
 

Watch the Med Alarm Phone - https://alarmphone.org/ 
 

 لبحث عن األشخاص المفقودين في اليونان ا 
  

 PDFمكلف   ميكنك تزنيل هذه املعلومات

ىل    ما يتلقى هاتف الإنذار طلبات من الأقارب والأصدقاء اذلين يبحثون عن أأقرابء  ا  كثي  فقدوا أأثناء رحلهتم اإ

 . أأنك يف موقف مؤمل للغاية ومن الصعب معرفة ما يه اخلطوات الصحيحةأأورواب. حنن نعمل 

خالل الس نوات املاضية    Alarm Phone مضنىل املعرفة و التجربة  اليت مت مجعها ع تستند املعلومات التالية 

جيه 2021السفن الأربعة يف ديسمرب وبعد حادثة  ن. مل تقدم  ، حيث فُقد العديد من الأشخاص يف اليوانيف حبر اإ

لإرشادمه يف   خرىأأ دمع ة بنية  أأي أأو عالماإ و  معلومات لعائالهتم ، ول يوجد خط ارشاد ةيأأ السلطات اليواننية 

 .حبهثم

جاابت ىلع  أأن تساعدك هذه املعلومات يف العثوربنأأمل  ذا فُ مفيدة  اإ قد أأحد أأفراد عائلتك أأو صديقك يف املياه  . اإ

ي  : فروس ، ميكنك اتباع اخلطوات التاليةاليواننية أأو يف شامل اليوانن يف منطقة اإ

 1اخلطوة 

 : فقودالشخص املحيتوي عىل مجيع املعلومات حول مستند أأو ملف نشاء ابإ مق 

 الامس الاكمل  •

 الاكمةل للوادلينالأسامء  •

 الولدة ماكن  •

 اترخي امليالد  /معر •



•  ُ  الشخصية سخ من مجيع الواثئق املتاحة مثل جواز السفر أأو الهويةن

 رمق الهاتف •

 قبل اختفاء الشخص GPS مواقع •

 ؟ أ خر مرةمعه مىت وأأين اكن الشخص عندما كنت عىل اتصال  •

ا(  •  ما املالبس اليت اكن يرتدهيا الشخص )اخلوامت أأو حقائب الظهر أأيض 

 عيان؟ ال شهود و  املسافرين معهم مجيع الأشخاص ادااثت اليت مقت هبا مع الشخص املفقود و احمل مجيع ق وث   •

  

ىل ذل   ابلإضافة   اإ

ن كنت   وأأسامهئم وهجات التصال اخلاصة هبم  ،  ه ب   ك فاكتب ابلضبط ما أأخربو ،  شهود عيان  تواصل مع  عىل   اإ

 .  ف( رمق الهات ) 

ىل هذا امللف  ملستند متاحا  بشلك مس بق  يكون هذا ان وري أأ من الض . بحثمعلية ال يف  و املستند أأ س تحتاج اإ

   . معهمجاهزا  دلى تواصكلقبل التواصل مع السلطات وأأن يكون 

رمق بروتوكول  أأن تطلب جدا  مفن املهم  ،اليواننية خشص مفقود دلى السلطاتللعثور عىل  دمي طلب مقت بتق ناإ 

ىل السلطات. هذا يعين أأن طلبك قد مت نقهل بصفة رمسي  الطلب هو دليل رمسي عىل أأنك   رمق الربوتوكول .ة اإ

ىل ىل السلطات مع طلبك. سوف حتتاج اإ  لحقا .  البحث عة معلية تابمل   هذا الرمقذهبت اإ

 2اخلطوة 

 . كالأمحر يف بدل بالصلي  وأأ  هاللمع ال مث اثنيا   يف اليوانن ليب الأمحرالص ومع أأول  عليك التواصل 

 ، هناك وسليتني: يف اليوانن رللتواصل مع الصليب الأمح،  أأول  

 ادلولية يف أأثينا ر  الصليب الأمح جلنة  بعثة   -1

 .اليوانن – 10564 أأثينا (street Panepistimiou 25-29) 29-25 رمق ابنيبيستمييو شارع عنوان:

 00302108259069هاتف: 

https://www.google.com/maps/place/International+Committee+of+the+Red+Cross+(ICRC)+-+Delegation/@37.9795036,23.7331542,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x32732ccd6b9fa758!8m2!3d37.9795036!4d23.7331542


 00302108832546 الفاكس:

 ( ath_tracing@icrc.org) : لكرتون الربيد الا 

  

 وانن: ي الصليب الأمحر ال  -2

 خدمة البحث عن املفقودين

 اليوانن - أأثينا 10432 (,Septemvriou 3is 21) نوان:ع 

 (14:00 حىتص  8:00من ) 00302105230043الهاتف: 

 00302105237700فاكس: 

 ( tracingstaff@redcross.gr: )لكرتون الربيد الا 

  

ىل مكتب  ، اثنيا   بع  الأمحر يف املدينة اليت تقمي فهيا واطلب خدمات التت أأو الهالل صليب ل و الفرع احمليل ل أأ اذهب اإ

و الصليب  الهالل أأ  أأن. ل تتوقع اليت دليك التفاصيل املمكنةلك وقدم هلم ، لتسجيل الشخص عىل أأنه مفقود

  ةأأن تقوم هبذه اخلطو جدا  ن من الضوري ، لكابلفعل دس يقومون ابلبحث عن الشخص املفقو  الأخرن يف بدلك

ؤكد أأهنم  املمفن  ،ودالشخص املفقحث عن ابلب ( اةل هذه احليفاليوانن )خرى ادلول الأ سلطات عندما تقوم لأنه 

 فقود. امل الشخصعن  ابلفعل تبحث ك حصة املعلومات وأأن كد منك للتأأ دلطات يف بسيتواصلون مع السل 

ل ابمجلعية الوطنية أأو بعثة اللجنة  يُطلب من الأشخاص اذلين يبحثون عن أأحد أأفراد الأرسة التصاعادة  ما 

مثل   منك واثئق هاتهذه اجل  طلب تل ويقميون فيه حلظة تقدمي طلهبم. أأ ادلولية يف البدل اذلي يعيشون فيه 

العثور   ن فرد مفقودحث عاليت تبميكن للعائةل  . ثحة البمعلي  واذنفي ل ن ال  فيه أأنت  اذلي يف البدل الإقامة القانونية

 ( ks.icrc.org/http://familylin)  :اللجنة ادلولية لإعادة الروابط العائليةعىل تفاصيل التصال عىل موقع 

  

  (  UsContact، اضغط عىل )الاكرتون وقع  امليف القسم العلوي من  .1

 (  Select the country you currently are in) ا  حالي فيه اخرت البدل اذلي تقمي  .2

https://www.google.com/maps/place/Hellenic+Red+Cross/@37.9866065,23.7284412,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1e408a38f6f319cb!8m2!3d37.9866876!4d23.7281613
http://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/directory


الصليب والهالل   س تجد مجيع تفاصيل التصال الضورية مباكتب، اذلي تقمي فيه بدل ل بعد اختيارك ل  .3

 ولية.  البعثات ادلالأمحر و 

اذلي   يف البدل ادلولية لإعادة الروابط العائليةر  محالصليب الأ للجنة  ا  اتبعا  مكتب يضا  أأن جتد من املمكن أأ  .4

 يه. تقمي ف 

  

ابلأعضاء  ر محللصليب الأ ل امجلعية الوطنية أأو اللجنة ادلولية صواستت ،لزم الأمر ناإ هم، و بعد تواصكل مع 

متابعة  لل برمق  ؤوهل أأن تزودمكا للجهات املس ذيتيح ه. خرىالأ بدلان ال ال خرين يف ش بكة الروابط العائلية يف 

  :تايلعىل املوقع ال زيد  اقرأأ املشخصية لطلب البحث عن املفقودين. ال 

(works-it-https://familylinks.icrc.org/how ) 

رسال ا  ن املمكن أأيضم لكرتون بدل  من اذلهاب  اإ   .ا  خطي دليال   . ميكن اعتبار الربيد الالكرتون لهيم خشصي ااإ بريد اإ

ىل  للقدو مفن املس تحسن التصال واحلصول عىل موعد    .كرتون عىل بريدك الالاملمكن أأل تتلق ردا  من  م اإ

 .يلاحمل كتب امل 

 3اخلطوة 

ماكنيالقادرين عىل السفر  ميكن لأفراد عائالت املفقودين ىل اليوانن للبحث  ةيدما اتواإ عن الشخص   السفر اإ

ا هذا مينحك قد عل البحث أأرسع و جيقد التحرك امليدان الظهور بشلك خشيص و أأن قود. من املمكن فامل أأيض 

 الشخص املفقود.حث عن للبح متالك ما هو فعلمت مك  أأن ابلإحساس 

ىلمن الصليب الأمحراليت حتصل علهيا مع ورقة التسجيل الرمسية للمفقودين  رشعي  الطبيب ال  ، ميكنك اذلهاب اإ

ىل مركز الرشطة يف املنطقة اليت فقد فهيا الشخ  فقد فهيا يتابملدينة ال  ا اإ الشخص أأو ميكنك التحدث مع  ص وأأيض 

 (   /https://www.gcr.gr/en )  معلطلب ادل(  GCR)  منظمة غي حكومية مثل جملس الالجئني اليوانن 

يفروس ومنطقةشامل اليوانن يف  الطبيب الرشعي مكتب   :اإ

 مستشفى جامعة الكس ندروبوليس العام 

 Alexandroupoli 681 00 :العنوان

https://familylinks.icrc.org/how-it-works
https://www.gcr.gr/en/
https://www.google.com/maps/place/University+Hospital+of+Alexandroupolis/@40.8615145,25.8018864,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ce4074a8160bf30!8m2!3d40.8615145!4d25.8018864


 ساعات العمل: غي حمدودة 

 00302551353000هاتف: 

ىل هناك واسأأل عن ادلكتور ابفليديس  اذلي يمتتع بأأكرب قدر من  و . وهو الطبيب الرشعي (Pavlidis) اذهب اإ

 .اخلربة

 4اخلطوة 

ىل الصليب الأمحر يف اليوانن  اامحلض النووي: بعد ذهابك اإ ذا كنت ، ميكنك أأيض  )الأب / الأم /   ا  قريب، اإ

نووي )يمت ذل من  ك ال محض من  عينة تسمل مهنم أأنلشخص املفقود( ، اطلب  ابنة ا/أأو ابنالأخت / الأخ / 

 ود. الشخص املفق هويةحتديد يف  نوويامحلض ال عينة ساعد ت . س قبل الرشطة( 

 5اخلطوة   

ماكنل ه أأن  تبارخذ بعني الاع الأ يرىج  رسال تقدمي هاتف الإنذار  يس ابإ ىل  رفات الشخص املفقود املساعدة يف اإ اإ

أأو  ك بدلة سفار  واحمليل ن جدمة ادلف، ومكتب الطبيب الرشعيالتواصل مع يرىج   ،لهذابدلك الأصيل. ال 

.  حاملعروفني بتجربهتم يف هذه احلالت واطلب مهنم النصو ، الناشطني يف اجملمتع املدن يف بدلكالأشخاص 

ماكننا ، للأسف  .يف هذا مساعدتمكليس ابإ

 . ء  نمتىن أأن جتد الأشخاص اذلين تبحث عهنم أأحيا

ن   .املفقودالشخص ذف طلب البحث عن يك يقوموا حببالغ الصليب الأمحر اإ فيىج   ،ت علهيمعث اإ

ضافية للتحقق   : وسائل اإ

حدى املنظامت غي احلكومية اليت دلهيا حمامون  ف  ى السلطات حمتجزا  دل املفقود اكن يف حاةل  ىل اإ عليك التحدث اإ

 .عن ماكن وجود هذا الشخصستسأأل السلطات بدورها واليت 

ليمك    :مك التواصل معهاية اليت ميكن احلكوم امت غي ابملنظ غي اكمةل  هنا قامئة اإ

GCR north 

Human Rights 360  

http://www.gcr.gr/
https://www.humanrights360.org/


Legal Center Lesvos    

 .الشخص املفقودقد فيه فُ اذلي اكن املعىل معهم اعامتدا  تواصلوا 

 .معائالهتالتصال ب مذلل ل ميكهن . نيلواصللاحملموةل هواتف ال رشطة احلدود أأو خفر السواحل  يأأخذ غالب ا ما 

ا أأن  خل...رمق هات)مه أأرقام الهواتف املسافرون أأ ظ حيفمن املهم جد   .عن ظهر قلب( ف الأب أأو الأم أأو الأخ اإ

  

ا التصال بـ  :ميكنك أأيض 

سلطة املوائن يف املنطقة اليت فُقد فهيا الشخص. عادة ما يكون دلهيم   أأو خفر السواحل اليوانن احمليل  -1

 . ضابط قادر عىل الإجابة عىل أأس ئلتك ومجع أأسامء الأشخاص املفقودين والتفاصيل يف حالت غرق السفن

عطائه مستند اخلطوة   -2 الاكمةل  تفاصيل حيتوي عىل ال ي اذل 1الطبيب الرشعي احمليل. من املفيد بعد ذل اإ

 .عن الشخص املفقود

لهيا بسبب مشألك حصي  -3  ة. املستشفيات احمللية يف حال مت نقل املصاب اإ

 

 !!! حتذير 

  ،لأرسةأأفراد امع أأحياان    صلواتقومون ابل مثل هذه املواقف ويالأشخاص  تغل بعض، يس  يف كثي من الأحيان

  ذهه تكونة ما . عاداحلذر الشديد اكنه. يرىج التحقق وتوخمب أأهنم رأأوا الشخص املفقود أأو يعرفون بمتظاهرين 

 سة.الوضعية اليائ  ه يف هذلأخذ املال من أأفراد الأرسة دعة خ

ا   ؟ ما اذلي ميكنك فعهل أأيض 

 (https://www.synigoros.gr/en)  :  املوقع التايلربم عاحملقق العادلى ميكنك تقدمي شكوى 

ا  السلطات   اتس تخدهماليت  ات تقدمي شكوى بشأأن الإجراءب ة الأخرى يف حاةل رغبتك السلطات احمللي  ى دلوأأيض 

شخص  ال ية وحتديد هو   البحث عن وأأ  م هل معدمي ادلتقو املفقود  عائةلأأفراد  بالغ لإ  ،ل املثالعىل سبي  ،اليواننية

 ود.املفق

 

https://legalcentrelesvos.org/
https://www.synigoros.gr/en


 عىل سبيل املثال:  ،املشألك اليت واهجتكبتوثيق  ا  يضأأ مق 

 لومات.ية مع أأ  السلطات لمك   مل تقدم -

 . معلية يف تقدمي ادلطات احمل رفض السل -

 . رتمجةدلى حرمانك من خدمات ال  -

 . رمق بروتوكولب دمك تزويطات دلى رفض السل  -

 .تقدمي أأية معلومات الصليب الأمحردلى رفض  -

رسال خطاب رمسي ابلربيدمعهم ميكن لأفراد الأرسة أأو الأشخاص املتضامنني  يصالاإ   يسمى   ، مع اإ

(SYSTIMENI EPISTOLI واذلي ) لكرتون متابعة حيصل عىل رمق  .اإ

رسال  ىلاخلطاب هذا جيب اإ  :اإ

 دثة. من ماكن احلا أأقرب مستشفىيف  (Iatrodikastis  ليواننيةاب ) لطبيب الرشعيا .1

 ( Nekrotafio)ابليواننية: احلادثة  من ماكن أأقرب مدينة يف قربة امل .2

 الصليب الأمحر .3

ىل  مع شاكوى مماثةل   لتدخل الفورياب طلب مهنم ال اليوانن و  ماحملقق العااإ

 ت ابلتطورا رمق هاتف وامس خشص ميكن التصال به لإبالغه  ا   دامئ زود  

Watch the Med Alarm Phone - https://alarmphone.org/ 

 


