آتش سوزی در جزیره لیسبوس همزمان با موج کرونا
شب روز چهارشنبه مورخ  ۱۹سنبله  ،۱۳۹۹کمپ موریای جزیره لیسبوس شاهد آتش سوزی بزرگ بودهاست .در این کمپ ۱۲۵۰۰تن
پناهجو حضور داشتند که  ۷۰٪آنرا اتباع افغانستان تشکیل میدادند .همزمان با وقوع این حادثه سفارت افغانستان مقیم یونان با مسووالن
وزارت مهاجرت و پناهندهگی یونان ،کمیشنری عالی سازمان مللمتحد در امور پناهندگان ،سازمان بینالمللی مهاجرت و نمایندگان
مهاجران در آن کمپ جهت دریافت معلومات در مورد چگونگی وقوع این حادثه و خواستار رسیدگی عاجل در امورات الزمه بهتماس
شدند.
معین وزارت مهاجرت یونان از سالمتی مهاجران اطمینان داده ،خاطرنشان ساخت که برای آسیب پذیران و آنعده از پناهجویانیکه
سرپناهشان را از دست دادهاند؛ سرپناههای موقتی در نظر گرفتهمیشود .وی افزود باید مهاجران بخاطر رسیدگی به مشکالت ناشی از این
آتش سوزی از سعهصدر کار گرفته و بانهادهای مسوول همکاری نمایند.
تیمی متشکل از وزارت مهاجرت و وزارت محافظت از شهروندان یونان بهریاست سکرتر جنرال وزارت مهاجرت با همکاری نهادهای
بینالمللی چون صندوق کودکان ملل متحد( )UNICEFکمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (  )UNHCRو دفتر
نمایندگی اتحادیه اروپا ،جهت بررسی اوضاع و رسیدگی بهمشکالت پناهجویان در کمپ موریا حضور بههم رساندند .افزون بر این نشست
فوقالعادهای بهریاست صدراعظم یونان در مورد وضعیت کمپ موریا دایر گردیدهاست.
از سویدیگر بحران کرونا ،شرایط را وخیمتر ساختهاست .لذا تمام تمرکز حکومت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در تعین محل
جدید برای جابهجای و زیست اشخاص بیجا شدهبوده ،افرادیرا که مبتال بهویروس کرونا گردیدهبودند بهقرنطینه بردند.
حکومت یونان IOM ،UNICEF )UNHCR( ،و دفتر پناهندگی اتحادیه اروپا با همکاری مالی اتحادیه اروپا ،اقداماتی مشترکی را جهت
انتقال پناهجویان بیجاشده از اثر آتش سوزی در کمپ موریا ،روی دست گرفتند .طوریکه در بیستم ماه سنبله۹۹؛ دفتر  IOMبا هماهنگی
همراه نهادهای ذکر شده ،بهتعداد ۴۰۶تن اطفال بدون همراه را بهشهر تسالونیکی انتقال دادند .و این روند ادامه داشت.
سفیر افغانستان طی تماس تلیفونی با رییس  UNICEFاظهار داشت که حین آتش سوزی بهتعداد ۱۱۵۰۰تن پناهجو در کمپ وجود داشتند
که از آن جمله ۳۸۰۰تن آن اطفال با والدینشان بودند .وی تصریح کرد که پالنهای کوتاهمدت(دوهفتهای) برای تهیه مواد اولیه و
پالنهای میان مدت(چهار هفتهای) برای فراهم سازی محالت اسکان مجدد گروههای آسیب پذیر روی دست حکومت و سازمانهای
بینالمللی است .از جانب دیگر وزیر انکشاف همکاریهای آلمان تعهد سپردند تا مبلغ  ۱.۷میلیون یورو را منحیث کمکهای اضطراری
برای فراهمسازی مسکن و مراقبت پناهجویان بهحکومت یونان کمک مینماید.

رییس  UNICEFدر تماس با سفیر افغانستان از آمادگی هرنوع همکاری اطمینان داده ،ابراز کردند که تا اکنون دو محل برای اسکان
مجدد حدود ۵۰۰تن پناهجو تعین شده۳۰۰ ،تن پناهجو در کمپ کاراتیپه و گزینههای جابهجا سازی تعداد زیادی از آنها در دوکشتی
کالن نیز روی دست است.
این در حالیاست که سفارت افغانستان مشکالتهای مهاجران را کتبا بهوزارت امورخارجه ،وزارت مهاجرت و پناهندگی ،دفتر کمیشنری
و سازمان بین المللی مهاجرت شریک ساختند .نگرانی خویش را در صورت نرسیدن ضروریات اولیه و خدمات صحی از یک فاجعه
انسانی ابراز نمودند.
سازمانهای بینالمللی تا تاریخ ۲۴سنبله  ،۹۹بنابه خواستهای مکرر سفارت ج.ا.ا و اتشه مهاجران در یونان دست بهاقدامات سریع و موثر
زدند .ایجاد رسیدگی بهخانمهای بدونهمراه و دارای طفل ،فراهم نمودن حدود ۲۰۰پناهگاه سیار که قابلیت اسکان ۱۲۰۰تن مهاجر از
جانب ،UNHCRتهیه ۶تشناب و ۸باب تشناب های بزرگ برای حمام و کاالشوی ،انتقال و نصب دوجنراتور بزرگ برای فراهمسازی
برق ،انتقال  ۶۵۷۰۰قلم مواد مختلف جهت رفع ضروریات مهاجران۱.۲ ،تٌن مواد اجناس که توسط کشور سویس مساعدت گردیده و
توسط  IOMتوزیع گردیدهاست ،از جمله مهمترین اقدامات سازمانهای بینالمللی میباشد.
بنا بهگزارش رییس صندوق کودکان ملل متحد به سفیر افغانستان که به تاریخ  ۲۶سنبله به جزیره لیسبوس سفر کرده بود ،ساختوساز
کمپ های جدید تحت نظر وزیر مهاجرت یونان ،توسط اردوی کشور یونان ادامه داشته که برای ۸۰۰۰هزار تن بیجا شده خیمههای
مووقتی تهیهشده است ،بنا بهگزارش رییس  UNICEFتا چند روز بعد از تاریخ متذکره پناهگاههای سیار ظرفیت جابهجایی حدود
۱۲۰۰۰تن را دارا خواهند بود.
اما؛ مهاجران بهدالیلی چون ،عدماعتماد بر پایبندی حکومت یونان بهتعهداتش ،شنیدن شایعههای مبنی بر ارسال مهاجران از جزیره
لیسبوس بهسایر کشورهای اروپایی(که فقط در حد شایعهاست) ،و ترس از دوباره حریقشدن کمپهای مهاجران؛ حاضر و آمادهای رفتن
به کمپهای جدید نمیباشند .بنابراین سازمانهای بینالمللی متمایل نیستند تا باجبر و اکراه پناهجویان را وادار بهرفتن ،بهکمپهای جدید
کنند .این درحالیاست که از جانب  ،IOM ،UNHCR ، UNICEFحکومت یونان و سفارت بهشکل مداوم آگاهیدهی و تشویق
مهاجران برایرفتن بهکمپهای جدید صورتگرفتهاست.
در رابطه بهنگرانیهای مهاجران راجع بهبازداشتگاه بودن کمپهای جدید ،رییس یونسیف اظهار داشت که کمپهای جدید بههیچ وجه
بازداشتگاه نبوده ،بلکه کمپهای کنترول شده است .قابل ذکر است که اخیرا حکومت یونان ۶تن(دوتن آنها زیر سن بودند) از پناهجویان
افغان را بهاساس متهم بودن در حریق کردن کمپ موریا بازداشت نمودند .سفارت و بخش اتشه مهاجران در رابطه بررسیها و پیگیریهای
الزم را انجام دادند.
از جانب دیگر شب مورخ  ۳۰سنبله  ۱۳۹۹آتش سوزی دیگر در کمپ واتی پناهجویان واقع در جزیره ساموس بوقوع پیوستهبود؛ که بعد
از  ۴۵دقیقه از جانب مسووالن آتش سوزی خاموش گردیده و در نتیجه آن ۳کانتینر(۲مربوط عربها و ۱مربوط افغانها) بودند حریق

شدند ،خوشبختانه تلفات جانی در قبال نداشتهاست .دو عرب بهاتهام دست داشتن بهقضیه حریق کردن این کمپ دستگیر شدند .طبق
گزارش رییس  UNHCRدر این آتش سوزی حدود  ۶۰طفل متضرر گردیدند که توسط سازمان میتادراسی در هتل جابجا گردیدند.
گفتنیاست که در این کمپ بهتعداد  ۵۰۰۰پناهجو بهشمول افغانها زندگی دارند؛ و دوتن عرب بهاتهام دست داشتن بهقضیه حریق کردن
این کمپ دستگیر شدند.
بهتاریخ  ۴میزان ۱۳۹۹ ،سفیر افغانستان و اتشه سفارت با نوتیس میتاراخی «وزیر مهاجرت و پناههندگی یونان» و جورج کوموتساکوس
«معین آن وزارت» ،جهت پیگیری و رسیدگی بهمشکالت پناهجویان افغان دیدار و گفتگو نمودند.
میتاراخی ،وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان؛ ضمن تعهد سپردن بهادامه کمکها ،اضافه نمود که بهاین منظور  ۵میلیون یورو اختصاص
یافتهاست ،تا اکنون حدود  ۴۰۰تشناب سیار نیز جابهجا گردیدند و آب از طریق تانکرهای سیار فراهم میگردد .او راجع بهبحران کرونا
اشاره نموده و افزود که تالشهای برای انجام آزمایش کرونا بهشدت جریان دارد و اکنون تعداد مبتالیان به ۲۵۰تن رسیدهاست .تدابیر
وقایوی نیز اتخاذ گردیدهاست.
این درحالیاست که موج دوم ویروس کرونا در یونان گسترش سریع داشتهاست .برای نخستینبار یکپناهجوی افغان بهاسم دینمحمد
براتی با سن  ۶۱سالگی بهتاریخ ۶میران  ۱۳۹۹در شفاخانهعمومی از اثر ویروس کرونا جان باخته و بهشهر آتن بهخاک سپردهشدهاست.
بهتاریخ  ۸میزان سال  ،۱۳۹۹بنابهدرخواستهای مکرر دفتر اتشه مهاجرین سفارت افغانستان در یونان بخاطر رسیدهگی بهمشکالتهای
مهاجران موجود در جزیره لیسبوس ،دفتر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از توزیع فرشها ،کمپلها ،بسترهای خواب،
تانکرهای ذخیره آب ،لمپهای سولر برای روشنایی ،چارجر موبایلها ،و چهار تانکر سیار آب در کمپهای جدید یونان رسما خبر داده
است .ضمن آن ،اطمینان داده است که هر روز غذا برای دوبار(صبح و شام) از جانب اردوی یونان توزیع میگردد.
برعالوه ،دفتر  UNHCRاز ازدیاد پول نقد برای پناهجویان کمپ جدید کاراتیپه قرار آتی خبر دادهاست؛ برای ۱نفر  ۳۷.۷۰یورو ،برای
۳-۲نفر«فامیلی»  ۸۰یورو ،برای ۴-۵نفر«فامیلی» ۱۰۵یورو ،برای ۶نفر و باالتر از آن  ۱۲۲.۵یورو ،ازدیاد گردیدهاست.
از جانب دیگر بنابهدرخواست وزارت مهاجرت و پناههندگان یونان ،برای کمک بهکمپهای پناهجویان در یونان هنگام ویروس کرونا،
حکومت پولند بهتعداد  ۱۵۶واحد مسکونی که ظرفیت گنجایش  ۷۸۰پناهجو را دارد کمک کردهاست ،که این واحدها در مقابل؛ هوا،
باران ،و آتش سوزی مقاوم است .گفتنیاست که کرونا در کمپ جدید پناهجویان نیز سرایت کرده و تا  ۲۱سپتامبر  ۲۰۲۰بهتعداد ۲۴۳تن
بهاین ویروس مبتال گردیده و بهتعداد ۵۶۰تن دیگر در قرنطینه بهسر میبرند.
بهتاریخ  ۹میزان  ،۹۹حکومت جرمنی با هماهنگی همراه حکومت یونان و سازمانهای بینالمللی بهتعداد  ۱۳۹پناهجو را که مشمول ۵۳
طفل بدون سرپرست نیز بودند ،بخاطر ادغام با خانوادههای شان بهآن کشور انتقال دادند .قابل ذکر است که  ۴۰٪انتقال شوندگان اتباع
افغانستان میباشد.

باشدت گرفتن موج دوم کرونا ،صدراعظم یونان رسما از ۷نوامبر الی اخیر این ماه ،قرنطینه عمومی در سراسر کشور اعالم کردند .این
قرنطینه شامل پناهجویان نیز میشود .طبق گفتههای وزیرمهاجرت یونان و رییس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
تمام تدابیر الزم با هماهنگی سازمانهای صحی ،جهت رفع و پیشگیری از مشکالت مهاجران مدنظر گرفتهشدند.
عالوه براین ،توجه الزم برای حمایت از گروههای آسیب پذیر نیز صورت گرفتهاست و تاهنوز بهتعداد ۱۴۲۸تن که مشمول اطفال و
خانوادهها میباشند ،بهدیگر کشورهای اروپایی جهت الحاق بهاعضای خانوادهشان و ادغام بهجامعه میزبان انتقال دادهشدند که نصف رقم
متذکرهرا پناهجویان افغان تشکیل میدهند .گفتنیاست که سفارت و دفتر اتشه مهاجران افغان در یونان همچنان برای حمایت بیشتر از
پناههندگان ،با سازمانهای ذیربط رابطه و هماهنگی دارند.
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