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ايطاليا: 27 45 08 59 06 39 +

أرقام النجدة لحرس الحدود/ خفر الّسواحل

مالطا: 67 72 25 21 356 + 

                + 334 86 51 71 61 /

وسط البحر األبيض املتوّسط

منــذ عرشيــن ســنة، يرفــض االتحــاد األورويب منــح تأشــربات ألغلبيّــة طالبيهــا. يتمّنــى الكثــري منهــم 

ــور  ــة. هــذا العب ــة رّسي ــط بطريق ــض املتوّس ــور البحــر األبي ــون عب الهجــرة يف كّل األحــوال و يحاول

يعتــرب جرميــة، وهــو قبــل كل يشء، خطــري. خــالل العرشيــن ســنة املاضيــة، تــّم تســجيل أكــرث مــن 

17,000 حالــة وفــاة يف الحــدود البحريــة لالتّحــاد األورويب. هــذه الوثيقــة ال تهدف اىل ردع األشــخاص 

ــة  عــن القيــام بذلــك، كــم ال تهــدف لتشــجيعهم عــىل العبــور. و لكّنهــا تقــّدم معلومــات موضوعيّ

ــذ  ــد ينق ــا ق ــوق و بعــض خطــوات الســالمة األساســية يف البحــر. بعــض منه حــول املخاطــر، الحق

حياتــك و لكّنهــا لــن تجعــل العبــور أقــّل خطــورة.

املخاطر، الحقوق 
و السالمة يف 
البحر 02

رقم هاتف االنذار

ابلغ عن أّي وفاة أو انتهاك لحقوقك 
اذا تويّف شخص عىل القارب، أو اذا مل تقم خدمات االنقاذ بواجبها رغم علمها بوضعيّتكم، ميكنك 

االتّصال بأحد املنظّمت املحلّية التّي تدافع عن املهاجرين وتطلب أن يقع االستمع لشهادتك. أو 

  info@watchthemed.net :ميكنك أن تراسل

شبكة رصد البحر املتوّسط (www.watchthemed.net) ترغب يف جمع شهاداتكم و ادانة هذه 

األفعال حتّى ال تتكّرر مجّددا. حاول تقديم أكرث ما ميكن من التّفاصيل، ارسل صورا و فيديوهات 

للرّحلة. لن يقع االفصاح عن اسمك و ستبقى شهادتك مجهولة الهويّة.

/
هاتف انذار رصد املتوّسط

هــذا الرّقــم ليــس رقــم انقــاذ و لكّنــه رقــم انــذار لدعــم عمليّــات االنقــاذ. لقــد خلقنــا هــذا 

الرّقــم مــع مجموعــة مــن الّناشــطني مــن عــّدة شــبكات يف العــامل متضامنــة مــع املهاجريــن 

ــات للقيــام بعمليــات االنقــاذ، لذلــك احرصــوا عــىل  و الالّجئــني. ال منلــك قــوارب أو مروحيّ

االتّصــال بخفر/حــرس الّســواحل أّوال. مــا ميكننــا فعلــه هــو متابعــة عمليــة االنقــاذ، نعلمهــم 

ــم  ــم أو وقعــت اعادتك ــّم  انقاذك ــم«، اذا مل يت ــا »نراقبه ــا يحــدث و أنّن ــم مب ــا عــىل عل أنّن

قرسيّــا اىل مــكان االنطــالق ســنعلم و ســائل االعــالم و نحتــّج عــىل ذلــك. 

 

+ 334 86 51 71 61

     رصد  
  املتوسط

نرشة إعالمية صادرة عن شبكة رصد البحر املتوسط وهي شبكة تهدف إىل منع انتهاكات حقوق الالجئني يف البحر وتوثيقها حال 

حدوثها | تم تحديث النسخة يف شهر ٠٣/ ٢٠١٥
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عندما تقّرر املغادرة، اقرأ الّتايل 

هل أنت متأكّد أنّك تريد أن تعرّض حياتط للخطر عند عبور الحدود البحريّة؟

اطّلع عىل املخاطر التّى قد تواجهك قبل اتّخاذ قرارك. مئات األشخاص ميوتون كّل سنة خالل 

محاوالت عبور البحر األبيض املتوّسط. يف سنة 2014، تّم تسجيل 3400 حالة وفاة و لكّن املؤكّد أّن 

األرقام الحقيقية اكرب بكثري. 

جرمية الهجرة غري الرشعّية

يتّم الدخول القانوين لالتّحاد األورويب بالّنسبة للتونسيّني و اللّيبيّني و حاميل الجنسيّات غرب 

األوروبية، اثر الحصول عىل تأشرية، و بدونها يقع تجريم املهاجرين. املغادرة الغرب مرّخص لها 

هي أيضا جرمية يعاقب عليها القانون. مثال، حسب القانون التونيس، يعاقب بغرامة ماليّة 

أو بالّسجن، كّل محاولة ملغادرة البالد دون الوثائق الالزمة أو عرب معرب حدودي غري رسمي. 

)قانون 03/02/2004، الفصل 35(

العديد من القوارب تغرق مبارشة بعد االنطالق ألنّها غالبا ما تكون يف حالة سيّئة. بعضها ينقلب 

بسبب الحمولة الزّائدة، رداءة األحوال الجّوية أو الّذعر عىل منت القارب. البعض االخر يتوه أو 

ينفذ الوقود فيحملهم التّيار بعيدا لعّدة أيّام أو أسابيع يف حني ميوت الرّكاب ببطء بسبب الجوع و 

العطش. 

يف بعض األحيان، تفشل خدمات االنقاذ يف ايجاد القوارب رغم تلّقيها لنداءات االستغاثة وذلك 

بسبب عدم وضوح االتّصاالت. غالبا ال تهّب القوارب األخرى لنجدة القوارب املستغيثة حتّى 

عند رصدها. املعلومات التّالية لن تجعل العبور أكرث أمانا. قد تجد نفسك أيضا يف وضعيّة حيث 

ال تستطيع تطبيق هذه االقرتاحات. هذه املطويّة تعطيك أفكارا حول ما ميكن توقّعه و كيف 

تستطيع أن تستعّد. حني تنتظم يف مجموعات و تستعّدون للعبور، تأثريك قد يكون مهّم جّدا. هذه 

املعلومات قد تنقذ حياتك. 

اشرتي سرتة نجاة و بعض اللّوازم و اهتّم مبمتلكاتك الخاّصة املهّمة

•  احرصوا عىل وجود سرتات نجاة كافية لكّل األشخاص عىل القارب. تكلفتها 20 دينار الواحدة، 

حياتك تستحّقها. احرص أن تكون من نوعيّة جيّدة. ارتديها مبارشة عند انطالق القارب و ال تنزعها 

طوال الرّحلة. 

•   خذ معك حقيبة ظهر معّدة جيّدا، امألها بأقىص ما ميكن من املاء و الطّعام )مثل البسكويت، 

املعلّبات، الدقلة و الشكالطة(. لّف األطعمة يف كيس بالستييك عازل للمء.

•  ارتدي عّدة طبقات من املالبس املناسبة للفصل، و لكن ال تنىس أخذ مالبس دافئة و معطف واقي 

من املاء. ارتد دامئا قبّعة و نظّارات شمسيّة للوقاية من الجفاف. 

•  قد تحتاج أيضا لرشاء دواء لدوار البحر من الصيدلية )مثل Buscopan و هو موجود يف تونس و 

ليبيا بثمن غري مرتفع(

•  لّف كّل أشيائك القيّمة يف كيس بالستييك و احتفظ به عندك. كل ما قد ترتكه ميكن أن يضيع حني 

مييل القارب. مبا أّن أشياءك الخاّصة قد تضيع أو ترسق، انسخ أو صّور كّل ما هو مهّم مثل الوثائق 

التّي قد تحتاجها كأدلّة من أجل طلب اللّجوء الحقا، و أرسلها عرب االميايل اىل حسابك الّشخيص و/

أو اىل صديق )يف أوروبا اذا كان ذلك ممكنا(. أكتب اسمك عىل أشياءك الخاّصة و عىل الّصور. 

تأكّد من معّدات املالحة و االتّصاالت

•  تأكّد من وجود نظام تحديد املواقع و هاتف يعمل باألقمر الصناعيّة يف حالة صالحة للعمل مع 

بطاريّات مشحونة بالكامل و بطاريات اضافيّة. تأكّد أّن أحد الرّاكبني يستطيع استخدامهم، و 

كيفيّة تحديد املوقع باستعمل هاتف األقمر الصناعيّة )أنظر يف األسفل(

•  يجب أن تكون بطارية الهاتف مشحونة بالكامل و أن تشحنوا رصيدكم مببلغ كاف لالتّصال من 

البحر )30 دينار عىل األقّل( .هاتفك لن يعمل يف أعايل البحار ولكن سيعمل قبالة الّشاطئ.

•  احمل معك رقم خفر\حرس الّسواحل طوال الرّحلة

•  احمل معك أرقام أقاربك و معارفك املقيمني يف تونس و ليبيا و ايطاليا و/أو بلدان أخرى، و 

أعلمهم برحلتك قبل االنطالق. أعطهم أرقام خدمات االنقاذ ز رقم هاتف االنذار حتّى يتمّكنوا من 

االتّصال اذا مل يسمعوا منك يف الوقت املناسب. 
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تأكّد أّن معّدات الّنجدة عىل منت القارب تعمل
•  احملوا معكم عّدة دالء، أو مضّخة اذا كان القارب كبريا، يف حال ترّسب املاء للقارب.

•  اتأكّد من وجود اشارات الطّوارئ و االنذار عىل منت القارب. قانون املالحة يفرض وجود اشارات 

باألحمر و الربتقايل. اذا مل يوجد ذلك، كل يشء ميكن أن يجلب االنتباه يكون مفيدا مثل الّصفارات، 

املالبس امللّونة، األكياس اليالستيكية، املرايا، أضواء الهواتف الجّوالة أو الكامريا، الخ...

تفّقد توّقعات الحالة الجّوية يف مكان االنطالق و الوصول
•  اتأكّد اّن الحالة الجّوية ستكون جيّدة يف األيّام الثالثة القادمة يف مكان االنطالق و الوصول. 

اطّلع عىل االنرتنات يف موقع (www.meteoconsult.com ñ meteo consult marine) أو عرب 

تحميل تطبيق meteo consult marine application عىل الهاتف الجّوال. خذ وقتك للتعّود عىل 

استخدامه.

ال تصعد عىل منت قارب مكتّظ أو مترّضر
•  أطلب رؤية القارب قبل الرّحلة و حاول تجربته !

•  يجب أن يكون هيكل الّسفينة يف حالة جيّدة: ال ثقوب، ال أجزاء ممزّقة أو مفرغة من الهواء ! اذا 

كنتم ستحملونه اىل الشاطئ، احذروا من األشواك. استعملوا بطانية لحمية  الغشاء املطّاطي من 

األشواك. خذوا معكم مضّخة لنفخ القارب. اذا كان املركب يف حالة سيّئة فحياتكم يف خطر محّقق !

•  تحّقق من طاقة استيعاب القارب. يف املعّدل،  ال يستطيع قارب طوله 10 أمتار أن يتّسع اىل أكرث 

من 10 أشخاص. يصل هذا الرّقم اىل 30 شخصا يف قارب طوله 20 مرتا. اذا كان القارب مكتظّا فهو 

معرّض للغرق ! 

•  نحن نعرف أّن العالقة مع املهّربني قد تجعل اجراءات الّسالمة غري ممكنة، و لكن بعض األشخاص 

رفضوا أن يصعدوا عىل منت قارب يف حالة سيّئة او مكتّظ مبا أّن ذلك يعرّض حياتهم اىل خطر 

مؤكّد. 

• تأكّد من وجود وقود كاف لضعف املسافة التّي ستقطعونها !

•  احرص عىل وجود مجاديف كافية و انّها يف حالة جيّدة، و أّن االشخاص الّذين يستعملونها ذوي 

خربة و أقوياء.

•  ال ترشب الكحول و ال تتعاطى أي نوع من املخّدرات !

يف البحر

االحتياطات خالل الرّحلة

•  حاول توثيق كّل ما يحدث مبا يف ذلك وقت و موقع كّل حدث التقط صورا أو فيديوهات لكّل مل 

يحدث، أو أكتب اذا أمكن ذلك. ميكن أن يساعد ذلك ملعرفة وجهة القارب.  احرتس من حولك 

لالصطدامات املحتملة !

•  ارتد قبّعة دامئا لحمية نفسك من الربد، و حاول أن ترتك مالبسك جافّة قدر االمكان

 •  ال تأكل كثريا، كل ما يكفي حتّى ال تشعر بالجوع. ارشب املاء بكميات قليلة بصورة منتظمة.

 ال ترشب ماء البحر أبدا !

•  اذا ساءت األحوال الجّوية، متّسك بالحبال أو أّي أجزاء ثابتة بالقارب

•  افعل كّل يشء البقاء التّوازن ! ابق هادئا و ال تزجع مهم يحدث ! تجّنب الخالفات مهم كان 

الثّمن ! أي رّد فعل مفاجئ أو أّي نوبة ذعر قد تجعلك يف خطر: قد يسقط الّناس من القارب أو 

قد ينقلب. 

يف حالة الخطر، اتّصل بالّنجدة
•  اذا كنت يف حالة خطر)مثال اذا كان البحر هائجا، اذا تعطّل القارب أو ضعتم، اذا سقط أحدكم عن 

القارب(. مهم كانت جنسيتك أو وضعيّتك القانونيّة، انقاذ األشخاص يف البحر التزام غري مرشوط 

لربّان الّسفن القريبة و الّدول الّساحليّة. 

 •  اذا رأيتم قوارب أخرى أو طائرات مجاورة اجلبوا انتباههم بكّل الطّرق: عرب ذبذبات

الـ VHF•radio اذا كان موجودا عندكم )ارسلوا نداء » mayday « و حّددوا موقعكم عرب القناة 

16(، عرب اطالق صاروخ استغاثة، عرب التلويح باملالبس، الرصاخ، التصفري، وميض الهواتف الجّوالة، 

أو أّي جهاز الكرتوين. ال تشعلوا الّنار عىل القارب لجلب االنتباه ! قد يحرتق كّل القارب ! 

أرقام الطّوارئ
ايطاليا: 27 45 08 59 06 39 +

مالطا: 67 72 25 21 356 + 

ليبيا: 99 67 44 214 218 + أو 57 02 63 215 218 +

تونس )وزارة الدفاع(: 40 02 56 71 216 +
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•  حاول ايجاد شخص يف القارب يتكلّم لغة خفر/حرس الّسواحل أو االنقليزيّة. ابق هادئا. حّدد لهم: 

أنّكم يف حالة استغاثة، موقعكم، عدد األشخاص يف القارب، جنسيّات الرّكاب و حالتهم الّصحيّة، 

عدد الرّجال و الّنساء واألطفال، حجم و نوع و حالة املركب )أّي ترّسب يف املياه؟ هل مازال املحرّك 

يعمل جيّدا؟(. ملعرفة موقعك باستعمل هاتف األقمر الصناعية ثريّة افعل كم ييل:  

menu ñ gps manager ñ current position

• اذا كان رصيدك و شحنك كافيا اتّصل بأقاربك و معارفك يف تونس، ليبيا، ايطاليا أو دول أخرى. 

•  اتّصل برقم االنذار لرصد املتوّسط 61 71 51 86 334 + هذا الرّقم ليس رقم انقاذ بل رقم انذار 

لدعم عمليّات االنقاذ )انظر الصفحة األخرية(

خالل عملّية االنقاذ: حافظ عىل هدوئك 
حني يتّم انقاذكم بقارب اخر، ابق جالسا و ال تقم بأّي حركات مفاجئة داخل القارب، قد يؤّدي ذلك 

اىل انقالبه. اذا أردت طلب اللّجوء، قل ذلك بوضوح. قبطان الّسفينة الّذي ينقذكم يجب أن يحرص 

عىل امكانيّة تقدميكم لطلب اللّجوء اذا طلبتم ذلك، و أن يأخذكم اىل ميناء يف بلد امن حيث ال يقع 

تهديدكم. 

اذا وقع أحدكم أو كان يغرق
•  ذا وقع أحدكم، أوقفوا القارب عىل الفور.ال تغفلوا عن الّشخص بأعينكم حتى يتّم انقاذه ! ألقوا 

بعّوامة أو سرتة نجاة أو أّي ىشء يطفو بالقرب من الّشخص بأرسع وقت ممكن. افعل ما بوسعك 

دون أن تعرّض حياتك للخطر. 

•  عندما يكون الّشخص وحيدا يف املاء و لديه سرتة نجاة، يجب أن يطفو عىل ظهره. مجموعة من 

األشخاص بسرتات الّنجاة يجب أن يربطوا أنفسهم ببعضهم لتحقيق التّوازن و تدفئة بعضهم 

البعض. أو يجب أن يلتصقوا ببعضهم البعض و يطفوا عىل ظهورهم اذا مل يكن عندهم سرتات 

نجاة.

•  عندما يعود الّشخص عىل منت القارب، انزعوا ثيايه/ها، جّففوه/ها، و لّفوه/ها يف بطانيّة. اذا مل 

يكن هناك أتر للتنّفس، انفخ يف فمه/ها و مارس تدليك القلب. 

•  اذا انقلب كّل القارب، حاول التمّسك به أو بأّي أجزاء طافية. حاولوا صنع عّوامة انقاذ بالقوارير 

الفارغة أو خزّانات البرتول الفارغة.

عند الوصول اىل اليابسة

طلب الّجوء

لقد عربت الحدود بطريقة غري رشعيّة و  هذا ممنوع يف نظر القانون. لكن معاهدة جنيف لسنة 

1951 تقول أّن لديك الحّق يف طلب اللّجوء اذا كنت مظطهدا بسبب عرقك، دينك، جنسيّتك، انتمئك 

لفئة اجتمعيّة أو لتيّار سيايس. ميكنك أيضا طلب اللّجوء حتّى اذا مل تكن تنتمي اىل أحد هذه 

األصناف. 

اذا كان هذا ما تريده، يجب أن تعلم مفّوضيّة األمم املتّحدة لشؤون الالّجئني (UNHCR) أو 

الّسلطات )مبا يف ذلك الرّشطة اذا مل تجد ممثّليهم( عن ذلك، و متّسك بحّقك يف اللّجوء. 

ميكنك أن تطلب االتّصال باحدى املنظّمت التّي تقّدم الّنصائح. طالبو اللّجوء يف ايطاليا ميكن أّن 

ARCI 800 90 55 70 :يتّصلوا بالرّقم املجاين التّايل 

 Jesuit Refugee Service + 335 621 41 26يف مالطا ميكن االتّصال ب

اذا كنت قارصا، سّنك أقّل من 18 سنة، اعلم الّسلطات بذلك فور انقاذك و جلبك اىل ايطاليا !

للحصول عىل قامئة مفّصلة باملنظّامت األوروبية و للحصول عىل معلومات حول اجراءات اللّجوء، 

www.w2eu.info & http://w2eu.info/printings.en.html :انظر املوقع الّتايل

االيقاف
من املمكن أن يتّم ايقافك. الّدخول اىل ايطاليا بدون تأشرية قانونيّة يؤّدي اىل الّسجن ملّدة 3 أشهر. 

رشوط اطالق الرّساح صعبة جّدا. اذا كنت متّهم مبساعدة أشخاص اخرين للعبور قد ترفع ضّدك 

تتبّعات عدليّة قد تؤّذي اىل الّسجن لعّدة سنوات. باالضافة ذلك تسمح االتّفاقيات املربمة بني تونس 

و ايطاليا برتحيلكم برسعة مبارشة بعد وصولكم. 


