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املخاطر، الحقوق 
و السالمة يف 
البحر 03

رقم هاتف االنذار

     رصد  
  املتوسط

عــى مــدى عريــن َعاًمــا ، َعَمــد االتحــاد األورويب عــى رَفْــض تأشــرات الدخــول ملعظــم املتقدمــن 

الذيــن أجربتْهــم الحــروب والنزاعــات والفقــر عــى تــرك بادهــم راغبــن يف طلــب الحاميــة يف أوروبــا. 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة وع ــول إىل األرايض األوروبي ــة للوص ــرق قانوني ــود ط ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ع

ــرة  ــة*. هــذه الن ــر منكــم الهجــرة وعبورالحــدود البحري ــرر كث ــن، يق ــدد الكثري ــي ته األخطارالت

ــا. إّن عبــور  اإلعاميــة موجهــة لألشــخاص الذيــن يفكــرون يف عبــور بحــر إيجــه بــن اليونــان وتركي

ــل كل يشء  ــو قب ــا وه ــان وتركي ــن اليون ــة يف كل م ــة قانوني ــق يعتربمخالف ــن دون وثائ ــدود م الح

خطــر جــداً. هــذه الوثيقــة ال تهــدف إىل منــع أو تشــجيع النــاس عــى محاولــة عبــور الحــدود بــل 

تســعى إىل توفــر معلومــات موضوعيــة عــن املخاطــر والحقــوق وتدابــر الســامة األساســية الواجــب 

ــاذ  ــبَبًا يف إنق ــرة َس ــذه الن ــورة يف ه ــات املذك ــذه املعلوم ــون ه ــل أن تك ــر. نأم ــا يف البح اتخاذه

حياتــك لكــن عليــك أن تعــرف أن هــذه املعلومــات لــن تجعــل عبــور الحــدود ممرآمــن.*

*ماحظة:عى الرغم من أن هذه النرة تركز بشكل خاص عى الوضع املتعلق بعبور الحدود البحرية لكن قد تكون بعض 

املعلومات مفيدة إىل أولئك الذين قد يقرروا عبور الحدود الربية يف منطقة إفروس. 

بحر إيجه بني اليونان وتركيا

أبلغ عن أي حاالت وفاة أو انتهاكات لحقوقك

إذا مــات شــخص أو ضــاع أحــد بعــد أن كان علــى متــن القــارب أو إذا فقــدت أفــراد أســرتك وتريــد 

أن تتقفــى أثرهــم، عليــك أن تبلــغ الســلطات التــي قامــت باعتقالــك بذلــك وعليــك أيضــا أن تخبــر 

الصليــب األحمــر فــي أثينــا  02 90 825 210 30+ و مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن: 

+30 210 67 264 62/3

إذا كنــت فــي ضائَِقــة ولــم يقــم قــارب مــا بواجبــه بانقــاذك رغــم علمــه بحالتــك أو إذا قــام خفــر 

الســواحل اليونانــي بإعادتــك إلــى تركيــا أو إذا قامــت شــرطة الحــدود الدوليــة فــي الميــاه اليونانيــة 

ــن:   ــن التاليي ــى أحــد العنواني ــك إل ــاغ ذل ــا فقــم باب ــى تركي ــك إل ــة بإعادت أو فــي األراضــي اليوناني

 contact@w2eu.info
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اقرأ التايل قبل البدء بالرحلة 

هــل أنــت متأكــد أنــك تريــد وضــع حياتــك يف خطــر ســواء عــرب عبــور الحــدود الربيــة أو البحريــة؟ 

تــم توثيــق مــا بــن 150 إىل 200 حالــة وفــاة حدثــت عــى طــول الحــدود اليونانيــة الرتكيــة ولكــن 

ــة حــول  ــر يف الســنوات املاضي ــاك عــدة تقاري ــك. هن ــة هــي أعــى مــن ذل ــام الحقيقي ــا األرق فرضي

كثــر مــن النــاس تــم اعرتاضهــم يف البحــر مــن قبــل خفــر الســواحل اليونــاين وتــم إعادتهــم إىل تركيــا 

بشــكل غــر قانــوين وهــذا يشــكل وضعــاً خطــراً.  

جرمية الهجرة الغري رشعية 
يحتــاج املوطنــون مــن خــارج االتحــاد األورويب إىل تأشــرة لدخــول اليونــان وعليــه يتــم تجريــم 

املهاجريــن إذا مــا دخلــوا مــن دون تأشــرة. إذا قُبــض عليــك أثنــاء خروجــك مــن تركيــا مــن 

دون ترصيــح أو بــدون وثائــق، فســوف تُحاكــم عــى جرميــة الدخــول غــر املــروع أو الخــروج 

مــن أو إىل تركيــا.  ســيكون عليــك دفــع غرامــة تنفيذيــة مــا بــن 1.000 و  2.000 لــرة تركيــة 

كــام نّصــت عليــه املــادة 102 \ أ مــن قانــون األجانــب والحاميــة الدوليــة - القانــون رقــم 6458  

ــاع  ــم االط ــة ميكنك ــة اإلنكليزي ــا باللغ ــون كام ــص القان ــراءة ن ــادر يف 04.04.2013 . لق الص

  http://tinyurl.com/lr22p7m : عليــه

قم برشاء سرتة نجاة وبعض اللوازم

•  احــرص عــى أن تكــون ســرتات النجــاة كافيــة لــكل شــخص موجــود عــى مــن القــارب.  قبــل البــدء 

بالرحلــة ميكنــك رشاء ســرتة نجــاة بــــ30  لــرة تركيــة. قــم بارتدائهــا طــوال الوقــت الــذي تقضيــه 

عــى مــن القــارب يف البحــر.

ــف  ــم بتغلي ــر محتمــل جــدا. ق ــوع يف البحرأم ــارب والوق ــن الق ــن عــى م •  إن خطــر الســقوط م

كل األشــياء القيمــة يف كيــس باســتييك وقــم بربطهــا بطريقــة محكمــة عــى جســدك وخــذ بعــن 

االعتبــار أن كل األشــياء الغــر مربوطــة عــى جســدك معرضــة للفقــدان يف حــال انقــاب القــارب. 

ومبــا أن مقتنياتــك الشــخصية معرضــة للرسقــة أو الضيــاع ، قــم بعمــل نســخ احتياطيــة للمســتندات 

الهامــة وخصوصــا املســتندات املتعلقــة باثبــات هويتــك عنــد طلــب اللجــوء الحقــا.

 •  خذ بعض الطعام واملاء معك.

ــَس اصطحــاب أْمِتَعــة دافئــة   •  قــم بارتــداء املابــس املناســبة حســب الفصــل الســنوي لكــن ال تْن

وســرتة مضــادة للــامء. 

ا وْضع حياتك يف خطر؟ هل تود َحقًّ

اقرأ التايل إذا قررت البدء بالرحلة 

عــادة يتــم عبــور الحــدود  لَيـْـًا عــى مــن قــوارب صغــرة ومكتظــة. تغــرق بعــض القــوارب أو تنقلب 

ــارب أو ألن  ــن الق ــى م ــاس ع ــاب الن ــذي ينت ــر ال ــبب الذع ــة أو بس ــوال الجوي ــوء األح ــبب س بس

القــارب قديــم ويف حالــة ســيئة. هنــاك أيْضــاً تقاريــر تتحــدث عــن قيــام خفرالســواحل بإعــادة النــاس 

مــن حيــث أتــْوا أو قيامهــم مبعاملــة النــاس عــى مــن القــارب بشــكل عنيــف وبالتــايل تعريضهــم 

لخطــر كبــر. يف كثــر مــن األحيــان ال تقــوم الــزوارق األخــرى بانقــاذ املهاجريــن حتــى لــو رأوهــم 

يف حالــة خطــر. املعلومــات التاليــة لــن تجعــل عبــور الحــدود ممــر آمــن. قــد تجــد نفســك أيضــا 

يف حــاالت ال ميكنــك  تطبيــق اإلرشــادات املقرتحــة هنــا ألن مــن يقــود القــارب عــى ســبيل املثــال 

ــك. إن هــذه النــرة يف كل األحــوال تعطيــك معلومــات حــول مــا ميكــن  ــك بفعــل ذل ال يســمح ل

توقعــه وكيفيــة االســتعداد لــه. عندمــا تقــوم بتنظيــم الرحلــة كمجموعــة مؤلفــة مــن عــدة أشــخاص 

ــات  ــون املعلوم ــد تك ــرب. ق ــرارات أك ــى الق ــرك ع ــح تأث ــن أن يصب ــدود، ميك ــور الح ــتعدادا لعب اس

التاليــة َســبَبًا يف إنقــاذ حياتــك. 
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احرص أن تكون معدات الطوارئ عىل منت القارب غري معطلة  

ــد  ــارب.  ق ــن الق ــى م ــرة ع ــدات الطــوارئ متوف ــذار و مع ــارات اإلن ــون إش ــى أن تك •  احــرص ع

ــبَبًا يف إنقــاذ حياتــك. يف أي حــال، أي يشء ميكــن  ــة َس تكــون األســهم الناريــة والشــعات الدخاني

اســتخدامه لجــذب انتبــاه اآلخريــن يعتــرب شــيئا مفيــدا عــى ســبيل املثــال: الصافــرات واملابــس 

امللونــة الزاهيــة وأكيــاس الباســتيك واملرايــا والهواتــف النقالــة أو ومضــات الكامــرا أو الشــعلة.الخ. 

قم بفحص هاتفك املحمول

•  إّن تغطيــة الهاتــف املحمــول يف معظــم أجــزاء بحــر إيجــة متاحــة. هنــا تكمــن أهميــة الهواتــف 

املحمولــة يف طلــب املســاعدة أو حتــى توثيــق حــاالت اإلعــادة القرسيــة يف حــال حدوثهــا. 

•  احــرص عــى شــحن هاتفــك املحمــول بشــكل جيــد واحــرص عــى أن يكــون رصيــدك كاف إلجــراء 

ــرة  ــة 05 ل ــا بقيم ــل معبئ ــى األق ــدك ع ــون رصي ــب أن يك ــة )يج ــات الدولي ــن املكامل ــد م العدي

تركيــة(. عــادة يُطلــب منــك عــدم اســتخدام الهاتــف املحمــول أثنــاء عبــور الحــدود وبالتــايل يتــم 

إغاقــه أثنــاء الرحلــة. عندمــا تقــوم بإغاقــه ثــم تغليفــه يف كيــس باســتييك عــازل للــامء فســيؤدي 

ذلــك إىل عرقلــة إجــراء مكاملــة عنــد حــدوث أمــر طــارئ ولهــذا يجــب أن ال تضــع هاتفــك املحمول 

يف أمتعتــك و يجــب – إن أمكــن –  أن  تحملــه معــك لتتكمــن مــن اجــراء االتصــال بســهولة طلبــا 

للمســاعدة أو لتوثيــق مــا يحــدث.  

• قم بحفظ األرقام املوجودة عى هاتفك وقم بكتابة رقم الطوارئ املذكور يف هذه النرة.

ــم بإخبارهــم  ــا وق ــا أو أوروب ــن يف تركي ــارف املتواجدي ــارب واملع ــف األق ــام هوات ــة أرق ــم بكتاب •  ق

ــدم  ــال ع ــاذ يف ح ــرق اإلنق ــوا بف ــيك يتصل ــك ل ــارب وذل ــن الق ــى م ــودك ع ــل صع ــة قب بالرحل

ــدد. ــت املح ــك يف الوق وصول

ــادل  ــك بتب ــمح ل ــك تس ــى هاتف ــا ع ــن تنزيله ــات ميك ــاك تطبيق ــف ذيك هن ــك هات •  إذا كان لدي

ــق  ــاك تطبي ــال هن ــك مــع رقــم محــدد يف نقــرة واحــدة. عــى ســبيل املث ــات الخاصــة ب اإلحداثي

ــن  ــه م ــك تنزيل ــى : One Touch SOS  ميكن ــد يدع ــام أندروي ــى نظ ــل ع ــي تعم ــف الت للهوات

هنــا: http://tinyurl.com/lwc8pjl وهنــاك تطبيــق للهواتــف التــي تعمــل عــى األيفــون يدعــى 

: http://tinyurl.com/l3ovg29 ميكنــك  SOS My Location   وميكنــك تنزيلــه مــن هنــا    :

أيضــا إرســال اإلحداثيــات لتحديــد مكانــك باســتخدام برنامــج فايــربأو واتــس آب. ميكنــك إرســال 

اإلحداثيــات إىل الرقــم التــايل : 5024825 163 0049  وذلــك إذا كنــت يف خطــر أو إذا كنــت ضحيــة 

لإلعــادة القرسيــة ) وهــو إعــادة غــر قانونيــة يقــوم بــه خفــر الســواحل اليونــاين حيــث يقومــوا 

برتجيعــك إىل تركيــا (. الرقــم املذكــور أعــاه ليــس رقــم طــوارئ وهــو فقــط إلرســال اإلحداثيــات 

وبالتــايل لــن يتــم اإلجابــة يف حــال اتصالــك بهــذا الرقــم. إذا أردت أن تتصــل ، فقــم باالتصــال برقــم 

ــايل: 61 71 51 86 334 00. ــوارئ الت الط

•  إذا قــام خفــر الســواحل اليونــاين باعــرتاض القــارب، ميكنــك محاولــة اســتخدام هاتفــك إذا ســمح 

الوضــع بذلــك. إذا كنــت تعتقــد أنــك تســتطيع اســتخدامه رغــم وجــود حــرس الســواحل اليونــاين 

فقــم باجــراء العديــد مــن املكاملــات مــع أكــرب عــدد ممكــن مــن األرقــام املتاحــة ولذلــك إلخبارعدة 

منظــامت عــن موقعــك يف البحــر.

قم باالطالع عىل حالة الطقس املتوقعة ألماكن االنطالق والوصول

ميكنــك االطــاع عــى حالــة الطقــس املتوقعــة عــى شــبكة اإلنرتنــت أو عــى شاشــة التلفزيــون وذلــك 

ملعرفــة إذا مــا كان الطقــس جيــدا خــال اليومــن املقبلــن عنــد نقطــة االنطــاق والوصــول. ميكنــك 

االطــاع عــى مصــادر معلومــات معتمــدة حــول حالــة الطقــس عــى العنوانيــن التاليــن :

  http://meteo.gr/meteoplus/sailingmaps.cfm

  http://poseidon.hcmr.gr/waves_forecast.php?area_id=aeg

ال تصعد عىل منت القارب إذا كان معطوبا او إذا كان فيه عدد كبري من الناس 

•  تأكــد أن القــارب الخشــبي أو املطاطــي )البلــم( يف حالــة جيــدة وأن ال يوجــد فيــه  ثقــوب أو أن ال 

يكــون ممزقــا أو ال يوجــد فيــه أجــزاء مفرغــة مــن الهــواء! إذا كان القــارب يف حالــة ســيئة ســتكون 

حياتــك يف خطــر محــدق!

ــه. هــذا  ــل 10 مــرت أن يحمــل أكــر مــن 10 أشــخاص عــى متن •  يف املعــدل، ال ميكــن لقــارب طوي

ــل 20 مــرت. ســيتعرض القــارب للغــرق إذا كان محمــا  الرقــم يرتفــع إىل 30 شــخص لقــارب طوي

أكرمــن طاقتــه. 

•  تأكــد مــن وجــود مــا يكفــي مــن الوقــود بكميــة مضاعفــة عــن الكميــة املخصصــة للرحلــة املخطط 

لهــا! تأكــد مــن وجــود مــا يكفــي مــن املجاذيــف وأنهــا يف حالــة جيــدة و أن مــن ســيحملهم أقويــاء 

ومــن ذوي الخربة يف اســتخدامهم.

 • ال تقم بتناول الكحول أو أي نوع من العقاقر أثناء الرحلة! 
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ــا  ــا يحــدث أو م ــال( كل م ــة عــى ســبيل املث ــق الكتاب ــق )عــن طري ــة وحــاول توثي •  راقــب بعناي

تــراه خــال الرحلــة. قــد تكــون كل معلومــة عــن األماكــن واألوقــات مفيــدة يف حالــة الطــوارئ. 

قــم بتدويــن املاحظــات والصورواإلحداثيــات إن أمكــن.  تــوخ الحــذر مــن الصخــور حولــك أو تــوخ 

الحذرمــن القــوارب األخــرى التــي قــد تصتــدم بالقــارب الــذي أنــت عــى متنــه!

•  احم نفسك من الربد وحاول أن ال تبتّل مابسك قدر االمكان.

•  ال تتحرك أثناء وجودك عى القارب وذلك للحفاظ عى التوازن يف جميع األوقات!

•  حافــظ عــى ســلوكك الهــادئ وتجنــب حــدوث أي رصاع عــى اإلطــاق! قــم مبســاعدة اآلخريــن 

وحاميــة حياتهــم. لقــد أدى التضامــن بــن النــاس عــى مــن القــارب يف الســنوات املاضيــة إىل إنقــاذ 

العديــد مــن األرواح!

•  قــم بالتمّســك جيــدا بحبــال القــارب.  إّن قيامــك بــأي حركــة مفاجئــة أو أّي ردة فعــل نابعةعــن 

الهلــع  قــد تضــع حياتــك يف خطــر وذلــك ألن النــاس قــد يقعــوا بســهولة مــن عــى مــن القــارب 

خصوصــا مــن األمــام وبالتــايل قــد ينقلــب القــارب نفســه!  لقــد وقعــت عــدة حــوادث تعرضــت 

النســاء واألطفــال فيهــا إىل املــوت بينــام كانــوا محارصيــن تحــت مــن املقصــورة. يف الوقــت ذاتــه،  

يكــون الخطــر عليــك أحيانــا إذا بقيــت خــارج املقصــورة نظــرا لســوء االحــوال الجويــة ولهــذا حتــى 

إذا كنــت يف املقصــورة، عليــك التنبــه إىل مــا يجــري خــارج املقصــورة وتأكــد أن تخــرج بســهولة يف 

حــال اقتــى األمــر.

يف البحر 

اتخاذ االحتياطات أثناء الرحلة

اتصل واطلب املساعدة يف حال حدوث خطر أو مكروه يف البحر

إذا كنــت فــي خطــر محــدق )علــى ســبيل المثــال إذا كان البحــر هائجــا جــدا أو إذا تعطــل القــارب 

أو إذا وقــع شــخص مــن علــى متــن القــارب( فقــم باالتصــال بخفــر الســواحل علــى الفــور. أيـّـا كانــت 

جنســيتك أو وضعــك القانونــي فــإن إنقــاذ اآلخريــن الواقعيــن فــي محنــة فــي البحــر هــو التــزام غيــر 

مشــروط علــى كل ربـّـان قــارب وهــو التــزام غيــر مشــروط  أيضــا علــى الــدول الســاحلية.

اتصــل بفــرق اإلنقــاذ باســتخدام األرقــام التاليــة وحــاول العثــور علــى شــخص علــى متــن القــارب  

ــة وأخبرهــم: ــة أواإلنجليزي يســتطيع التحــدث باللغــة المحلي

• إن كنت في خطر.

. GPS موقعك في البحر من خال تحديد المواقع •

• عدد األشخاص على متن القارب )رجال ونساء وأطفال(.

• الظروف الصحية لآلخرين الذين يعانون من مرض ما.

 •  حجم القارب وحالته 

)هل يوجد أي تسرب للمياه في القارب؟ هل يعمل المحرك بشكل جيد؟(

أرقام فرق اإلنقاذ 
اليونان: 00 25 411 210 30+

تركيا: 05 91 31 22 31 90+ أو 50 50 417 312 90+ أو 37 33 425 312 90+

رقم الطوارئ الدولي: 112

إذا كان لديــك جهــاز الســلكي VHF علــى متــن القــارب، فقــم بإرســال نــداء اســتغاثة المســمى مــاي 

داي MAYDAY  المتعــارف عليــه دوليــا )اقــرأ ارشــادات باإلنكليزيــة حــول كيفيــة اســتخدامه علــى 

     www.wikihow.com/Call-Mayday-from-a-Marine-Vesselــا العنوان الت

/
+ 334 86 51 71 61

رقم هاتف انذار )رقم طوارئ( تابع لمشروع رصد المتوسط: 

هــذا الرقــم ليــس رقــم انقــاذ لكنــه رقــم إنــذار لدعــم عمليــات اإلنقــاذ. أنشــأنا هــذا الرقــم 

ــة مــع  ــة مختلفــة وهــي شــبكات متضامن بالتعــاون مــع نشــطاء مــن عــدة شــبكات عالمي

المهاجريــن والاجئيــن. ليــس لدينــا زوارق أو طائــرات هليكوبتــر للقيــام بعمليــات اإلنقــاذ 

ــا  ــة م ــو متابع ــه ه ــام ب ــا القي ــا يمكنن ــواحل. م ــر الس ــل أوال بخف ــك اتص ــن فضل ــك م لذل

ســيقومون بــه إلنقــاذ مــن علــى متــن القــارب حيــث نعلمهــم أننــا علــى اطــاع وعلــم بمــا 

يحــدث وأننــا نراقــب مــا يقومــون بــه.  إذا لــم يقومــوا بعمليــة اإلنقــاذ فــورا أو تــم إعــادة 

مــن علــى متــن القــارب قســريا مــن حيــث أتــْوا فســوف نبلــغ وســائل اإلعــام وســنحتج علــى 

www.watchthemed.net/index.php/page/index/12 ذلــك. 
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بينمــا أنــت فــي انتظــار اإلنقــاذ أو إذا رأيــت أضــواء مــن ســاحل مــا أو ســفينة أخــرى فــي الجــوار، 

حــاول جــذب االنتبــاه بــأي طريقــة ممكنــة )مــن خــال إطــاق أســهم ناريــة أو مــن خــال اطــاق 

شــعات دخانيــة برتقاليــة اللــون أو مــن خــال التلويــح باســتخدام مابــس ملونــة زاهيــة اللــون أو 

باســتخدام المــرآة لعكــس الضــوء أو مــن خــال إضــاءة شــعلة فــي الليــل أو مــن خــال الصــراخ 

أو الصفيــر أو مــن خــال وميــض الهواتــف النقالــة أو أي جهــاز إلكترونــي آخــر(. ال تقــم بإشــعال 

النارعلــى متــن القــارب لجــذب االنتبــاه.

في حالة الخطر ال تقم بمحاولة إنقاذ أمتعتك أو حقيبة ظهرك أو أي شيء من مقتنياتك.

في حال سقط شخص ما في البحر أوغرق القارب 

•  إذا ســقط شــخص مــا فــي البحــر فقــم بايقــاف القــارب علــى الفــور. ال تُغفــل النظرعنــه حتــى يتــم 

إنقــاذه! قــم برمــي طــوق نجــاة أو ســترة نجــاة أو أي شــيء يمكــن أن يعــوم علــى وجــه البحــر 

بجانــب الشــخص الــذي ســقط. قــم مــا يمكنــك القيــام بــه دون تعريــض حياتــك للخطــر.

ــه أن  ــن أوعلي ــة الجني ــى وضعي ــاة أن يتبن ــترة النج ــع س ــاء م ــي الم ــود ف ــخص الموج ــى الش •  عل

يطفوعلــى ظهــره إذا لــم يكــن لديــه ســترة نجــاة. علــى األشــخاص الموجوديــن فــي المــاء مــع 

ســترات النجــاة أن يمســكوا بعضهــم البعــض لتحقيــق التــوازن بيــن أنفســهم ولتدفئــة بعضهــم 

البعــض أوعليهــم أن يطفوعلــى ظهورهــم مــع بعضهــم البعــض إذا كانــوا مــن دون ســترات النجــاة.

•  إذا عــاد الشــخص إلــى متــن القــارب قــم بخلــع مابســه المبللــة وقــم بتجفيفــه ثــم ضــع بطانيــة 

ــم قــم  ــاك أي مؤشــر علــى التنفــس، قــم بإغــاق فمــه وابقــه مغلقــا ث ــم يكــن هن ــه . إذا ل حول

باجــراء تدليــك القلــب.

•  إذا انقلب القارب بأكمله فقم بالتشبث به أو بأي جزء من أجزاءه العائمة.

حافظ على الهدوء أثناء عملية اإلنقاذ!
 

عندمــا يتــم انقــاذك مــن قبــل ســفينة أخــرى ابــَق جالســا كمــا أنــت وال تقــم بــأي حركــة مفاجئــة 

ــك  ــه. إذا كنــت ترغــب فــي طلــب اللجــوء فقــل ذل ــى انقاب ــؤدي إل ــد ي ــك ق فــي القــارب ألن ذل

بشــكل واضــح إلــى القبطــان. إّن القبطــان فــي ســفينة االنقــاذ ســيحرص علــى أن يتــاح لــك إجــراء 

طلــب اللجــوء إذا طلبــت منــه ذلــك وســيأخذك إلــى مينــاء فــي بلــد آمــن بحيــث ال تكــون حياتــك 

فــي خطــر.

تعريف اإلعادة القسرية 

اإلعــادة القســرية هــي عبــارة عــن طــرد جماعــي وهــي أمــر محظــور بشــكل واضــح بموجــب 

ــر  ــة عب ــب كمجموع ــق األجان ــري بح ــراء قس ــو أي إج ــي ه ــرد الجماع ــي. الط ــون الدول القان

ترحيلهــم مــن البــاد قبــل إجــراء دراســة معقولــة وموضوعيــة للحالــة الخاصــة لــكل فــرد مــن 

المجموعــة.  الطــرد الجماعــي محظــور كمــا تنــص المــادة 19 مــن ميثــاق االتحــاد األوروبــي 

للحقــوق األساســية. هــذا الحــق يتــم انتهاكــه عندمــا تتــم اإلعــادة القســرية. يتمتــع الجميــع 

بالحمايــة مــن الطــرد الجماعــي بمــا فيهــم أولئــك مــن فــي وضــع غيــر قانونــي. ينطبــق حظــر 

الطــرد الجماعــي  بموجــب القانــون الدولــي علــى كامــل أراضــي الدولــة المعنيــة بمــا فــي ذلــك 

مياههــا اإلقليميــة. 

اإلعادة القسرية 

ــا )انظــر أعــاه  هنــاك العديــد مــن التقاريــر حــول حــاالت حدثــت فيهــا إعــادة قســرية الــى تركي

ــل تشــكل  ــة ب ــر قانوني لقــراءة شــرح عــن اإلعــادة القســرية(. اإلعــادة القســرية ليســت فقــط غي

أيضــا خطــرا كبيــرا علــى حيــاة النــاس. عنــد حــدوث اإلعــادة القســرية ، حــاول الحفــاظ علــى الهــدوء 

واحــم حياتــك وحيــاة األخريــن علــى متــن القــارب و ال تتــردد فــي طلــب المســاعدة بغــض النظــر 

إذا كان يعنــي ذلــك إلقــاء القبــض عليــك مــن قبــل الســلطات التركيــة. أيضــا حــاول تذكــر جميــع 

ــرية  ــادة القس ــت باإلع ــي قام ــفن الت ــفينة أو الس ــد الس ــى تحدي ــاعد عل ــد تس ــي ق ــل الت التفاصي

ــكال  ــا أو األش ــفينة أو لونه ــم الس ــر رق ــل تذك ــك مث ــوا بذل ــن قام ــدود الذي ــاول تذكرعناصرالح وح

الجســدية لعناصــر الحــدود. 
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ثقب القارب

فــي الماضــي كان يُنصــح النــاس بثقــب القــارب عندمــا يعترضهــم خفــر الســواحل اليونانــي وذلــك 

لكــي ال يتــم ترجيعهــم إلــى تركيــا بحســب القانــون ألن خفــر الســواحل ملــزم بحمايــة حياتكــم إذا 

كانــت فــي خطــر . لكــن مــع ذلــك، يعــد ثقــب القــارب أمــر خطيــر جــدا وقــد أودى بحيــاة الكثيــر 

مــن النــاس. ليــس هنــاك مــا يضمــن أنــه لــن يتــم ترجيعــك فــي حــال قمــت بثقــب القــارب. إضافــة 

لذلــك تتــم محاكمــة مــن يثقــب القــارب- وفقــا للقانــون -بجريمــة وضــع حيــاة النــاس فــي خطــر.

إذا وصلت إلى األراضي اليونانية

للحصــول علــى دليــل شــامل عــن مــن يمكنــه مســاعدتك ومــا يمكنــك القيــام بــه بمجــرد وصولــك 

ــى  ــا" عل ــي أوروب ــم ف ــا بك ــع "مرحب ــى موق ــات الموجــود عل ــل المعلوم ــان، راجــع دلي ــى اليون إل

ــي  ــر ف ــل متواف ــت:http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-guide.en.html  )الدلي االنترن

ــة والفرنســية(. ــة و الفارســية واالنكليزي اللغــة العربي

تجنب الترجيع القسري من األراضي اليونانية

ــك بعــد  ــة وذل ــادة قســرية مــن األراضــي اليوناني ــا إع ــاك عــدة تقاريرعــن حــاالت حــدث فيه هن

وصــول القــارب إلــى اليونــان. مــن أجــل تجنــب ذلــك، إذا وصلــت فــي الظــام، انتظــر حتــى طلــوع 

النهــار قبــل تســليم نفســك للســلطات.  مــع ذلــك، إذا كان هنــاك شــخص فــي مجموعتــك مصــاب 

أو ليــس علــى مــا يــرام يجــب عندئــذ االتصــال برقــم اإلســعاف166  فــورا. ضــع فــي عيــن االعتبــارأن 

ــد تضــل  ــك ق ــاس، لذل ــر مــن الن ــة ال يســكنها عــدد كبي ــرة فــي الجــزر اليوناني ــاك مناطــق كبي هن

طريقــك بســهولة وتســير لعــدة ســاعات دون الوصــول إلــى أي شــخص. حــاول الذهــاب إلــى مــكان 

فيــه كثيــر مــن النــاس. مــن المهــم أن يــراك كثيــر مــن النــاس بحيــث تقلــل مــن خطــر التعــرض 

لإلعــادة القســرية. يجــب أن تنقلــك الســلطات الموجــودة علــى الجزيــرة وذلــك بعــد وصولــك إلــى 

مــكان ممتلــئ بالنــاس. يُحظــر علــى المواطنيــن اليونانييــن نقلــك فــي حافلــة أو فــي تكســي أو فــي 

ســيارة خاصــة إذا كنــت غيــر مســجل أو إذا لــم  يقبــض عليــك بعــد. 

طلـب اللجوء

حق اللجوء

ــق  ــح "الجــئ" ينطب ــن أن مصطل ــة جنيــف لعــام  1951المتعلقــة بوضــع الاجئي توضــح اتفاقي

ــه أو جنســيته أو  ــه أو دين ــاد بســبب عرق ــه "مخــاوف التعــرض لاضطه ــى أي شــخص لدي عل

انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية، خــارج بلــد جنســيته، وال يســتطيع أو 

ال يريــد بســبب ذلــك الخــوف أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد أو كل شــخص ال يملــك جنســية 

ــك األحــداث وال يســتطيع أو ال يرغــب فــي  ــادة بنتيجــة تل ــه المعت ــد إقامت ويوجــد خــارج بل

)1A العــودة إلــى ذلــك البلــد بســبب هــذا الخــوف". )المــادة
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ــة بيضــاء" مــن  ــى "ورق ــم اإلفــراج عنــك ســوف تحصــل - إذا كنــت  فــوق  18 - عل عندمــا يت

ــدك خــال مــدة  ــى بل ــان وتعــود ال ــى أن ترحــل مــن اليون ــة عل ــص هــذه الورق الشــرطة.  تن

ــح  ــة ليســت وثيقــة ســفر أو تصري ــا. هــذه الورق ــام حتــى30  يوم ــن بضعــة أي ــا بي ــراوح م تت

ــة إيغومنيتســا       ــراس  Patras أو مدين ــة بات ــم تذهــب إلــى مدين إقامــة. وهــو تحميــك – مــا ل

ــة  ــتكون عرض ــة. س ــى الورق ــددة عل ــدة المح ــال الم ــك خ ــض علي ــن القب  Igoumenitsa– م

ــت  ــة.  إذا كن ــة الورق ــاء صاحي ــي حــال انته ــرة أخــرى ف ــك واحتجــازك م ــض علي لخطــر القب

قاصــرا تبقــى صاحيــة الورقــة ســارية المفعــول حتــى يصبــح عمــرك 18. إذا كنــت مــن ســوريا 

ســيتم اإلفــراج عنــك عــن قريــب بعــد أن يتــم تســجيلك كســوري.  يتــم إعطــاء الســوريين ورقــة 

"إيقــاف ترحيــل" وهــي صالحــة لمــدة ســتة أشــهر )مــن تاريــخ صدورهــا( ويمكــن تجديدهــا.

إذا انتهى بك المطاف في األراضي التركية

إذا تــم إعادتــك إلــى تركيــا أو تــم اعتقالــك مــن قبــل خفــر الســاحل التركــي فســوف يتــم وضعــك 

ــون  ــا تك ــادة م ــن ع ــدة االحتجــاز ولك ــف م ــام )تختل ــدة أي ــا لع ــي تركي ــال ف ــي معســكر االعتق ف

قصيــرة(. تتوقــف فتــرة االحتجــاز إلــى حــد كبيــر علــى إذا مــا اعتقلتــك الســلطات التركيــة مــن قبــل 

وأيضــا تتوقــف إذا كنــت قــد ســجلت لطلــب لجــوء أم ال.  تعتمــد أيضــا علــى المــكان الــذي تحتجــز 

ــال  ــز االعتق ــى مراك ــاس إل ــل الن ــي بنق ــا حــرس الســواحل الترك ــم فيه ــم يق ــاك حــاالت ل ــه.  هن ب

ولكــن قامــوا بــدال مــن ذلــك بإطــاق ســراحهم. إذا كنــت قيــد االعتقــال فبإمكانــك طلــب المســاعدة 

القانونيــة مــن :  Multeci Der فــي ازميــر تركيــا21 54 483 232 90+   

أو جمعية مواطني هلسنكي في اسطنبول  42 68 292 212 90 +  أو 2923 212 90+.

لقــد قمــت بعبــور الحــدود بشــكل غيــر قانونــي وهــو أمــر محظــور وفقــا للقانــون. علــى أي حــال 

يُســمح لــك بطلــب اللجــوء فــي أي وقــت و يُتــاح لــك إجــراءه علــى النحــو المناســب. عليــك التقــدم 

ــى الســلطة  ــم الطلــب إل ــان وعليــك تقدي شــخصيا بطلــب للحصــول علــى حــق اللجــوء فــي اليون

ــرة رودس و  ــفوس و جزي ــرة ليس ــن: )جزي ــي كل م ــودة ف ــوء الموج ــرة اللج ــي دائ ــة وه المختص

ــالونيك و  ــي س ــزا وف ــال أميجدالي ــكر االعتق ــي معس ــا وف ــروس و أثين ــة إف ــمال منطق ــوب وش جن

ــة :  ــام التالي ــك االتصــال باألرق ــى معلومــات حــول إجــراءات اللجــوء، يمكن ــراس(. للحصــول عل بات

ــم المتحــدة لشــؤون  ــة األم ــل!( : مفوضي ــاعات العم ــة خــال س ــى الجمع ــن إل ــن االثني ــط م )فق

الاجئيــن : 462/3 26 67 - 210 - 0030   المجلــس اليونانــي لاجئيــن: 90 09 380 - 210 0030. 

برنامــج الاجئيــن المســكوني : 26 59 729 210 0030. إذا تــم احتجــازك أو تــم وضعــك فــي 

مركــز االســتقبال األول فســيقوم المســؤولون هنــاك بتســجيل رغبتــك فــي طلــب الحمايــة الدوليــة 

وإحالتــك إلــى الجهــة المختصــة لدراســة الطلــب. للحصــول علــى قائمــة مفصلــة حــول المنظمــات 

www.w2eu.info :ــي ــط التال ــارة الراب ــا ومعلومــات عــن إجــراءات اللجــوء، قــم بزي فــي أوروب

دخول غري رشعي:  تسجيل واحتجاز

ــزر  ــد يف الج ــن دون إذن. يوج ــان م ــك اليون ــد دخول ــة عن ــك الرط ــل أن تعتقل ــن املحتم م

اليونانيــة مركــز االســتقبال األول )يف موريــا / ميتيلينــي( ومركــزان للفــرز )يف ســاموس وخيــوس(. 

ســيتم يف املراكــز املختلفــة تســجيلك وأخــذ بصامتــك.  تختلــف مــدة الحجــز يف مراكــز االحتجــاز 

اليونانيــة و يعتمــد ذلــك حســب املــكان الــذي وصلــت إليــه أو حســب ازدحــام مركــز الحجــز 

الــذي وضعــت فيــه. يف العــادة يجــب أن ال تبقــى لفــرتة أطــول مــن 25 يومــا يف مركــز االســتقبال 

األول. قــد يتــم تحويلــك مــع ذلــك إىل مراكــز احتجــاز أخــرى. عليــك أن تعلــم أنــه قــد تبقــى 

معتقــا يف مراكــز االحتجــاز اليونانيــة إىل مــدة تصــل اىل 18 شــهرا إذا كان عمــرك فــوق 18 )ويف 

حــاالت نــادرة قــد تبقــى معتقــا إىل مــدة أطــول مــن ذلــك(. يتــم احتجــاز النــاس مــع ذلــك 

لفــرتات أقــرص بكثــر )تعتمــد فــرتة االعتقــال عــادة عــى عــدد املحتجزيــن املوجوديــن يف تلــك 

اللحظــة(. ال ينبغــي احتجــاز القــرّص بــن 1-17 ســنة وفقــا للقانــون! يبقــى القــرّص عــى أي حــال 

يف مراكــز االعتقــال إىل أن تجــد الســلطات مكانــا لهــم يف معســكر مفتــوح لألطفــال ملــدة تــرتاوح 

عــادة مــا بــن بضعــة أيــام إىل شــهر أوثاثــة أشــهر يف أســوأ الحــاالت.


