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 تحرك عاجل
 

السلطات اليونانية تقيد حصول اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين 

 على مأوى 
 

إن السلطات اليونانية تفرض قيودًا تعسفية على وصول اللاجئين وملتمسي اللجوء 

والمهاجرين إلى مخيٍم كبيٍر للعبور على حدودها مع "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابًقا،" 

به المرافق الملائمة للطقس البارد. فإن منعهم من الوصول يضع سلامتهم على  والذي يتوفر

 حافة الخطر.  

بينما ُيبطئ إغلاق الحدود على نحو متقطع وفرض القيود على المرور عبرها، من وتيرة تدفق 

اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، الراغبين في عبور الحدود الشمالية لليونان مع 

مقدونيا اليوغوسلافية سابًقا،" ُيضَطر الآلاف منهم إلى النوم في العراء في محطٍة  "جمهورية

بوليكاسترو" )منطقة يونانية بمقدونيا(، حيثما تصل درجات الحرارة إلى تحت  للغاز بمدينة "

 20الصفر. إذ تفرض الشرطة اليونانية قيوًدا على وصولهم إلى مخيٍم للعبور يَبُعد عنهم 

بمدينة "ايدوميني،" التي ُتديرها منظماٌت محلية ودولية، ويتوفر بها مرافق ملائمة كيلومترًا 

 للطقس البارد.

شخٍص، يستقبل الآن  1200وُيذكر أن مخيم "ايدوميني،" الذي يمكنه استيعاب ما يربو على 

 ُثلث ما يمكنه استيعابه فقط. فقد أنشأته منظمة "أطباء بلا حدود" ومفوضية الأمم المتحدة

،  لتلبية الاحتياجات الفورية للوافدين إلى 2015العليا لشئون اللاجئين في سبتمبر/أيلول 

، بدأت الشرطة في تحويل وجهة 2015الحدود، إلا أن منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 

الحافلات، التي تنقل اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين من "ايدوميني" إلى محطة وقود 

 و،" حيث يعيشون أوضاًعا مزرية ويضطرون إلى النوم في العراء.  بـ"بوليكاستر 

شخٍص، ومن المتوقع  4000ساعة فقط، وصل محطة الوقود ما يربو على  24ففي غضون 

وفود المزيد في الأيام المقبلة. وبالنظر إلى حالة الطقس في الوقت الحالي، قد تتدهور 

من بينهم من أطفاٍل ُرَضٍع. لذلك،  –المهاجرينأوضاع العديد من اللاجئين وُملتمسي اللجوء و

يجب السماح لهم على الفور بالوصول إلى المخيم، حيثما يتوفر المأوى والمأكل والمساعدات 

 ساعة. 24الطبية على مدار 

         

 ُيرجى الكتابة فوًرا بالإنجليزية أو باليونانية أو بلغاتكم الأصلية:  

 



 

 

 ى السماح للاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين بالوصول لدعوة السلطات اليونانية إل

إلى مخيم العبور بـ"ايدوميني" دون قيوٍد تعسفية، إلى أن يتسنى لها توفير المناخ 

 المناسب لاستقبالهم؛  

  سواء من  -لحثها على ضمان حصول اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين جميعهم

ونيا اليوغوسلافية سابًقا،" أو من يِصلون إلى ُينقلوا إلى الحدود مع "جمهورية مقد

على الخدمات الأساسية التي توفرها حاليًا المنظمات غير -مخيم العبور بـ"ايدوميني" 

بالمخيم،"  كمأوى ملائٍم للشتاء ومرافق صحية وعلاٍج طبيٍ  ووكالات الإعانة الحكومية

 متوفٍر على مدار أربع وعشرين ساعة.

 

 إلى: 2016مارس/آذار  8دات قبل ُيرجى إرسال المناش
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ProtectionAlternate Minister for Citizens  

Mr Nikolaos Toskas 

4 P. Kanellopoulou St.  

Athens 10177, Greece 

Fax: +30 210 692 9764 
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كما ُيرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم، وإدخال العناوين الدبلوماسية 

  :ة أدناهالمحلي

 ، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني، طريقة المخاطبة، طريقة المخاطبة3، عنوان 2الاسم، عنوان أول، عنوان 

 .كما ُيرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه

 



 

 

 

 تحرك عاجل
 

سي اللجوء والمهاجرين السلطات اليونانية تقيد حصول اللاجئين وملتم

 على مأوى 
 

 معلومات إضافية

يصل اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون إلى الحدود الشمالية لليونان، بعد رحلة طويلة 

فإغلاق  محفوفة بالمخاطر، ُبغية عبور الحدود مع "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابًقا."

من وتيرة تدفقهم، وبالتالي يؤثر على عدد الحدود في الوقت الحالي على نحو متقطع يبطئ 

 من قد يرابطون في المنطقة، وأولئك الذين بحاجة إلى المساعدة.

، ُسمح فقط للسوريين والأفغان والعراقيين بالدخول إلى 2015ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 

ول "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابًقا." وعقب فرض السلطات لقيوٍد تمييزية على دخ

"الجمهورية،" نظم عدٌد من اللاجئين والمهاجرين ممن لم ُيسمح لهم بعبور الحدود تظاهرات، 

وقاموا بقطع الطريق أمام خطوط السكة الحديدية. فأخلت الشرطة اليونانية مخيم 

ديسمبر/كانون الأول، وُنقل من لم ُيسمح لهم بالعبور إلى "أثينا" في  9"ايدوميني" في 

ديسمبر/كانون  15ر لهم مأوى مؤقٌت باستاٍد رياضيٍ. ولكن، في الفترة ما بين حافلات، حيث ُوف

، حالت الشرطة دون وصول اللاجئين وملتمسي 2016يناير/كانون الثاني  19و 2015الأول 

 اللجوء والمهاجرين الوافدين من "أثينا،" إلى الحدود.

 21ديدة فرضتها في وإضافًة إلى ذلك، ألزمت السلطات المقدونية، في ظل قيوٍد ج

يناير/كانون الثاني، الأشخاص من الجنسيات المستحقة للدخول بالإعلان البلد التي يوّدون 

التماس اللجوء إليها، وبالسماح فقط للمتوجهين منهم إلى "ألمانيا" أو "النمسا" بعبور الحدود؛ 

نه ُسمح فقط حيث أفادت منظمات غير حكومية، موجودة بمسرح الأحداث بـ"ايدوميني،" بأ

 بوجود هاتين الفئتين داخل المخيم.

وفي حين غياب خدمات السلطات اليونانية، تتكفل المنظمات الغير حكومية المحلية والدولية 

 بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين أثناء وجودهم بالمخيم. 

 

لمهاجرين، الراغبين في عبور الحدود الشمالية الاسم: الآلاف من اللاجئين وملتمسي اللجوء وا

 لليونان مع "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابًقا"

 الجنس: ذكر/أنثى
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