
 آتش سوزی در جزیره لیسبوس همزمان با موج کرونا

تن ۱۲۵۰۰است. در این کمپ ، کمپ موریای جزیره لیسبوس شاهد آتش سوزی بزرگ بوده۱۳۹۹سنبله  ۱۹شب روز چهارشنبه مورخ 

زمان با وقوع این حادثه سفارت افغانستان مقیم یونان با مسووالن دادند. همرا اتباع افغانستان تشکیل میآن ٪۷۰جو حضور داشتند که پناه

المللی مهاجرت و نمایندگان بین متحد در امور پناهندگان، سازمانگی یونان، کمیشنری عالی سازمان مللوزارت مهاجرت و پناهنده

تماس ات در مورد چگونگی وقوع این حادثه و خواستار رسیدگی عاجل در امورات الزمه بهمهاجران در آن کمپ جهت دریافت معلوم

 شدند.  

که جویانیمعین وزارت مهاجرت یونان از سالمتی مهاجران اطمینان داده، خاطرنشان ساخت که برای آسیب پذیران و آنعده از پناه

شود. وی افزود باید مهاجران بخاطر رسیدگی به مشکالت ناشی از این میر گرفتههای موقتی در نظاند؛ سرپناهشان را از دست دادهسرپناه

 صدر کار گرفته و بانهادهای مسوول همکاری نمایند. آتش سوزی از سعه

ریاست سکرتر جنرال وزارت مهاجرت با همکاری نهادهای تیمی متشکل از وزارت مهاجرت و وزارت محافظت از شهروندان یونان به

( و دفتر UNHCR( کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ) UNICEFللی چون صندوق کودکان ملل متحد)المبین

هم رساندند. افزون بر این نشست جویان در کمپ موریا حضور بهمشکالت پناهنمایندگی اتحادیه اروپا، جهت بررسی اوضاع و رسیدگی به

 است.ان در مورد وضعیت کمپ موریا دایر گردیدهریاست صدراعظم یونای بهالعادهفوق

است. لذا تمام تمرکز حکومت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در تعین محل تر ساختهدیگر بحران کرونا، شرایط را وخیماز سوی

 قرنطینه بردند. بهبودند ویروس کرونا گردیدهرا که مبتال به، افرادیبودهجای و زیست اشخاص بیجا شدهجدید برای جابه

و دفتر پناهندگی اتحادیه اروپا با همکاری مالی اتحادیه اروپا، اقداماتی مشترکی را جهت  UNICEF، IOM( UNHCRحکومت یونان، )

ی با هماهنگ IOM؛ دفتر ۹۹که در بیستم ماه سنبلهجویان بیجاشده از اثر آتش سوزی در کمپ موریا، روی دست گرفتند. طوریانتقال پناه

 شهر تسالونیکی انتقال دادند. و این روند ادامه داشت. تن اطفال بدون همراه را به۴۰۶تعداد همراه نهادهای ذکر شده، به

جو در کمپ وجود داشتند تن پناه۱۱۵۰۰تعداد اظهار داشت که حین آتش سوزی به UNICEFسفیر افغانستان طی تماس تلیفونی با رییس 

ای( برای تهیه مواد اولیه و مدت)دوهفتههای کوتاهشان بودند. وی تصریح کرد که پالناطفال با والدینتن آن ۳۸۰۰که از آن جمله 

های های آسیب پذیر روی دست حکومت و سازمانای( برای فراهم سازی محالت اسکان مجدد گروههای میان مدت)چهار هفتهپالن

های اضطراری میلیون یورو را منحیث کمک ۱.۷ای آلمان تعهد سپردند تا مبلغ هالمللی است. از جانب دیگر وزیر انکشاف همکاریبین

 نماید.  حکومت یونان کمک میجویان بهسازی مسکن و مراقبت پناهبرای فراهم



هرنوع همکاری اطمینان داده، ابراز کردند که تا اکنون دو محل برای اسکان در تماس با سفیر افغانستان از آمادگی UNICEFرییس 

ها در دوکشتی جا سازی تعداد زیادی از آنهای جابهجو در کمپ کاراتیپه و گزینهتن پناه۳۰۰جو تعین شده، تن پناه۵۰۰مجدد حدود 

 کالن نیز روی دست است. 

وزارت امورخارجه، وزارت مهاجرت و پناهندگی، دفتر کمیشنری های مهاجران را کتبا بهاست که سفارت افغانستان مشکالتحالیاین در 

المللی مهاجرت شریک ساختند. نگرانی خویش را در صورت نرسیدن ضروریات اولیه و خدمات صحی از یک فاجعه و سازمان بین

 انسانی ابراز نمودند. 

اقدامات سریع و موثر های مکرر سفارت ج.ا.ا و اتشه مهاجران در یونان دست بهبه خواست، بنا۹۹سنبله ۲۴المللی تا تاریخ نهای بیسازمان

تن مهاجر از ۱۲۰۰گاه سیار که قابلیت اسکان پناه ۲۰۰همراه و دارای طفل، فراهم نمودن حدودهای بدونخانمزدند. ایجاد رسیدگی به

سازی های بزرگ برای حمام و کاالشوی، انتقال و نصب دوجنراتور بزرگ برای فراهمباب تشناب۸اب و تشن۶، تهیه UNHCRجانب

تٌن مواد اجناس که توسط کشور سویس مساعدت گردیده و ۱.۲قلم مواد مختلف جهت رفع ضروریات مهاجران،  ۶۵۷۰۰برق، انتقال 

 باشد. المللی میهای بینانترین اقدامات سازماست، از جمله مهمتوزیع گردیده IOMتوسط 

وساز بود، ساخت سنبله به جزیره لیسبوس سفر کرده ۲۶گزارش رییس صندوق کودکان ملل متحد به سفیر افغانستان که به تاریخ بنا به

های هزار تن بیجا شده خیمه۸۰۰۰های جدید تحت نظر وزیر مهاجرت یونان، توسط اردوی کشور یونان ادامه داشته که برای کمپ

جایی حدود های سیار ظرفیت جابهگاهتا چند روز بعد از تاریخ متذکره پناه UNICEFگزارش رییس شده است، بنا بهمووقتی تهیه

 تن را دارا خواهند بود.۱۲۰۰۰

جران از جزیره های مبنی بر ارسال مهاتعهداتش، شنیدن شایعهبندی حکومت یونان بهاعتماد بر پایدالیلی چون، عدماما؛ مهاجران به

ای رفتن های مهاجران؛ حاضر و آمادهشدن کمپاست(، و ترس از دوباره حریقهای اروپایی)که فقط در حد شایعهسایر کشورلیسبوس به

های جدید مپکرفتن، بهجویان را وادار بهالمللی متمایل نیستند تا باجبر و اکراه پناههای بینباشند. بنابراین سازمانهای جدید نمیبه کمپ

دهی و تشویق آگاهیشکل مداوم ، حکومت یونان و سفارت بهUNICEF  ،UNHCR ،IOMاست که از جانب کنند. این درحالی

 است.گرفتههای جدید صورتکمپرفتن بهمهاجران برای

هیچ وجه های جدید بهاشت که کمپهای جدید، رییس یونسیف اظهار دبودن کمپبازداشتگاه های مهاجران راجع بهنگرانیدر رابطه به

جویان ها زیر سن بودند( از پناهتن)دوتن آن۶های کنترول شده است. قابل ذکر است که اخیرا حکومت یونان بازداشتگاه نبوده، بلکه کمپ

های گیریها و پیبررسیاساس متهم بودن در حریق کردن کمپ موریا بازداشت نمودند. سفارت و بخش اتشه مهاجران در رابطه افغان را به

 الزم را انجام دادند.

بود؛ که بعد یوستهجویان واقع در جزیره ساموس بوقوع پآتش سوزی دیگر در کمپ واتی پناه ۱۳۹۹سنبله  ۳۰از جانب دیگر شب مورخ 

ها( بودند حریق ط افغانمربو۱ها و مربوط عرب۲کانتینر)۳دقیقه از جانب مسووالن آتش سوزی خاموش گردیده و در نتیجه آن  ۴۵از 



قضیه حریق کردن این کمپ دستگیر شدند. طبق اتهام دست داشتن بهاست. دو عرب بهبختانه تلفات جانی در قبال نداشتهشدند، خوش

طفل متضرر گردیدند که توسط سازمان میتادراسی در هتل جابجا گردیدند.  ۶۰در این آتش سوزی حدود  UNHCRگزارش رییس 

قضیه حریق کردن اتهام دست داشتن بهها زندگی دارند؛ و دوتن عرب بهشمول افغانجو بهپناه ۵۰۰۰تعداد است که در این کمپ بهگفتنی

 این کمپ دستگیر شدند.

و جورج کوموتساکوس « هندگی یونانوزیر مهاجرت و پناه»سفارت با نوتیس میتاراخی سفیر افغانستان و اتشه  ۱۳۹۹میزان،  ۴تاریخ به

 جویان افغان دیدار و گفتگو نمودند. مشکالت پناهگیری و رسیدگی به، جهت پی«معین آن وزارت»

میلیون یورو اختصاص  ۵منظور این ها، اضافه نمود که بهادامه کمکمیتاراخی، وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان؛ ضمن تعهد سپردن به

بحران کرونا گردد. او راجع بههای سیار فراهم میاز طریق تانکر جا گردیدند و آبتشناب سیار نیز جابه ۴۰۰است، تا اکنون حدود یافته

است. تدابیر تن رسیده۲۵۰شدت جریان دارد و اکنون تعداد مبتالیان به های برای انجام آزمایش کرونا بهاشاره نموده و افزود که تالش

 است.وقایوی نیز اتخاذ گردیده

محمد اسم دینجوی افغان بهپناهبار یکاست. برای نخستیناست که موج دوم ویروس کرونا در یونان گسترش سریع داشتهحالیاین در

 است. شدهخاک سپردهشهر آتن بهته و بهعمومی از اثر ویروس کرونا جان باخدر شفاخانه ۱۳۹۹میران ۶تاریخ سالگی به ۶۱براتی با سن 

های مشکالتگی بههای مکرر دفتر اتشه مهاجرین سفارت افغانستان در یونان بخاطر رسیدهدرخواست، بنابه۱۳۹۹میزان سال  ۸تاریخ به

ها، بسترهای خواب، ها، کمپلمهاجران موجود در جزیره لیسبوس، دفتر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از توزیع فرش

های جدید یونان رسما خبر داده ها، و چهار تانکر سیار آب در کمپهای سولر برای روشنایی، چارجر موبایلهای ذخیره آب، لمپتانکر

 گردد. است که هر روز غذا برای دوبار)صبح و شام( از جانب اردوی یونان توزیع میاست. ضمن آن، اطمینان داده

یورو، برای  ۳۷.۷۰نفر ۱است؛ برای جویان کمپ جدید کاراتیپه قرار آتی خبر دادهاز ازدیاد پول نقد برای پناه UNHCRه، دفتر برعالو

 است.یورو، ازدیاد گردیده ۱۲۲.۵نفر و باالتر از آن ۶یورو، برای ۱۰۵« فامیلی»نفر۵-۴یورو، برای  ۸۰« فامیلی»نفر۳-۲

جویان در یونان هنگام ویروس کرونا، های پناهکمپهندگان یونان، برای کمک بهت مهاجرت و پناهدرخواست وزاراز جانب دیگر بنابه

است، که این واحدها در مقابل؛ هوا، جو را دارد کمک کردهپناه ۷۸۰واحد مسکونی که ظرفیت گنجایش  ۱۵۶تعداد حکومت پولند به

تن ۲۴۳تعداد به ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۱جویان نیز سرایت کرده و تا کمپ جدید پناهاست که کرونا در باران، و آتش سوزی مقاوم است. گفتنی

 برند. سر میتن دیگر در قرنطینه به۵۶۰تعداد این ویروس مبتال گردیده و بهبه

 ۵۳جو را که مشمول پناه ۱۳۹تعداد المللی بههای بین، حکومت جرمنی با هماهنگی همراه حکومت یونان و سازمان۹۹میزان  ۹تاریخ به

انتقال شوندگان اتباع  ٪۴۰آن کشور انتقال دادند. قابل ذکر است که های شان بهطفل بدون سرپرست نیز بودند، بخاطر ادغام با خانواده

 باشد. افغانستان می



در سراسر کشور اعالم کردند. این  نوامبر الی اخیر این ماه، قرنطینه عمومی۷باشدت گرفتن موج دوم کرونا، صدراعظم یونان رسما از 

های وزیرمهاجرت یونان و رییس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شود. طبق گفتهجویان نیز میقرنطینه شامل پناه

 شدند. های صحی، جهت رفع و پیشگیری از مشکالت مهاجران مدنظر گرفتهتمام تدابیر الزم با هماهنگی سازمان

مشمول اطفال و  تن که۱۴۲۸تعداد است و تاهنوز بههای آسیب پذیر نیز صورت گرفتهبراین، توجه الزم برای حمایت از گروه عالوه

شدند که نصف رقم جامعه میزبان انتقال دادهشان و ادغام بهاعضای خانوادهدیگر کشورهای اروپایی جهت الحاق بهباشند، بهها میخانواده

چنان برای حمایت بیشتر از است که سفارت و دفتر اتشه مهاجران افغان در یونان همدهند. گفتنیویان افغان تشکیل میجرا پناهمتذکره

 های ذیربط رابطه و هماهنگی دارند.هندگان، با سازمانپناه

 سید جالل محسنی بهشتی، خبرنگار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 

 

 


