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تحرك عاجل
السماح لالجئين بالوصول إلى مخيم العبور
سابقا" (مقدونيا) بكامل
كبير للعبور على الحدود اليونانية مع "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
يعمل اآلن
ً
مخيم ٌ
ٌ
طاقته ،والذي يتوفر به المرافق المالئمة للطقس البارد وحيثما ُتوَفر اإلغاثات والمساعدات الطارئة لالجئين الوافدين

للمنطقة ُبغية أن يعبروا الحدود.

قيودا تعسفية على وصول الالجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين إلى المخيم
كانت الشرطة اليونانية قد فرضت سابًقا ً
ٍ
ومتر عن
بعد  61كيل ًا
ببلدة "ايدوميني "،فقد كان ينام اآلالف منهم في العراء في محطة للغاز بـ"بوليكاسترو "،التي تَ ُ

خاليا أو خالي جز ًئيا.
المخيم الذي كان ً

ووفًقا للمعلومات األخيرة التي وردت عن المنظمات الغير حكومية ،الموجودة في قلب الحدث ،فقد تحسنت فرص

كبيرا ،كما يعمل المخيم بكامل طاقته منذ بداية فبراير/شباط .ويحصل الوافدون إلى المخيم
الوصول إلى المخيم
ً
تحسنا ً
َم ِآوي دافئ ًة ،أثناء انتظارهم لعبور الحدود مع مقدونيا ،كما باستطاعة المنظمات اآلن أن تقدم المساعدات هناك.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن قدرات المنطقة لالستقبال غير كافية بدرجة كبيرة ،كما وال تزال الظروف التي يواجهها

الالجئون والمهاجرون وملتمسو اللجوء صعبة ،خاص ًة َج َراء إغالق السلطات المقدونية المتقطع والتعسفي لحدودها مع
ِ
يوميا إلى المناطق التي تحاول
اليونان .فحتى لو كان المخيم يعمل بكامل طاقته ،ال يزال َيفد اآلالف من األشخاص ً
ٍ
ٍ
وغذاء وما
أغطية
المنظمات الغير حكومية والمتطوعين تغطية االحتياجات الفورية فيها ،وذلك بما يوفروه لهم من
ٍ
خدمات أخرى ،سواء كانت بمحطة الوقود بـ"بوليكاسترو" أو في الحدود مباشرًة بـ"ايدوميني .لذا ،ستستمر
يحتاجوه من
"منظمة العفو الدولية" في مراقبة الوضع.

شكر جزيالً لكل من أرسل المناشدات ،فال حاجة إلى المزيد من المناشدات من جانب شبكة التحرك العاجل
ًا

هذا هو التحديث األول للتحرك العاجل  .UA 16/16ولمزيد من المعلومات:

https://www.amnesty.org/en/documents/EUR25/3309/2016/en/

االسم :اآلالف من الالجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين ،الراغبين في عبور الحدود الشمالية لليونان مع "جمهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا"
الجنس :ذكر/أنثى
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