμένη ομάδα (π.χ. πολιτική, 
εθνοτική, θρησκευτική).  

Για κάθε αίτηση απαιτείται εξατομικευμένη εξέταση. Σε αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ατομικές περιστάσεις του αιτούντος και οι σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής. Στους 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση αυτή μπορούν να 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι εξής: 

• τόπος κατοικίας του αιτούντος, παρουσία του πιθανού υπεύθυνου δίωξης και ικανότητα 
αυτού να στοχοποιήσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο· 

• φύση των ενεργειών του αιτούντος (κατά πόσον εκλαμβάνονται αρνητικά και/ή κατά πόσον 
άτομα που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις θεωρούνται πρωταρχικός στόχος από τον 
υπεύθυνο δίωξης)·  

• Προβολή του αιτούντος (ήτοι σε ποιον βαθμό ενδέχεται ο αιτών να είναι γνωστός ή να 
μπορεί να αναγνωρισθεί από τον πιθανό υπεύθυνο δίωξης)· επισημαίνεται, ωστόσο, ότι 
αιτών δεν είναι αναγκαίο να τύχει ατομικής αναγνώρισης από τον υπεύθυνο δίωξης, στο 
μέτρο που ο φόβος δίωξης είναι βάσιμος· 

§ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
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• πόροι τους οποίους έχει στη διάθεσή του ο αιτών ώστε να αποφύγει τη δίωξη (π.χ. σχέση 
με ισχυρά πρόσωπα)· 

• κ.λπ. 
 

Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης αποτελεί σοβαρή 
ένδειξη ότι είναι βάσιμος ο φόβος του αιτούντος, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να 
πιστεύει κανείς ότι η εν λόγω δίωξη δεν θα επαναληφθεί (άρθρο 4 παράγραφος 4 της ΟΕΑΑ). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Προφίλ αιτούντων 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται ορισμένα από τα προφίλ Αφγανών αιτούντων, όπως 
προκύπτουν από τον όγκο υποθέσεων που έχουν εξετάσει τα κράτη μέλη της ΕΕ. Διατυπώνονται 
γενικά συμπεράσματα όσον αφορά τα προφίλ και παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τις πρόσθετες 
περιστάσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξατομικευμένη εξέταση. Ορισμένα 
προφίλ διακρίνονται περαιτέρω σε υποπροφίλ, με ξεχωριστά συμπεράσματα όσον αφορά την 
ανάλυση κινδύνου ή/και τον σύνδεσμο με λόγο δίωξης. Ο αριθμός που αντιστοιχεί στο προφίλ και ο 
σύνδεσμος προς την αντίστοιχη ενότητα της κοινής ανάλυσης παρέχονται πάντα προς διευκόλυνση 
της παραπομπής. 

Τα συμπεράσματα σχετικά με κάθε προφίλ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με την επιφύλαξη της 
αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ισχυρισμών του αιτούντος. 

Όταν διαβάζετε τον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής:  

• Ο εκάστοτε αιτών μπορεί να υπάγεται σε περισσότερα του ενός προφίλ τα οποία 
περιλαμβάνονται στο παρόν σημείωμα καθοδήγησης. Οι ανάγκες προστασίας που 
σχετίζονται με όλες αυτές τις περιστάσεις θα πρέπει να εξετάζονται πλήρως. 

• Οι παράγραφοι σχετικά με την ανάλυση κινδύνου εστιάζουν στο επίπεδο 
κινδύνου και σε ορισμένες από τις σχετικές επιβαρυντικές περιστάσεις του 
κινδύνου. Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την αναγνώριση των πράξεων 
δίωξης διατίθεται στις σχετικές ενότητες της κοινής ανάλυσης. 

• Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα συμπεράσματα όσον αφορά διάφορα 
προφίλ και υποπροφίλ με στόχο την παροχή ενός πρακτικού εργαλείου στους 
χειριστές υποθέσεων. Παρότι παρέχονται παραδείγματα σε σχέση με υποπροφίλ 
με διαφοροποιημένο κίνδυνο και σε διαφοροποιημένες περιστάσεις που 
ενδέχεται να αυξάνουν ή να μειώνουν τον κίνδυνο, τα παραδείγματα αυτά δεν 
είναι εξαντλητικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υπό το πρίσμα όλων των 
περιστάσεων της ατομικής περίπτωσης. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/preliminary-remarks-0
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• Πρόσωπα τα οποία ενέπιπταν σε ορισμένο προφίλ στο παρελθόν ή μέλη της 
οικογένειας ατόμου που εμπίπτει σε ορισμένο προφίλ ενδέχεται να έχουν ανάγκες 
προστασίας παρόμοιες με εκείνες που περιγράφονται για το αντίστοιχο προφίλ. 
Αυτό δεν αναφέρεται ρητώς στον κατωτέρω πίνακα, αλλά θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στην εξατομικευμένη εξέταση. 

• Οι παράγραφοι σχετικά με τον δυνητικό σύνδεσμο αναφέρουν τον πιθανό 
συσχετισμό με τους λόγους δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΟΕΑΑ. Οι 
ενότητες της κοινής ανάλυσης παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με το 
κατά πόσον ο σύνδεσμος με κάποιον λόγο δίωξης είναι εξαιρετικά πιθανός ή 
μπορεί να τεκμηριωθεί ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις της υπόθεσης. 

• Για ορισμένα προφίλ, ο συσχετισμός μπορεί επίσης να αφορά την απουσία 
προστασίας έναντι της δίωξης και έναν ή περισσότερους λόγους βάσει του 
άρθρου 10 της ΟΕΑΑ άρθρου 10 της ΟΑ (άρθρο 9 παράγραφος 3 της ΟΕΑΑάρθρο 9 
παράγραφος 3 της ΟΑ). 

 

2.1 Πρόσωπα τα οποία 
συνδέονται με την πρώην 
αφγανική κυβέρνηση 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Οι αντιφατικές και περιορισμένες πληροφορίες 
σχετικά με τις πολιτικές και τη στρατηγική που σκοπεύουν να 
εφαρμόσουν οι Ταλιμπάν δυσχεραίνουν την εκτίμηση των μελλοντικών 
κινδύνων για τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ βάσει 
των τωρινών πληροφοριών. Ωστόσο, η εξατομικευμένη εξέταση του κατά 
πόσον υφίσταται εύλογη πιθανότητα να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη την παρουσία και τις δυνατότητες των Ταλιμπάν να 
στοχοποιούν συγκεκριμένα πρόσωπα μετά την κατάληψη της χώρας.  

Βάσει των προηγούμενων διώξεων και των ενδείξεων συνεχιζόμενης 
στοχοποίησης, τα άτομα που αντιμετωπίζονται ως πρωταρχικοί στόχοι 
των Ταλιμπάν, συμπεριλαμβανομένων όσον κατείχαν νευραλγικές θέσεις 
στις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και τα κλιμάκια διεξαγωγής 
ερευνών, είναι πιθανό να έχουν βάσιμο φόβο δίωξης. 

Τα μέλη της οικογένειας ορισμένων ατόμων που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ θα μπορούσαν επίσης να διατρέχουν κίνδυνο 
μεταχείρισης η οποία θα ισοδυναμούσε με δίωξη. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Οι παράγοντες αποκλεισμού αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται 
με το συγκεκριμένο προφίλ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/21-persons-affiliated-former-afghan-government
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2.2 Άτομα που έχουν 
εργαστεί για ξένες 
στρατιωτικές δυνάμεις 
ή θεωρείται ότι τις 
υποστηρίζουν  

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Οι πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τη 
στρατηγική που σκοπεύουν να εφαρμόσουν οι Ταλιμπάν σε σχέση με τα 
άτομα που έχουν εργαστεί για ξένους στρατούς είναι περιορισμένες και 
αντιφατικές. Ωστόσο, βάσει των πληροφοριών που αφορούν διώξεις του 
παρελθόντος και των ενδείξεων συνεχιζόμενης στοχοποίησης των εν λόγω 
ατόμων από τους Ταλιμπάν, προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα άτομα που 
εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ έχουν εν γένει βάσιμο φόβο δίωξης. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις.  

* Οι παράγοντεςαποκλεισμού αποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται 
με το συγκεκριμένο προφίλ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.3 Θρησκευτικοί ηγέτες 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Παρά τις περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την 
περίοδο μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν, 
λαμβανομένων υπόψη των διώξεων του παρελθόντος και της 
συνεχιζόμενης αποφασιστικότητας των Ταλιμπάν να δημιουργήσουν το 
Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία της 
σαρία, οι θρησκευτικοί ηγέτες που θεωρείται ότι απονομιμοποιούν την 
ιδεολογία των Ταλιμπάν είναι πιθανό να έχουν βάσιμο φόβο δίωξης. 

Όσον αφορά άλλα άτομα που εμπίπτουν σε αυτό το προφίλ: 
Απαιτούνται πρόσθετες επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου 
προκειμένου να θεμελιωθεί βάσιμος φόβος δίωξης. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις ή/και 
θρησκευτική πίστη. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.4 Πρόσωπα που 
φοβούνται την 
αναγκαστική 
στρατολόγησή τους από 
ένοπλες ομάδες 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα το επίπεδο 
κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στις 

επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται: 

o η ηλικία (η ιδιότητα μέλους της ηλικιακής ομάδας των νεαρών 
ενηλίκων) 

o η στρατιωτική προϋπηρεσία 

o η περιοχή καταγωγής και παρουσία/επιρροή ένοπλων ομάδων 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/22-individuals-who-have-worked-foreign-military-troops-or
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/23-religious-leadershttps:/easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/23-religious-leaders
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o η αυξανόμενη ένταση της σύρραξης 

o η θέση της φατρίας στη σύρραξη 

o η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Μολονότι ο κίνδυνος αναγκαστικής 
στρατολόγησης αυτός καθαυτός ενδεχομένως δεν συνεπάγεται την 
ύπαρξη συνδέσμου προς κάποιον λόγο δίωξης, οι συνέπειες της άρνησης 
θα μπορούσαν, ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις, να τεκμηριώσουν 
την ύπαρξη συνδέσμου, μεταξύ άλλων λόγων, σε σχέση με τις 
(αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

 

2.5 Εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα το επίπεδο 
κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στις 

επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται: 

o το φύλο (ήτοι γυναίκες εκπαιδευτικοί) 

o η καταγωγή από περιοχές στις οποίες το ISKP διατηρεί 
επιχειρησιακή ικανότητα 

o η μη τήρηση από το άτομο ή το ίδρυμα των οδηγιών και/ή του 
προγράμματος σπουδών των Ταλιμπάν 

o οι δηλώσεις κατά των Ταλιμπάν 

o κ.λπ. 
 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις και ενίοτε η 
θρησκευτική πίστη. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.6 Επαγγελματίες 
υγείας και εργαζόμενοι 
στην παροχή 
ανθρωπιστικής 
βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων που εργάζονται 
σε εθνικές και διεθνείς 
ΜΚΟ 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 
διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Μεταξύ των επιβαρυντικών 
περιστάσεων του κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o το φύλο (π.χ. γυναίκες) 

o η φύση των δραστηριοτήτων (εθνική/διεθνής ΜΚΟ με 
δραστηριότητες σχετικές με τον εμβολιασμό κατά της 
πολιομυελίτιδας, την εκκαθάριση ναρκοπεδίων, κ.λπ.) 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/24-persons-fearing-forced-recruitment-armed-groups
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/25-educational-personnel
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o οι δεσμοί με την πρώην κυβέρνηση ή ξένους δωρητές 

o οι δηλώσεις κατά κάποιας ένοπλης ομάδας  

o η καταγωγή από περιοχές στις οποίες το ISKP διατηρεί 
επιχειρησιακή ικανότητα 

o κ.λπ.  
 

Δυνητικός σύνδεσμος: ( αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.7 Δημοσιογράφοι, 
εργαζόμενοι σε μέσα 
ενημέρωσης και 
υπερασπιστές 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Οι δημοσιογράφοι, οι εργαζόμενοι σε μέσα 
ενημέρωσης και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οι 
Ταλιμπάν θεωρούν ότι διατυπώνουν επικριτικά σχόλια εις βάρος τους ή 
ότι δεν συμμορφώνονται προς τους όρους που αυτοί θέτουν είναι 
πιθανό να έχουν βάσιμο φόβο δίωξης.  

Όσον αφορά τους λοιπούς δημοσιογράφους, εργαζόμενους σε μέσα 
ενημέρωσης και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
απαιτούνται πρόσθετες επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου 
προκειμένου να θεμελιωθεί βάσιμος φόβος δίωξης.  

Η κατάσταση των γυναικών δημοσιογράφων, εργαζόμενων σε μέσα 
ενημέρωσης και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρήζει 
ιδιαίτερα προσεκτικής εκτίμησης. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολικές πεποιθήσεις ή/και 
θρησκευτική πίστη. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.8 Παιδιά 

 

 

 

 

 

Η ενότητα σχετικά με τα παιδιά εξετάζει ορισμένες ειδικές περιστάσεις 
αυξημένης ευαλωτότητας και κινδύνου στις οποίες ενδέχεται να 
εκτίθενται τα παιδιά στο Αφγανιστάν. 

2.8.1 Βία κατά των παιδιών: επισκόπηση  Βία κατά των παιδιών: 
επισκόπηση 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020  

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά το επίπεδο 
κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στις 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/26-healthcare-professionals-and-humanitarian-workers-including
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/27-journalists-media-workers-and-human-rights-defenders
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επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνονται: 

o το φύλο (τα αγόρια και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν 
διαφορετικούς κινδύνους) 

o η ηλικία και η εμφάνιση (π.χ. τα αγόρια χωρίς γένια μπορούν να 
στοχοποιηθούν ως bacha bazi) 

o η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων στην 
οικογένεια 

o η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του παιδιού και της 
οικογένειας 

o κ.λπ. 
 

Δυνητικός σύνδεσμος: Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του αιτούντος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση (πρώην) 
bacha bazi παιδιών, η δίωξη μπορεί να αφορά λόγους ιδιότητας μέλους 
ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.8.2 Γάμοι παιδιών 

Βλ. την ενότητα 2.9.2 Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές γάμου στο 
προφίλ 2.9 Γυναίκες. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.8.3 Στρατολόγηση παιδιών 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά το επίπεδο 
κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης υπό 
τη μορφή της στρατολόγησης παιδιών. Στις επιβαρυντικές περιστάσεις 
του κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

o ο τόπος καταγωγής ή διαμονής 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του παιδιού. 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/292-harmful-traditional-marriage-practices
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/281-violence-against-children-overview
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Βλέπε επίσης 2.4 Πρόσωπα που φοβούνται την αναγκαστική 
στρατολόγησή τους από ένοπλες ομάδες και 2.8.1 Βία κατά παιδιών: 
επισκόπηση. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.8.4 Παιδική εργασία και εμπορία παιδιών 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά το επίπεδο 
κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης όσον 
αφορά την παιδική εργασία ή/και την εμπορία παιδιών. Στις 
επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνονται:  

o η ηλικία  

o το φύλο 

o η οικογενειακή κατάσταση 

o η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του παιδιού και της 
οικογένειάς του κ.λπ.  

o Η περίπτωση παιδιού που εμπίπτει στην κατάσταση των 
εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων 

o η τοξικομανία 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Οι ατομικές περιστάσεις του παιδιού πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν μπορεί να τεκμηριωθεί 
σύνδεσμος με λόγο δίωξης. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.8.5 Εκπαίδευση των παιδιών και ειδικότερα των κοριτσιών 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Οι γενικότερες ελλείψεις του εκπαιδευτικού 
συστήματος και οι περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης δεν μπορούν 
αυτές καθαυτές να θεωρηθούν δίωξη, καθώς δεν είναι αποτέλεσμα 
σκόπιμων ενεργειών τρίτου. Ωστόσο, στην περίπτωση σκόπιμων 
περιορισμών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, ιδίως για τα κορίτσια, κάτι 
τέτοιο μπορεί να ισοδυναμεί με δίωξη. Οι εξελίξεις σχετικά με τις 
πολιτικές και την πρακτική των Ταλιμπάν στον τομέα της εκπαίδευσης των 
κοριτσιών θα πρέπει να εκτιμηθούν προσεκτικά βάσει των συναφών 
επικαιροποιημένων ΠΧΚ. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/283-child-recruitment
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/284-child-labour-and-child-trafficking
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Δυνητικός σύνδεσμος: Θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι 
ατομικές περιστάσεις του παιδιού. Ανάλογα με τις πολιτικές που 
εφαρμόζουν οι Ταλιμπάν, η θρησκευτική πίστη ή/και οι πολιτικές 
πεποιθήσεις ενδέχεται να είναι συναφείς.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.8.6 Παιδιά χωρίς δίκτυο υποστήριξης στο Αφγανιστάν 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Η έλλειψη δικτύου υποστήριξης δεν ισοδυναμεί αυτή 
καθαυτή με δίωξη. Ωστόσο, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να εκτεθούν 
τα παιδιά αυτά σε πράξεις, οι οποίες, λόγω της σοβαρότητας, του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα ή της σώρευσής τους, μπορεί να 
ισοδυναμούν με δίωξη. Βλέπει, για παράδειγμα, 2.8.4 Παιδική εργασία 
και εμπορία παιδιών. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του παιδιού.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.9 Γυναίκες Η θέση των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν χαρακτηρίζεται 
από βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, ισχυρές πολιτισμικές πεποιθήσεις και 
κοινωνικές δομές που ενισχύουν τις διακρίσεις. Οι παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω φύλου είναι σύνηθες φαινόμενο. Στην 
πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσαν μετά την κατάληψη της χώρας, οι 
Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι «οι γυναίκες αποτελούν σημαντικό τμήμα της 
κοινωνίας και εγγυόμαστε το σύνολο των δικαιωμάτων τους εντός των 
ορίων του Ισλάμ».  Ωστόσο, δεν διευκρινίσθηκε ούτε αναλύθηκε 
περαιτέρω η έννοια αυτών των ορίων από τους Ταλιμπάν. Αναφέρθηκε 
επίσης ότι τον Σεπτέμβριο του 2021 οι Ταλιμπάν κατάργησαν το 
Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων και στη θέση του επανίδρυσαν το 
Υπουργείο για την Προαγωγή της Αρετής και την Πρόληψη της Διαφθοράς. 
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τους Ταλιμπάν στη 
δεκαετία του 1990, το υπουργείο με την εν λόγω επωνυμία αναφέρεται 
ότι είχε ως στόχο την επιβολή αυστηρών ισλαμικών κανόνων και 
αυστηρών περιορισμών για τις γυναίκες. 

Οι διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν συχνά 
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, οι ακόλουθες 
υποενότητες θα πρέπει να διαβάζονται συνδυαστικά.  

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/286-children-without-support-network-afghanistan
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/285-education-children-and-girls-particular
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2.9.1 Βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών: επισκόπηση 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και όλα τα 
κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου 
φόβου δίωξης. Στις επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o η εντύπωση ότι η εκάστοτε γυναίκα ή το εκάστοτε κορίτσι θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει διαπράξει πράξεις που 
τιμωρούνται βάσει της σαρία  

o το είδος εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον (για τις γυναίκες 
που εργάζονται εκτός σπιτιού) 

o η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων στην 
οικογένεια 

o η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση  

o η οικογενειακή κατάσταση (ο κίνδυνος σεξουαλικής και έμφυλης 
βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών στην εφηβεία είναι 
υψηλότερος εκείνων που ζουν χωρίς άρρενα προστάτη, γυναικών 
που υποστηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λπ.) 

o η περίπτωση ότι πρόκειται για γυναίκες ή κορίτσια που εμπίπτουν 
στην κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις ή/και 
θρησκευτική πίστη (π.χ. όταν η δίωξη πραγματοποιείται από τους 
Ταλιμπάν) ή/και η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας (βλ. 
παραδείγματα κατωτέρω). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.9.2 Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές γάμου 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και όλα τα 
κορίτσια το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου 
φόβου δίωξης όσον αφορά τις παραδοσιακές πρακτικές γάμου. Στις 

επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o η νεαρή ηλικία (ιδίως, κάτω των 16 ετών) 

o η περιοχή καταγωγής (αφορά κυρίως τις αγροτικές περιοχές) 

o η εθνότητα (π.χ. Παστούν) 

o η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων στην 
οικογένεια 

o η κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 

o τοπική ισχύς/επιρροή του (δυνητικού) συζύγου και της 
οικογένειας ή του δικτύου του 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/291-violence-against-women-and-girls-overview
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o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας 
(π.χ. όσον αφορά την άρνηση του εξαναγκασμού σε γάμο ή του γάμου 
ανηλίκων). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.9.3 Γυναίκες σε δημόσιους ρόλους 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Οι περιορισμένες και αντιφατικές πληροφορίες όσον 
αφορά τις πολιτικές και τη στρατηγική που σκοπεύουν να εφαρμόσουν οι 
Ταλιμπάν σχετικά με τις γυναίκες σε δημόσιους ρόλους δυσχεραίνουν την 
εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων για τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ βάσει των τωρινών πληροφοριών. Η εκτίμηση του 
κατά πόσον υφίσταται βάσιμος φόβος δίωξης της αιτούσας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις συναφείς επικαιροποιημένες πληροφορίες, καθώς 
και την πιθανότητα δίωξης από άλλους υπεύθυνους δίωξης, 
συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας ή της κοινωνίας εν γένει.  

Στις επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνονται:  

o η εντύπωση ότι η συγκεκριμένη γυναίκα σε δημόσιο ρόλο δεν 
συμμορφώνεται προς τους όρους που έχουν θέσει οι Ταλιμπάν 

o η προβολή της αιτούσας (π.χ. η φύση της εργασίας) 
o το συντηρητικό περιβάλλον 
o η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων από την 

οικογένεια ή το δίκτυο 
o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις ή/και 
θρησκευτική πίστη. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.9.4 Γυναίκες που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει τους ηθικούς 
κώδικες  

Βλ. το προφίλ 2.10 Άτομα που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει τους 
ηθικούς κώδικες. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/293-women-public-roles
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/292-harmful-traditional-marriage-practices
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/210-individuals-perceived-have-transgressed-moral-codes
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2.9.5 Γυναίκες οι οποίες θεωρούνται «δυτικοποιημένες» 

Βλ. το προφίλ  2.11 Άτομα τα οποία θεωρούνται «δυτικοποιημένα». 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.9.6 Ανύπανδρες γυναίκες και γυναίκες που υποστηρίζουν 
μονογονεϊκές οικογένειες  

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες που εμπίπτουν 
στο συγκεκριμένο ειδικότερο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται 
για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στις επιβαρυντικές 
περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o η προσωπική κατάσταση 

o ο τόπος καταγωγής και διαμονής 

o η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων από την 
οικογένεια ή την κοινότητα 

o η οικονομική κατάσταση 

o η διαθεσιμότητα προσωπικών εγγράφων 

o η εκπαίδευση 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας 
(π.χ. διαζευγμένες γυναίκες). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.10 Άτομα που 
θεωρείται ότι έχουν 
παραβιάσει τους 
ηθικούς κώδικες 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 
διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στις επιβαρυντικές περιστάσεις του 
κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o το φύλο (ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες) 

o η περιοχή καταγωγής (αφορά κυρίως τις αγροτικές περιοχές) 

o το συντηρητικό περιβάλλον 

o η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων από την 
οικογένεια 

o η ισχύς/επιρροή των εμπλεκόμενων παραγόντων 

o κ.λπ. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/296-single-women-and-female-heads-households
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/211-individuals-perceived-‘westernised’
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Δυνητικός σύνδεσμος: η θρησκευτική πίστη ή/και οι (αποδιδόμενες) 
πολιτικές πεποιθήσεις ή η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.11 Άτομα που 
θεωρούνται 
«δυτικοποιημένα» 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Η κατάσταση των ατόμων που θεωρούνται 
«δυτικοποιημένα» πρέπει να εκτιμάται υπό το πρίσμα της πρόσφατης 
κατάληψης της χώρας από τους Ταλιμπάν. Η εξατομικευμένη εξέταση του 
κατά πόσον υφίσταται βάσιμος φόβος δίωξης του αιτούντος θα πρέπει 
περαιτέρω να λαμβάνει επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου, όπως:  

o το φύλο (ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες) 

o η συμπεριφορά του αιτούντος 

o η περιοχή καταγωγής (αφορά κυρίως τις αγροτικές περιοχές) 

o το συντηρητικό περιβάλλον 

o η αντίληψη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων από την 
οικογένεια 

o η ηλικία [ενδέχεται να είναι δύσκολο για τα παιδιά να 
(ανα)προσαρμοστούν στους κοινωνικούς περιορισμούς του 
Αφγανιστάν] 

o η προβολή του αιτούντος 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του αιτούντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δίωξη μπορεί να 
οφείλεται σε λόγους θρησκευτικής πίστης ή/και (αποδιδόμενων) 
πολιτικών πεποιθήσεων ή στην ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας. 

Βλέπε επίσης τα προφίλ 2.9.3 Γυναίκες σε δημόσιους ρόλους, 2.10 Άτομα 
που θεωρείται ότι έχουν παραβιάσει τους ηθικούς κώδικες και 2.14 
Άτομα που θεωρείται ότι διέπραξαν βλασφημία ή/και αποστασία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.12 Πρόσωπα ΛΟΑΤΚΙ Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Ο βάσιμος φόβος δίωξης θα πρέπει εν γένει να 
τεκμηριώνεται. 

Δυνητικός σύνδεσμος: ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας.  

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/210-individuals-perceived-have-transgressed-moral-codes
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/211-individuals-perceived-‘westernised’
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.13 Άτομα με 
αναπηρίες και άτομα με 
σοβαρά ιατρικά 
προβλήματα 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 
διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Μεταξύ των επιβαρυντικών 
περιστάσεων του κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o η φύση και ο εμφανής χαρακτήρας της νοητικής ή σωματικής 
αναπηρίας 

o η αρνητική αντίληψη από την οικογένεια 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, 
στην περίπτωση προσώπων με ευδιάκριτες ψυχικές παθήσεις ή σωματικές 
αναπηρίες. 

 

Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 
στο διαδίκτυο. 

 

2.14 Άτομα που 
θεωρείται ότι 
διέπραξαν βλασφημία 
ή/και αποστασία 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Ο βάσιμος φόβος δίωξης θα πρέπει εν γένει να 
τεκμηριώνεται. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η θρησκευτική πίστη. 

 

Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 
στο διαδίκτυο. 

 

2.15.1 Μέλη της 
εθνότητας των Χαζαρά 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Η κατάσταση των Χαζαρά θα πρέπει να εκτιμάται υπό 
το πρίσμα της πρόσφατης κατάληψης της χώρας από τους Ταλιμπάν. 
Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές που σκοπεύουν να 
εφαρμόσουν οι Ταλιμπάν έναντι της μειονότητας είναι επί του παρόντος 
περιορισμένες. Ο κίνδυνος στοχοποίησης από το ISKP θα πρέπει επίσης να 
εκτιμάται υπό το πρίσμα της επιχειρησιακής ικανότητας της ομάδας. Οι 
επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να σχετίζονται με 
άλλα προφίλ, όπως τα εξής: 2.15.2 Σιίτες, συμπεριλαμβανομένων 
Ισμαηλιτών, 2.1 Πρόσωπα τα οποία συνδέονται με την πρώην αφγανική 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/213-persons-living-disabilities-and-persons-severe-medical-issues
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/214-individuals-considered-have-committed-blasphemy-andor-apostasy
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/212-lgbtiq-persons
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κυβέρνηση, ή 2.6 Επαγγελματίες υγείας και εργαζόμενοι της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που 
εργάζονται σε εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: (αποδιδόμενη) θρησκευτική πίστη (βλ. προφίλ 
2.15.2 Σιίτες, συμπεριλαμβανομένων Ισμαηλιτών), (αποδιδόμενες) 
πολιτικές πεποιθήσεις (π.χ. Δεσμοί με την πρώην κυβέρνηση, εικαζόμενη 
υποστήριξη προς το Ιράν), ή/και φυλή (εθνότητα). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.15.2 Σιίτες, 
συμπεριλαμβανομένων 
Ισμαηλιτών 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Η κατάσταση των Σιιτών θα πρέπει να εκτιμάται υπό 
το πρίσμα της πρόσφατης κατάληψης της χώρας από τους Ταλιμπάν. 
Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές που σκοπεύουν να 
εφαρμόσουν οι Ταλιμπάν έναντι της μειονότητας είναι περιορισμένες. Θα 
πρέπει επίσης να εξετάζεται ο κίνδυνος στοχοποίησης από το ISKP. Επί 
του παρόντος, εκτιμάται ότι δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που 
εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται 
για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στις επιβαρυντικές 
περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o η περιοχή καταγωγής (οι περιοχές στις οποίες το ISKP έχει 
επιχειρησιακή ικανότητα παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο) 

o η συμμετοχή σε θρησκευτικές πρακτικές 

o ο πολιτικός ακτιβισμός 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η θρησκευτική πίστη. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.15.3 Ινδουιστές και Σιχ Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Η κατάσταση των Ινδουιστών και των Σιχ θα πρέπει 
να εκτιμάται υπό το πρίσμα της πρόσφατης κατάληψης της χώρας από 
τους Ταλιμπάν. Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές που 
σκοπεύουν να εφαρμόσουν οι Ταλιμπάν έναντι των μειονοτήτων αυτών 
είναι περιορισμένες. Θα πρέπει επίσης να εξετάζεται ο κίνδυνος 
στοχοποίησης από το ISKP. Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι δεν 
αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στα συγκεκριμένα προφίλ 
το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου 
δίωξης. Στην εξατομικευμένη εξέταση του αν υπάρχει εύλογη πιθανότητα 
να υποστεί ο αιτών δίωξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/2151-individuals-hazara-ethnicity
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/2152-shia-including-ismaili
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επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου, ιδίως δε η περιοχή καταγωγής 
(π.χ. περιοχές στις οποίες το ISKP έχει επιχειρησιακή παρουσία), κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η θρησκευτική πίστη. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.15.4 Baha’i Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Ο βάσιμος φόβος δίωξης θα πρέπει εν γένει να 
τεκμηριώνεται. 

Δυνητικός σύνδεσμος: η θρησκευτική πίστη. 

Βλ. επίσης 2.14. Άτομα που θεωρείται ότι διέπραξαν βλασφημία και/ή 
αποστασία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.16.1 Άτομα που 
εμπλέκονται σε 
βεντέτες  

Last update: December 2020 

Ανάλυση κινδύνου για άνδρες που εμπλέκονται άμεσα σε βεντέτες: Ο 
βάσιμος φόβος δίωξης θα πρέπει εν γένει να τεκμηριώνεται. 

Ανάλυση κινδύνου για γυναίκες, παιδιά και άνδρες που έχουν 
απομακρυνθεί λόγω της βεντέτας: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα το 
επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου 
δίωξης. Στις επιβαρυντικές περιστάσεις του κινδύνου θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνονται:  

o η ένταση της βεντέτας 

o η καταγωγή από περιοχές στις οποίες το κράτος δικαίου είναι 
αδύναμο 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Για να καθοριστεί αν μπορεί να τεκμηριωθεί 
σύνδεσμος με λόγο δίωξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του αιτούντος. Για παράδειγμα, τα μέλη οικογένειας που 
εμπλέκονται σε βεντέτα ενδέχεται να έχουν βάσιμο φόβο δίωξης για 
λόγους που αφορούν την ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας.  

* Οι παράγοντες αποκλεισμούαποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται 
με το συγκεκριμένο προφίλ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/2153-hindus-and-sikhs
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/2154-baha’i
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/2161-blood-feuds
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2.16.2 Άτομα που 
εμπλέκονται σε 
κτηματικές διαφορές 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 
διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στις επιβαρυντικές περιστάσεις του 
κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o η βίαιη φύση της διαφοράς 

o η ισχύς/επιρροή των εμπλεκόμενων στην κτηματική διαφορά 
παραγόντων 

o οι περιοχές καταγωγής με αδύναμο κράτος δικαίου 

o κ.λπ. 

Δυνητικός σύνδεσμος: Γενικά, απουσία συνδέσμου με λόγο 
προβλεπόμενο στη Σύμβαση. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη ατομικών 
περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεσμος βάσει 
πρόσθετων περιστάσεων (π.χ. εθνότητα, κτηματική διαφορά η οποία 
οδηγεί σε βεντέτα κ.λπ.). 

* Οι παράγοντες αποκλεισμούαποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται 
με το συγκεκριμένο προφίλ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.17 Άτομα που 
κατηγορούνται για 
εγκλήματα του κοινού 
ποινικού δικαίου 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 
διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Στις επιβαρυντικές περιστάσεις του 
κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται:  

o η φύση του εγκλήματος για το οποίο έχει ασκηθεί δίωξη κατά του 
αιτούντος 

o η προβλεπόμενη ποινή 

o κ.λπ.  

Δυνητικός σύνδεσμος: Στην περίπτωση ατόμων που κατηγορούνται για 
εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου δεν υπάρχει, γενικά, σύνδεσμος 
με λόγο δίωξης προβλεπόμενο στη Σύμβαση. Ωστόσο, όταν διαπιστώνεται 
βάσιμος φόβος δίωξης που αφορά προβλεπόμενη ποινή βάσει της σαρία, 
η δίωξη μπορεί να οφείλεται σε λόγους θρησκευτικής πίστης. Σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, η δίωξη μπορεί (επίσης) να οφείλεται σε άλλο 
προβλεπόμενο στη Σύμβαση λόγο ή να κινείται ή να ασκείται βάσει 
διακριτικής μεταχείρισης που σχετίζεται με άλλο προβλεπόμενο στη 
Σύμβαση λόγο. 

* Οι παράγοντες αποκλεισμούαποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται 
με το συγκεκριμένο προφίλ. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/2162-land-disputes
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.18 Άτομα που 
γεννήθηκαν στο Ιράν ή 
στο Πακιστάν και/ή 
έζησαν εκεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα 

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Γενικά, η μεταχείριση που υφίστανται τα άτομα που 
εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ δεν ισοδυναμεί με δίωξη. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, η σώρευση μέτρων μπορεί να ισοδυναμεί με 
δίωξη.  

Δυνητικός σύνδεσμος: Γενικά, απουσία συνδέσμου με λόγο 
προβλεπόμενο στη Σύμβαση. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη ατομικών 
περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεσμος βάσει 
πρόσθετων περιστάσεων. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

 

  

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/217-individuals-accused-ordinary-crimes
https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/218-individuals-who-were-born-iran-or-pakistan-andor-who-lived
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Επικουρική προστασία 

Τα περιεχόμενα αυτού του κεφαλαίου περιλαμβάνουν:  
 

• Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΕΑΑΆρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ: θανατική ποινή ή 
εκτέλεση 

• Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΕΑΑΆρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ: βασανιστήρια ή 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία 

• Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑΆρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: σοβαρή και προσωπική 
απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης 
ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξηςσοβαρή και 
προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω 
αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης 

Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ 

Θανατική ποινή ή εκτέλεση  

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Η θανατική ποινή προβλέπεται στο ισλαμικό δίκαιο. 

Ο προηγούμενος Ποινικός Κώδικας αναφέρεται ότι προέβλεπε σημαντικά περιορισμένο αριθμό 
αξιόποινων πράξεων που τιμωρούνταν με τη θανατική ποινή, η δε θανατική ποινή σπανίως 
εκτελείτο στην πράξη. Αναφέρονται πέντε εκτελέσεις το 2017, τρεις το 2018 και καμία το 2019. 
Σχεδόν 700 άτομα είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για «εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου» ή 
για εγκλήματα κατά της εσωτερικής ή της εξωτερικής ασφάλειας τον Νοέμβριο του 2019. 

Πριν από την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν, στις περιοχές που τελούσαν υπό τον έλεγχό 
τους, οι Ταλιμπάν επέβαλλαν ποινές μέσω παράλληλου συστήματος απονομής δικαιοσύνης, βάσει 
αυστηρής ερμηνείας της σαρία. Σε αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις εκτελέσεων, ακόμη και 
δημόσιων εκτελέσεων διά λιθοβολισμού και πυροβολισμού. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση (για 
παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν 2.17 άτομα που κατηγορούνται για 
εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου2.17 άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα του κοινού 
ποινικού δικαίου), θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής προστασίας βάσει του άρθρου 15 
στοιχείο α) της ΟΑάρθρου 15 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ. Εάν υπάρχει εύλογη πιθανότητα επιβολής 
θανατικής ποινής ή εκτέλεσης, χορηγείται επικουρική προστασία βάσει του άρθρου 15 στοιχείο α) 
της ΟΑάρθρου 15 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ, εκτός εάν ο αιτών πρέπει να αποκλειστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της ΟΑ άρθρο 17 της ΟΕΑΑ. 

Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αποκλεισμούαποκλεισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/31-article-15a-qd
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Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ 

Βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία  

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Στις περιπτώσεις αιτούντων στις οποίες τα βασανιστήρια ή η απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
μεταχείριση ή τιμωρία μπορεί να συνιστά πραγματικό κίνδυνο, θα υπάρχει συχνά σύνδεσμος με 
λόγο δίωξης βάσει του ορισμού του πρόσφυγα και, ως εκ τούτου, τα άτομα αυτά θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν πρόσφυγες. Ωστόσο, σε σχέση με περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει σύνδεσμος με λόγο προβλεπόμενο στη Σύμβαση και, επομένως, ο αιτών δεν θα πληροί 
τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη επικουρικής 
προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ. 

Όταν εξετάζεται η ανάγκη προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ άρθρου 15 στοιχείο 
β) της ΟΕΑΑ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 

•  Μη διαθέσιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: 
Επισημαίνεται ότι η δίωξη ή σοβαρή βλάβη πρέπει να έχει τη μορφή της μεταχείρισης κάποιου 
φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης (άρθρο 6 ΟΕΑΑάρθρο 6 ΟΑ). Αφ’ εαυτών, η γενική μη 
διαθεσιμότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης ή άλλα κοινωνικοοικονομικά 
στοιχεία (π.χ. η κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων, δυσχέρειες στην εξεύρεση 
ευκαιριών διαβίωσης, στέγαση) θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο της απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής μεταχείρισης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΕΑΑάρθρου 15 στοιχείο β) 
της ΟΑ, εκτός εάν υπάρχει εκ προθέσεως συμπεριφορά κάποιου παράγοντα, όπως η εκ 
προθέσεως στέρηση από τον αιτούντα κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 

• Αυθαίρετες συλλήψεις, παράνομη κράτηση και συνθήκες στις φυλακές: Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δίνεται στα φαινόμενα αυθαίρετων συλλήψεων και παράνομης κράτησης, καθώς και 
στις συνθήκες στις φυλακές. Οι αυθαίρετες συλλήψεις και τα κέντρα παράνομης κράτησης τα 
οποία διοικούν διάφοροι παράγοντες (οι οποίοι συνδέονται με την πρώην κυβέρνηση, με 
παραστρατιωτικές ομάδες, με ισχυρούς άνδρες ή με ομάδες στασιαστών) είναι ευρέως 
διαδεδομένο φαινόμενο στο Αφγανιστάν. Γενικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται 
σεβαστά σε αυτές τις εγκαταστάσεις παράνομης κράτησης και τα πρόσωπα που 
αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο παράνομης κράτησης ενδέχεται να χρήζουν προστασίας. 
Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ότι σε περιπτώσεις στις οποίες η άσκηση δίωξης ή η ποινή είναι 
κατάφωρα άδικη ή υπερβολική, ή στις περιπτώσεις στις οποίες ένα πρόσωπο υποβάλλεται στις 
φυλακές σε συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
μπορεί να προκύψει κατάσταση σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΕΑΑ. 
Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι τόσο σε επίσημα όσο και σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης 
έλαβαν συχνά χώρα βασανιστήρια. 

 

• Σωματικές τιμωρίες: Βάσει της σαρία, σωματικές ποινές προβλέπονται για διάφορες αξιόποινες 
πράξεις. Το άρθρο 29 του Συντάγματος του Αφγανιστάν απαγόρευε την «τιμωρία που αντίκειται 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια», επισημαίνεται δε ότι το Αφγανιστάν είχε προσχωρήσει στην CAT 
από το 1987. Ωστόσο, οι σωματικές τιμωρίες επιτρέπονταν από τη νομοθεσία του Αφγανιστάν 
λόγω του πλουραλιστικού νομικού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου το ισλαμικό και το 
κοσμικό δίκαιο εφαρμόζονταν παράλληλα, επιτρέποντας στους δικαστές και τα δικαστήρια να 
αποφασίζουν τον τρόπο επιβολής των ποινών βάσει του ενός ή του άλλου κώδικα. Σωματική 
τιμωρία, συμπεριλαμβανομένης της μαστίγωσης και του ξυλοδαρμού, επιβάλλονταν συχνότερα 
σε περιοχές υπό τον έλεγχο αντικυβερνητικών στοιχείων. Στις περιοχές που τελούσαν υπό τον 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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έλεγχό τους, οι Ταλιμπάν επέβαλλαν ποινές μέσω παράλληλου συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης, βάσει αυστηρής ερμηνείας της σαρία. Εκτός από τις εκτελέσεις (βλ. άρθρο 15 
στοιχείο α) της ΟΕΑΑ), η λειτουργία του συστήματος αυτού οδήγησε σε τιμωρίες που 
χαρακτηρίστηκαν από την UNAMA ως σκληρές, απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Μετά την 
κατάληψη της χώρας, οι Ταλιμπάν προέβησαν σε σαφείς δηλώσεις σχετικά με την απαιτούμενη 
από αυτούς εφαρμογή της σαρία. 

• Βίαιη εγκληματικότητα: Από τις εκθέσεις προκύπτει ότι σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχει έξαρση 
των εγκλημάτων του κοινού ποινικού δικαίου και του οργανωμένου εγκλήματος, με αυξητική 
τάση τα τελευταία χρόνια, ιδίως στις μεγάλες πόλεις όπως η Καμπούλ, το Τζαλαλαμπάντ, η 
Χεράτ και η Μαζάρ-ι-Σαρίφ. Μεταξύ των αναφερόμενων εγκλημάτων περιλαμβάνονται 
απαγωγές ενηλίκων και παιδιών, ληστείες, διαρρήξεις, φόνοι και εκβιάσεις. Οι εγκληματικές 
οργανώσεις στοχοποιούσαν επιχειρηματίες, τοπικούς αξιωματούχους και απλούς ανθρώπους, 
ενώ μεταξύ των κύριων στόχων αναφέρονται αλλοδαποί και ευκατάστατοι Αφγανοί. Όταν δεν 
υφίσταται σύνδεσμος με λόγο δίωξης σύμφωνα με τον ορισμό του πρόσφυγα, ο κίνδυνος 
τέλεσης εγκλημάτων όπως τα ανωτέρω ενδέχεται να αναγνωρισθεί βάσει του άρθρου 15 
στοιχείο β) της ΟΕΑΑ. 

Μεταξύ άλλων περιπτώσεων στις οποίες ενδέχεται να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σοβαρής 
βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΕΑΑπεριλαμβάνονται 
ορισμένες καταστάσεις που εμπίπτουν στα προφίλ 2.8 Παιδιά2.8 Παιδιά, 2.16.2 Κτηματικές 
διαφορές2.16.2 Κτηματικές διαφορές, κ.λπ. 

Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αποκλεισμούαποκλεισμού θα μπορούσαν να έχουν σχέση. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/32-article-15b-qd
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Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 

Σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής 
ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε 
καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης  

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑάρθρου 15 στοιχείο γ) 
της ΟΕΑΑ είναι: 

Διάγραμμα 2. Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: στοιχεία της αξιολόγησης. 

 

Προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ, τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να 
διαπιστωθούν σωρευτικώς. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

Ακολουθεί περίληψη των συναφών συμπερασμάτων σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν: 

a. Ένοπλη σύρραξη: Τους θερινούς μήνες του 2021, η επιθετική επιχείρηση των Ταλιμπάν 
εξελίχθηκε σε ταχεία προέλαση και είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του συνόλου σχεδόν της 
χώρας από αυτούς. Τα μέλη του προσωπικού των ΕΔΑΑ αποσύρθηκαν από τις θέσεις τους 
χωρίς να εμπλακούν σε ένοπλες αναμετρήσεις. Στις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν μετά την 
κατάληψη της Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν διακήρυξαν τη λήξη του πολέμου. 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές οργανώθηκαν ομάδες ένοπλης αντίστασης και έλαβαν χώρα 
ένοπλες συγκρούσεις. Στη χώρα συνεχίζει επίσης να δρα το ISKP.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

  
b. Άμαχος: Τοάρθρο 15 στοιχείο γ) τη ΟΕΑΑ άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ εφαρμόζεται σε 

πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη οποιασδήποτε εκ των αντιμαχόμενων πλευρών και δεν 
λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες, στα οποία μπορούν δυνητικά να συγκαταλέγονται πρώην 
μαχητές που εγκατέλειψαν πραγματικά και μόνιμα την ένοπλη δραστηριότητα. Οι αιτήσεις 
προσώπων που εμπίπτουν στα ακόλουθα προφίλ θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Βάσει 
εξατομικευμένης εξέτασης, ενδέχεται να διαπιστωθεί ότι οι αιτούντες αυτοί δεν πληρούν τις 

(διεθνής ή 
εσωτερική) 

ένοπλη 
σύρραξη

άμαχος
αδιάκριτη 

άσκηση βίας

σοβαρή και 
προσωπική 

απειλή

(για τη) ζωή ή 
τη σωματική 
ακεραιότητα 

αμάχου

σύνδεσμος 
(«λόγω 

αδιάκριτης 
άσκησης 

βίας»)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν άμαχοι δυνάμει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ. Για 
παράδειγμα: 

• Ταλιμπάν 

• Ένοπλες ομάδες που αντιστέκονται στους Ταλιμπάν: αρκετές παραστρατιωτικές 
ομάδες συνέχισαν να υπάρχουν ή συγκροτήθηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες της 
επιθετικής επιχείρησης των Ταλιμπάν και μετά την κατάληψη της χώρας από αυτούς 

• Άλλες ένοπλες ομάδες: Μεταξύ των άλλων ενόπλων ομάδων που δρουν στο 
Αφγανιστάν συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, το ISKP, το IMU, το Δίκτυο Haqqani, 
η Αλ Κάιντα, η Jundullah. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενεργητική συμμετοχή σε εχθροπραξίες δεν περιορίζεται 
στην εμφανή οπλοφορία, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την παροχή ουσιαστικής 
υλικοτεχνικής και/ή διοικητικής στήριξης σε μαχητές.  

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η εκτίμηση των αναγκών προστασίας είναι 
μελλοντοστραφής. Επομένως, το κύριο ζήτημα που εξετάζεται είναι αν ο αιτών θα αποτελεί 
ή όχι άμαχο κατά την επιστροφή του. Το γεγονός ότι το πρόσωπο έλαβε μέρος σε 
εχθροπραξίες στο παρελθόν δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δεν εφαρμόζεται στο πρόσωπο 
αυτό το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ.  

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

c. Αδιάκριτη άσκηση βίας: Τα αυξημένα επίπεδα βίας που παρατηρήθηκαν τους θερινούς μήνες 
διαδέχθηκε, μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν, μια σημαντική μείωση των 
αντιπαραθέσεων και της συνδεόμενης με αυτές αδιάκριτης άσκησης βίας. Ωστόσο, οι εξελίξεις 
αυτές είναι πολύ πρόσφατες και στο μέλλον δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν αλλαγές των 
τρεχουσών τάσεων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί σχετικά με την 
υποβολή αξιόπιστων εκθέσεων από τη χώρα. Ως εκ τούτου, κατά τον χρόνο σύνταξης του 
παρόντος σημειώματος, δεν θεωρείται εφικτή η αξιολόγηση της κατάστασης στο Αφγανιστάν 
όσον αφορά τις ανάγκες προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΕΑΑ. 
 
Ενόσω εξελίσσεται η κατάσταση ασφάλειας στο Αφγανιστάν, προκειμένου να επιχειρήσουμε 
μια μελλοντοστραφή εκτίμηση όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου λόγω αδιάκριτης βίας σε 
περίπτωση ένοπλης σύρραξης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία βάσει των 
σχετικών επικαιροποιημένων ΠΧΚ: 

• Παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση: συμπεριλαμβάνονται πτυχές όπως η 
εμφάνιση ή/και επιχειρησιακή ικανότητα των διάφορων παραγόντων, η δυνητική 
ανάμειξη άλλων κρατών στη σύγκρουση, η διάρκεια και η σχετική σταθερότητα του 
ελέγχου ενός συγκεκριμένου παράγοντα στην περιοχή, κ.λπ. 

• Συμβάντα και θύματα μεταξύ αμάχων: οι μέθοδοι και οι τακτικές που 
χρησιμοποιούνται, η συχνότητα των συμβάντων και ο αντίκτυπός τους όσον αφορά τον 
αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων. 

• Γεωγραφικό εύρος: ορισμένα περιστατικά βίας που συνδέονται με το περιβάλλον της 
σύρραξης ενδέχεται να περιορίζονται σε συγκεκριμένη περιοχή και να συναρτώνται με 
τους εμπλεκόμενους στη σύρραξη παράγοντες, για παράδειγμα τοπικές ένοπλες 
ομάδες που αντιστέκονται στους Ταλιμπάν. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/332-qualification-person-‘civilian’
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• Εκτοπισμός: Ο εκτοπισμός που σχετίζεται με τη σύγκρουση ενδέχεται να αποτελεί 
σημαντικό δείκτη του επιπέδου της βίας που λαμβάνει χώρα ή/και της αντίληψης του 
κινδύνου από τον άμαχο πληθυσμό. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

d. Σοβαρή και προσωπική απειλή:  
Στο πλαίσιο της «αναπροσαρμοζόμενης κλίμακας», κάθε υπόθεση θα πρέπει να αξιολογείται 
χωριστά, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της έντασης της βίας στην περιοχή, και σε 
συνδυασμό με τις προσωπικές περιστάσεις στην υπόθεση του αιτούντος. Ορισμένες 
προσωπικές περιστάσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση του κινδύνου αδιάκριτης 
άσκησης βίας, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και των έμμεσων συνεπειών του. Μολονότι 
δεν είναι εφικτή η παροχή εξαντλητικής καθοδήγησης σχετικά με τις πιθανές προσωπικές 
περιστάσεις και την ενδεδειγμένη μέθοδο εκτίμησής τους, ως πιθανά παραδείγματα 
περιστάσεων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα κάποιου προσώπου να 
εκτιμήσει ή/και να αποφύγει τους κινδύνους που συνδέονται με την αδιάκριτη άσκηση βίας σε 
κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης, επισημαίνονται οι ακόλουθοι παράγοντες: 

• ηλικία 

• φύλο 

• προβλήματα υγείας και αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ψυχικής 
υγείας 

• οικονομική κατάσταση 

• γνώση της περιοχής 

• απασχόληση του αιτούντος 

• κ.λπ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

e. Απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας: Ο κίνδυνος βλάβης κατά το άρθρο 15 
στοιχείο γ) της ΟΕΑΑάρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ διατυπώνεται ως «απειλή κατά της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας αμάχου» και όχι ως συγκεκριμένη πράξη βίας (ή απειλή 
συγκεκριμένης πράξης βίας). Μερικά από τα συνήθως αναφερόμενα είδη βλάβης όσον αφορά 
τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα αμάχων είναι δολοφονίες, τραυματισμοί, αναπηρίες λόγω 
ναρκών, κ.λπ. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

f. Σύνδεσμος: Ο σύνδεσμος («λόγω») αναφέρεται στην αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αδιάκριτης 
άσκησης βίας και της βλάβης (σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας 
αμάχου) και περιλαμβάνει: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/333-indiscriminate-violence
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/334-serious-and-individual-threat
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/335-qualification-harm-‘threat-civilian’s-life-or-person
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▪ βλάβη η οποία προκαλείται άμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας ή από πράξεις που 
απορρέουν από τους παράγοντες που εμπλέκονται στη σύρραξη, και 

▪ βλάβη η οποία προκαλείται έμμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας σε κατάσταση ένοπλης 
σύρραξης. Τα έμμεσα αποτελέσματα εξετάζονται μόνο σε ορισμένο βαθμό και στο μέτρο 
που μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας με την αδιάκριτη βία, για 
παράδειγμα: ευρεία βίαιη εγκληματικότητα ως αποτέλεσμα ανομίας, καταστροφής των 
απαραίτητων μέσων επιβίωσης, καταστροφής των υποδομών, άρνησης ή περιορισμένης 
πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια, περιορισμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης. Ένοπλες συγκρούσεις και/ή αποκλεισμοί δρόμων μπορούν 
επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα εφοδιασμού σε τρόφιμα, που μπορούν να 
προκαλέσουν λιμό ή περιορισμό ή πλήρη αδυναμία πρόσβασης σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης σε ορισμένες περιοχές στο Αφγανιστάν. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

  

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/336-nexus’-reason-’
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Φορείς προστασίας  

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Το άρθρο 7 της ΟΑ άρθρο 7 της ΟΕΑΑορίζει ότι η προστασία μπορεί να παρέχεται από: 

 

 

Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος σημειώματος, οι Ταλιμπάν είχαν υπό τον έλεγχό τους 
σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια του Αφγανιστάν. Την 1η Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με την 
τελευταία διαθέσιμη επικαιροποίηση του χάρτη της LWJ σχετικά με τον έλεγχο που ασκούσαν οι 
Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, 391 περιφέρειες είχαν 
περιέλθει στον έλεγχο των Ταλιμπάν, ο έλεγχος της περιφέρειας Καχάρ Κιντ στο Μπαλκχ παρέμενε 
αμφισβητούμενος, και σε 15 περιφέρειες στο Παντζσίρ, το Μπαγκλάν, το Παρβάν, το Βάρντακ και 
το Τάκχαρ διεξάγονταν επιχειρήσεις ανταρτών. 

Κατά τη διάρκεια της ανταρτικής τους δράσης, οι Ταλιμπάν ενεργούσαν ως σκιώδης κυβέρνηση του 
Αφγανιστάν και τα αρμόδια διοικητικά τους όργανα αναπαριστούσαν τα διοικητικά όργανα και τα 
καθήκοντα μιας τυπικής κυβέρνησης. Περιγράφονταν ως μια οργάνωση που τείνει να εξελιχθεί σε 
οργανωμένο πολιτικό κίνημα το οποίο ασκεί παράλληλη διοίκηση σε μεγάλες εκτάσεις του 
Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί παράγοντας τοπικής διακυβέρνησης στη χώρα 
θέτοντας και διατηρώντας υπό τον έλεγχό της εδάφη και, ως εκ τούτου, αναλαμβάνοντας κάποιες 
ευθύνες για την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων. Στις περιοχές υπό τον έλεγχό της, η οργάνωση 
εφάρμοζε παράλληλο σύστημα απονομής δικαιοσύνης που βασίζεται σε μια αυστηρή ερμηνεία της 
σαρία, με αποτέλεσμα τα σκιώδη δικαστήρια να διατάσσουν εκτελέσεις και να επιβάλλουν 
τιμωρίες τις οποίες η UNAMA θεωρεί σκληρές, απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Ωστόσο, ένας 
ολοένα αυξανόμενος αριθμός Αφγανών σε ολόκληρη τη χώρα αναφερόταν ότι αναζητούσε την 
απονομή δικαιοσύνης από τους Ταλιμπάν λόγω των αισθημάτων απογοήτευσης που προκαλούσε η 
κρατική γραφειοκρατία, η διαφθορά και η βραδύτητα των διαδικασιών.  

Η έλλειψη νομιμότητας των διαδικασιών και η φύση των ποινών εμποδίζουν 
τον χαρακτηρισμό τέτοιου παράλληλου μηχανισμού απονομής δικαιοσύνης ως 
θεμιτής μορφής προστασίας. Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις οποίες βαρύνονται καθώς και της 

α. το κράτος·
β. ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος 

ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους·

υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να προσφέρουν προστασία και είναι σε θέση να το 
πράξουν, η προστασία αυτή πρέπει να είναι: 

αποτελεσματική και μη προσωρινή.  

Η εν λόγω προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι υπεύθυνοι λαμβάνουν εύλογα μέτρα για 
να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, μεταξύ άλλων με τη λειτουργία 

αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον εντοπισμό, την ποινική δίωξη και τον κολασμό 
πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη,  

και όταν ο αιτών έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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αβεβαιότητα σχετικά με το κυβερνητικό καθεστώς που έχουν αναγγείλει, βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος σημειώματος, 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι Ταλιμπάν δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοί φορείς 
προστασίας να παράσχουν πραγματική, μη προσωρινού χαρακτήρα και προσβάσιμη 
προστασία. 

Κανείς άλλος παράγων δεν ασκεί έλεγχο σε σημαντικό μέρος της επικράτειας της χώρας 
ώστε να είναι ικανός να παράσχει προστασία κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΟΑ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Όταν κανείς φορέας προστασίας που να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ΟΑάρθρου 7 
της ΟΕΑΑ δεν μπορεί να εντοπιστεί στον τόπο διαμονής του αιτούντος, η εκτίμηση μπορεί να 
προχωρήσει στην εξέταση της διαθεσιμότητας της εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/4-actors-protection
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Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας (ΕΔΕΠ)  

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 8 της ΟΑάρθρου 8 της ΟΕΑΑ είναι: 

Διάγραμμα 3. ΕΔΕΠ: στοιχεία της εκτίμησης. 

Το συγκεκριμένο τμήμα της 
χώρας είναι ασφαλές για τον 

αιτούντα.

Ο αιτών έχει πρόσβαση στο 
συγκεκριμένο τμήμα της 

χώρας.

Ο αιτών μπορεί να αναμένεται 
εύλογα ότι θα εγκατασταθεί 

εκεί.

 

Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος σημειώματος, θεωρήθηκε ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή 
της ΕΔΕΠ σε κανένα τμήμα του Αφγανιστάν.  

Λαμβανομένου υπόψη του ελέγχου της επικράτειας της χώρας από τους Ταλιμπάν, το κριτήριο 
ασφαλείας δεν πληρούται για τα προφίλ με βάσιμο φόβο δίωξης ή πραγματικό κίνδυνο σοβαρής 
βλάβης. Όσον αφορά τα άτομα με βάσιμο φόβο δίωξης ή πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης που 
σχετίζεται με τη στοχοποίησή τους από άλλους παράγοντες, η αβεβαιότητα που προκύπτει από την 
παρούσα κατάσταση και η έλλειψη προστασίας που να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της 
ΟΑάρθρου 7 της ΟΕΑΑ δεν επιτρέπουν την ασφαλή εφαρμογή της ΕΔΕΠ. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κάποιο πρόσωπο ενδέχεται να μην έχει βάσιμο φόβο δίωξης ή να μην αντιμετωπίζει 
πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης μετά τη μετεγκατάστασή του σε συγκεκριμένο μέρος της 
χώρας. Η αβεβαιότητα που προκύπτει από την παρούσα κατάσταση θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την εκτίμηση του κατά πόσον πληρούται η απαίτηση ασφαλείας. Ειδικότερα, 
επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τις πιθανές απόψεις των Ταλιμπάν και 
τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν σε άτομα τα οποία εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν και έχουν 
αιτηθεί διεθνή προστασία. Επιπλέον, κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος σημειώματος δεν 
είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση του κινδύνου αδιάκριτης άσκησης βίας. 

Θεωρείται ότι ο έλεγχος της χώρας από τους Ταλιμπάν και οι επιπτώσεις του έχουν αντίκτυπο σε 
όλα τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της εκτίμησης βάσει του άρθρου 8 της ΟΕΑΑ. 
Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη ότι το κριτήριο της ασφάλειας δεν πληρούται εν γένει, η εκτίμηση 
δεν είναι αναγκαίο να προχωρήσει όσον αφορά τις άλλες δύο απαιτήσεις.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/5-internal-protection-alternative
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Αποκλεισμός  

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

 Λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει ο 
αποκλεισμός για τον αιτούντα, οι λόγοι αποκλεισμού θα πρέπει να 
ερμηνεύονται συσταλτικά και να εφαρμόζονται με προσοχή.  

Τα παραδείγματα που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο δεν είναι εξαντλητικά ούτε 
οδηγούν σε πάγια συμπεράσματα. Κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται 
εξατομικευμένα επί της ουσίας. 

Η εφαρμογή των ρητρών αποκλεισμού όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι ο αιτών 
τέλεσε οποιαδήποτε από τις σχετικές πράξεις είναι υποχρεωτική. 

Ο αποκλεισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Λόγοι αποκλεισμού 

Καθεστώς 
πρόσφυγα • έγκληµα κατά της ειρήνης, 

έγκληµα πολέµου ή έγκληµα 
κατά της ανθρωπότητας 

Επικουρική 
προστασία 

• έγκληµα κατά της ειρήνης, 
έγκληµα πολέµου ή 
έγκληµα κατά της 
ανθρωπότητας 

 

• σοβαρά μη πολιτικά 
εγκλήματα εκτός της χώρας 
ασύλου πριν ο αιτών γίνει 
δεκτός ως πρόσφυγας 

• σοβαρό έγκλημα 

 

 

• πράξεις που αντιβαίνουν 
προς τις αρχές και τους 
σκοπούς των Ηνωμένων 
Εθνών 

• πράξεις που αντιβαίνουν 
προς τις αρχές και τους 
σκοπούς των Ηνωμένων 
Εθνών 

  

• συνιστά κίνδυνο για την 
κοινωνία ή για την 
ασφάλεια του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται 
ο αιτών 

  • άλλο/-α έγκλημα/-τα (υπό 
συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις) 

Τονίζεται ότι η αποφαινόμενη αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης των στοιχείων του αντίστοιχου 
λόγου αποκλεισμού και της ατομικής ευθύνης του αιτούντος από την πλευρά του, ο αιτών 
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εξακολουθεί να υπέχει υποχρέωση συνεργασίας για την εξακρίβωση όλων των πραγματικών 
περιστατικών και των περιστάσεων που σχετίζονται με την αίτησή του.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Στο πλαίσιο του Αφγανιστάν, πολλές περιστάσεις και διάφορα προφίλ ενδέχεται να απαιτούν την 
εξέταση της ενδεχόμενης εφαρμογής των λόγων αποκλεισμού. Η ΟΑ δεν προβλέπει χρονικό 
περιορισμό για την εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού. Οι αιτούντες μπορεί να αποκλειστούν λόγω 
γεγονότων που συνέβησαν κατά την τρέχουσα σύγκρουση ή σε παλαιότερες συγκρούσεις (π.χ. την 
εξέγερση του Σαούρ και το καθεστώς του Χαλκ (1978-1979), τον σοβιετοαφγανικό πόλεμο (1979-
1989), τη σύγκρουση μεταξύ της αφγανικής κυβέρνησης και των δυνάμεων των μουτζαχεντίν (1989-
1992) και τον αφγανικό εμφύλιο πόλεμο (1992-1996), το καθεστώς των Ταλιμπάν (1996-2001)). 
Αφγανοί υπήκοοι έχουν επίσης συμμετάσχει σε συγκρούσεις εκτός του Αφγανιστάν, οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν σημασία κατά την εξέταση των λόγων αποκλεισμού.  

Σύμφωνα με τις ΠΧΚ, πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό διαπράττονται από πολλούς 
παράγοντες τόσο σε σχέση με τις ένοπλες συρράξεις όσο και στο πλαίσιο της γενικής 
εγκληματικότητας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τη δυνητική εφαρμογή των 
λόγων αποκλεισμού στην περίπτωση του Αφγανιστάν. 

Έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας 
Επισημαίνεται ότι ο όρος «έγκλημα κατά της ειρήνης» θεωρείται ότι δεν είναι ιδιαίτερα συναφής 
στις υποθέσεις αιτούντων από το Αφγανιστάν. 

Σύμφωνα με τις ΠΧΚ, ομάδες στασιαστών, οι ΕΔΑΑ και οι φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές 
ομάδες, καθώς και άμαχοι στο Αφγανιστάν μπορούν να εμπλέκονται σε πράξεις οι οποίες πληρούν 
τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας. Οι αναφερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλους 
τους εμπλεκόμενους στην παρούσα και στις παλαιότερες ένοπλες συγκρούσεις στο Αφγανιστάν θα 
μπορούσαν να αποτελούν εγκλήματα πολέμου.6F6F

7 

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των σχετικών πράξεων ως εγκλημάτων πολέμου, οι ένοπλες 
συρράξεις18F18F18F7F7F

8 που έλαβαν χώρα στο Αφγανιστάν μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής: 

 

7  Βλ. επίσης https://www.icc-cpi.int/afghanistan. https://www.icc-cpi.int/afghanistan 

8 Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΟΑ και του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ παραπέμπει στις σχετικές διεθνείς πράξεις στις οποίες ορίζονται οι όροι. Επομένως, η 
εκτίμηση του αν λαμβάνει χώρα ένοπλη σύρραξη, καθώς και της φύσης της σύρραξης αυτής, βασίζεται στο διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και μπορεί να διαφέρει από την εκτίμηση βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ όπως ορίζεται 
στην απόφαση Diakité του ΔΕΕ. 

https://www.icc-cpi.int/afghanistan
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/preliminary-remarks-2
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/62-relevant-circumstances
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• ένοπλη σύρραξη μεταξύ της κυβέρνησης του PDPA και ένοπλων αντιπάλων από το 
καλοκαίρι του 1979 έως τη σοβιετική εισβολή στις 24 Δεκεμβρίου 1979: μη διεθνής·  

• σοβιετοαφγανικός πόλεμος από τον Δεκέμβριο του 1979 έως τον Φεβρουάριο του 1989: 
διεθνής· 

• ένοπλη σύρραξη μεταξύ δυνάμεων των μουτζαχεντίν και της κυβέρνησης (1989-1996): μη 
διεθνής· 

• ένοπλη σύρραξη μεταξύ των Ταλιμπάν και του Ενωμένου Μετώπου (1996-2001): μη 
διεθνής· 

• ένοπλη σύρραξη με επικεφαλής τις ΗΠΑ κατά του καθεστώτος των Ταλιμπάν από τον 
Οκτώβριο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2002: διεθνής· 

• ανταρτική δράση υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν κατά της αφγανικής κυβέρνησης (από το 
2002), και σύγκρουση μεταξύ διάφορων αντικυβερνητικών στοιχείων (2015 – σήμερα): μη 
διεθνής. 

Η αμνηστία που προβλέπεται βάσει του αφγανικού νόμου περί εθνικής σταθερότητας και 
συμφιλίωσης και οι περί αμνηστίας διατάξεις της συμφωνίας με το Hezb-e Islami / Gulbuddin 
Hekmatyar (HIG), η οποία συνήφθη τον Σεπτέμβριο του 2016, είναι μάλλον απίθανο ότι θα 
αποτρέψουν τον αποκλεισμό του αιτούντος οσάκις τεκμηριώνεται η ατομική του ευθύνη για τις 
σχετικές πράξεις που συνεπάγονται αποκλεισμό, καθώς οι εν λόγω διατάξεις δεν πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι δεν αποτελούν έκφραση της δημοκρατικής βούλησης των πολιτών 
του Αφγανιστάν και η ευθύνη του εμπλεκόμενου ατόμου έχει κριθεί με άλλο τρόπο. 

Σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα 
Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, η ευρέως διαδεδομένη εγκληματικότητα και η κατάρρευση της 
δημόσιας τάξης καθιστούν ιδιαίτερα συναφή τον λόγο του «σοβαρού (μη πολιτικού) εγκλήματος». 
Πέραν των δολοφονιών που σχετίζονται με οικογενειακές και άλλες ιδιωτικές διαφορές, ορισμένα 
παραδείγματα ιδιαίτερα συναφών σοβαρών εγκλημάτων μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνουν το 
εμπόριο και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη διακίνηση όπλων, την εμπορία ανθρώπων, τη διαφθορά, 
καταχρήσεις και άλλα οικονομικά εγκλήματα, την παράνομη φορολόγηση, την παράνομη εξόρυξη, 
την εμπορία ή τη λαθραία διακίνηση ορυκτών, πολύτιμων λίθων, αρχαιοτήτων κ.λπ. 

Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών (για παράδειγμα, σε σχέση με τους bacha bazi, στο 
πλαίσιο γάμων ανηλίκων, εγκλημάτων τιμής, σεξουαλικής βίας ή ορισμένων μορφών 
ενδοοικογενειακής βίας, κ.λπ.), η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη στο Αφγανιστάν, μπορεί επίσης 
να ισοδυναμεί δυνητικά με σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα. 

Ορισμένα σοβαρά (μη πολιτικά) εγκλήματα ενδέχεται να συνδέονται με κάποια ένοπλη σύγκρουση 
(π.χ. εάν έχουν τελεστεί για τη χρηματοδότηση της δράσης ένοπλων ομάδων) ή ενδέχεται να 
ισοδυναμούν με θεμελιωδώς απάνθρωπες πράξεις οι οποίες τελούνται στο πλαίσιο μιας 
συστηματικής ή ευρείας επίθεσης κατά αμάχων, οπότε χρήζουν εξέτασης βάσει του άρθρου 12 
παράγραφος 2 στοιχείο α) / άρθρου 17 παράγραφος 1) στοιχείο α) της ΟΕΑΑ.  

Σε σχέση με τον αποκλεισμό από το καθεστώς πρόσφυγα, ένα έγκλημα μπορεί να εμπίπτει στον 
λόγο αυτόν εάν τελέστηκε στο Αφγανιστάν ή σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα (για παράδειγμα, ενόσω ο 
αιτών διέμενε στο Πακιστάν ή στο Ιράν ή σε χώρες διέλευσης κ.λπ.). Σε σχέση με την επικουρική 
προστασία, σοβαρά εγκλήματα τα οποία τέλεσαν Αφγανοί αιτούντες στη χώρα υποδοχής θα 
οδηγούν επίσης σε αποκλεισμό. 

Πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών 
Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, η ιδιότητα (πρώην) μέλους ένοπλων ομάδων, όπως το ISKP, οι 
Ταλιμπάν ή το Ισλαμικό Κόμμα (Hezb- e Islami), μπορεί να ενεργοποιήσει σχετικούς παράγοντες, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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πέραν εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) / άρθρο 17 παράγραφος 
1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ ή στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) / άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο β) της ΟΕΑΑ. 

Η εφαρμογή του αποκλεισμού πρέπει να βασίζεται σε εξατομικευμένη εξέταση των συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αιτούντος εντός της οργάνωσης 
αυτής. Η θέση του αιτούντος στην οργάνωση συνιστά σχετικό παράγοντα και η υψηλή θέση μπορεί 
να δικαιολογεί (μαχητό) τεκμήριο ατομικής ευθύνης. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει αναγκαίο να 
εξετάζονται όλες οι σχετικές περιστάσεις προτού ληφθεί απόφαση αποκλεισμού. 

Όταν από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ενδεχόμενη συμμετοχή σε εγκλήματα κατά της 
ειρήνης, εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, η εκτίμηση πρέπει να γίνεται 
υπό το πρίσμα των λόγων αποκλεισμού βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) / άρθρου 
17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΕΑΑ. 

Κίνδυνος για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους 
Κατά την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, ο προβλεπόμενος στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) της ΟΑάρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της ΟΕΑΑ λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται 
μόνο σε πρόσωπα τα οποία είναι κατά τα άλλα επιλέξιμα για επικουρική προστασία. 

Εν αντιθέσει προς τους άλλους λόγους αποκλεισμού, η εφαρμογή της διάταξης αυτής βασίζεται σε 
μελλοντοστραφή εκτίμηση του κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, κατά την εξέταση λαμβάνονται υπόψη οι 
προηγούμενες και/ή οι τρέχουσες δραστηριότητες του αιτούντος, όπως η συμμετοχή σε ορισμένες 
ομάδες που θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια των κρατών μελών ή εγκληματικές 
δραστηριότητες του αιτούντος. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021/63-guidance-regard-afghanistan


 

 

 

 

 

 

Η πλήρης κοινή ανάλυση, η οποία αποτελεί τη βάση του παρόντος 
σημειώματος καθοδήγησης, διατίθεται ως ηλεκτρονικό βιβλίο και υπό μορφή 

pdf στην αγγλική γλώσσα. 

 

 

 

 

   

 

Μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση  

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


