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حرية الحركة حق إنساين أسايس!

عندما تقرر الرحيل ،اقرأ هذه الوثيقة:

إن الحــق يف الهــروب مــن املخاطــر ومغــادرة بلــد مــا مضمــون رصاحــة يف املــادة
 13مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة .لكــن حكومــات االتحــاد األورويب قــد وضعــت
نظــام تأشـرات تقييديــة ملنــع وصــول معظــم النــاس مــن البلــدان الفقــرة والدول
التــي تعــاين مــن الرصاعــات .اولئــك النــاس  ،الذيــن رغــم ذلــك ميارســون حقهم يف
الهجــرة إىل أوروبــا  ،يضطــرون إىل اســتخدام طــرق غــر مقننــة وخطــرة.

هــل أنــت متأكــد أنــك تريــد تعريــض حياتــك للخطــر بعبــور البحــر؟ يجــب أن
تكــون واع ًيــا باملخاطــر التــي ســوف تتعــرض لهــا عندمــا تفكــر مل ًيــا يف ق ـرارك.
املئــات مــن النــاس ميوتــون ســنويًا يف محاولــة عبــور وســط البحــر األبيــض
املتوســط .يف عــام  ،2017أكــر مــن  3000حالــة وفــاة مســجلة رســم ًيا ،
ولكــن األعــداد الحقيقيــة هــي بالتأكيــد أكــر مــن ذلــك.

تعتــر قوانــن االتحــاد األورويب الظاملــة مســؤولة عــن وفــاة أكــر مــن  30ألــف
شــخص منــذ نهايــة عــام  ،" 1980وتحويــل البحــر األبيــض املتوســط إىل أكــر
الحــدود املميتــة يف العــامل .إننــا نتهــم  ،مــع أقــارب وأصدقــاء ضحايــا هــذا النظــام
الحــدودي  ،حكومــات االتحــاد األورويب وســلطاته بهــذه الجرميــة! كــا أننــا ننتقد
الحكومــات يف شــال إفريقيــا لتعاونهــا ككالب حراســة لالتحــاد األورويب.
ال تهــدف هــذه الوثيقــة إىل ردع أو تشــجيع النــاس عــى محاولــة عبــور البحــر
املميتــة ,إمنــا تقــدم معلومــات موضوعيــة حــول :املخاطــر  ،والحقــوق  ،وتدابــر
الســامة الحيويــة يف البحــر.

اتصاالت الطوارئ لحرس السواحل يف إيطاليا ومالطا:
إيطاليا • +39065923569 :مالطا+35621257267 :

جرمية الهجرة غري الرشعية
مــن جانــب الحكومــات فــإن الهجــرة غــر الرشعيــة مخالفــة لقوانــن الدخــول
إىل إقليــم االتحــاد األورويب الــذي يتطلــب تأشــرة دخــول ،والتــي بدونهــا يتــم
تجريــم املهاجــرون .املغــادرة غــر النظاميــة هــي أيضً ــا قــد تكــون مجرمــة ويتــم
اع ـراض املهاجريــن ،قــد ينتهــي الحــال بــك يف الســجن.
املعلومــات التاليــة لــن تجعــل مــن عبــورك للبحــر آم ًنــا ،إال أنهــا قــد تســاعد يف
الحفــاظ عــى حياتــك .ومــن املتوقــع أيضً ــا أن تجــد نفســك يف حالــة ال ميكنــك
خاللهــا مــن اتبــاع هــذه االقرتاحــات ،لكــن هــذه الوثيقــة تعطيــك أفــكا ًرا حــول
مــا ميكنــك توقعــه و كيفيــة تحضــر نفســك ملواجهــة مخاطــر عبــور البحــر ،وقــد
تكــون قــادر عــى التأثــر يف اتخــاذ القـرارات أثنــاء العبــور.
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سرتة النجاة واملمتلكات الهامة
• عليــك بـراء سـرات نجــاة للجميــع عــى مــن القــارب إذا كان ذلــك ممك ًنــا.
تأكــد مــن أن ســرة النجــاة ذات جــودة جيــدة .قــم بارتدائهــا عــى الفــور مبجــرد
إقــاع القــارب  ،وال تخلعهــا وكــن مرتديهــا طــوال الوقــت.
• اتخــاذ حقيبــة صغــرة مــع املــاء و الطعــام وارتــداء عــدة طبقــات مــن املالبــس
إذا كان ذلــك ممك ًنا.
• كــا مــن املحتمــل أن تضيــع ممتلكاتــك الشــخصية أو رسقتهــا  ،قــم بعمــل
نســخ أو التقــاط صــور ألي يشء مهــم مثــل الوثائــق التــي قــد تحتاجهــا كدليــل
يف قضيــة اللجــوء الخاصــة بــك وإرســالها لألصدقــاء واألقــارب عــى الفيســبوك أو
عــر الربيــد اإللكــروين.

املالحة واالتصاالت واملعدات
• حــاول أن تتأكــد مــن أن هاتــف تحديــد املواقــع املتصــل بالقمــر الصناعــي
(ثريــا) يف القــارب.
• احتفظ بأرقام خفر السواحل.
• احتفــظ بأرقــام األقــارب واألصدقــاء واســمح لهــم  ،إذا أمكــن  ،باملعرفــة
الدقيقــة لوقــت ومــكان املغــادرة ومنحهــم أرقــام خدمــات اإلنقــاذ البحــري،
ورقــم هاتــف إنــذار مراقبــة املتوســط.
• اكتــب ارقــام األقــارب وخفــر الســواحل وهاتــف إنــذار مراقبــة املتوســط عــى
ســرة النجــاء أو عــى جســمك.
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إشارات التحذير والنجدة
تأكد من وجود أجهزة طوارئ ،وإشارات التحذير عىل منت القارب!
يف حالــة عــدم وجــود أي يشء منهــا - ،ميكنــك اســتخدام أشــياء أخــرى مــن أجــل
جــذب انتبــاه أشــخاص آخريــن ميكــن أن يكــون مفيـدًا:
اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ  ،واﻟﺜﻴﺎب ذات اﻷﻟﻮان الفاقعــة  ،واملرايــا ،الصفائــح املعدنيــة الالمعــة،
الهواتــف النقالــة.

النرشة الجوية
تأكد من أن أحوال الطقس جيدًا للثالثة أيام التالية

يف نقاط املغادرة واملقصد .التحقق من عىل االنرتنتwww.windy.com :

ال تركب قارب ذو حمولة زائدة.
نحــن نــدرك جيــدا أن العالقــات مــع املهربــن قــد تجعــل متطلبــات األمــان
مســتحيلة .لكــن حــاول أن تتجنــب قاربًــا بــه حمولــة زائــدة.

انتباه!

القــوارب املعتــادة للهجــرة إىل إيطاليــا ليســت جيــدة يف الوقــت الحــايل
للوصــول إىل إيطاليــا .إذا كنــت تبــدأ رحلــة عــى هــذه القــوارب  ،يرجــى
أن تكــون عــى علــم أنــك ســتصاب بالضيــق وتحتــاج إىل اإلنقــاذ.
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االحتياطات يف البحر
• حاول أن تحافظ عىل مالبسك جافة قدر اإلمكان.
• ارشب القليل من املاء بانتظام! الترشب أبدًا من ماء البحر!
• يف حالــة ســوء األحــوال الجويــة  ،متســك بالحبــال أو أي مــن األج ـزاء الثابتــة
األخــرى مــن القــارب.
• احرتس فزيت الغاز املمزوج مبياه البحر ميكن أن يحرق برشتك.
• افعــل كل يشء للحفــاظ عــى التــوازن! حافــظ عــى الهــدوء وال داعــي للذعــر،
بغــض النظــر عــا يحــدث!
• تجنــب الرصاعــات بــأي مثــن! الذعــر عــى مــن القــارب ميكــن أن يضعــك يف
خطــر :ميكــن أن يســقط النــاس مــن القــارب  ،وميكــن أن ينقلــب القــارب.
• ال تستهلك الكحول أو أي نوع من أنواع املخدرات قبل و أثناء الرحلة!
• ال تشــعل أي نــار او مــواد مشــتعلة يف القــارب لجــذب االنتبــاه  ،قــد يتعــرض
القــرب بالكامــل للحــرق!
جهات اتصال للطوارئ يف منطقة وسط البحر املتوسط:
إيطاليا • +39065923569 :مالطا+35621257267 :
تونس (وزارة الدفاع)+21671560240 :
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حالة الخطر والطوارئ
• إذا كنــت يف خطــر مبــارش (عــى ســبيل املثــال إذا كان البحــر قــايس جــدا ،
إذا تعطــل قاربــك أو تــاه  ،إذا ســقط شــخص مــا مــن القــارب)  ،يجــب عليــك
اســتدعاء جميــع أرقــام الطــوارئ التــي لديــك عــى الفــور.
• إذا قمــت مبشــاهدة قــوارب أو طائـرات أخــرى يف املــكان  ،اســألهم املســاعدة
بــكل الوســائل :مــن خــال التلويــح باملالبــس  ،عــن طريــق الـراخ  ،صفــر  ،عــن
طريــق وامــض هاتفــك املحمــول أو أي جهــاز إلكــروين آخــر.
• ﺣﺎول أن ﺗﻌﺛر ﻋﻟﯽ ﺷﺧص ﻋﻟﯽ ﻣﺗن القــارب ميكــن أن ﯾﺗﺣدث لغــة حــرس
الســواحل أو اللغــة اإلنجليزيــة .حافــظ عــى الهــدوء .حــدد لهــم مــا يــي :أنــت
يف حالــة خطــر  ،وأبلغهــم موقــع  GPSالخــاص بــك  ،وعــدد األشــخاص عــى مــن
القــارب  ،الظــروف الصحيــة لجميــع الــركاب  ،عــدد الرجــال والنســاء واألطفــال ،
فضــا عــن حجــم ونــوع وحالــة القــارب (أي تــرب امليــاه؟ هــل املحــرك يعمــل
بشــكل صحيــح؟).
• للوصــول إىل موقعــك عــن طريــق هاتــف الرثيــا عــر األقــار الصناعيــة ،
واملــي قدمــا عــى النحــو التــايل :القامئــة  -املالحــة  -موقــع حــايل
• اتصل بـ WTM Alarm-Phone: + 33 486 51 71 61
هــذا الرقــم ليــس هاتــف لإلنقــاذًا ولكنــه رقــم لإلنــذار و التنبيــه لدعــم عمليــات
اإلنقــاذ البحري(انظــر أيضــا الصفحــة األخــرة).
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شخص ما يف البحر أو غرق
• إذا وقــع شــخص مــا يف املــاء  ،أوقــف القــارب فــورا .ال تغفــل عــن هــذا
الشــخص حتــى يتــم إنقــاذه! ارمــي عوامــة أو طــوق نجــاة  ،وســرة النجــاة أو
أي يشء آخــر عائــم لــه قابليــة للطفــو بجانــب هــذا الشــخص يف أقــرب وقــت
ممكــن .افعــل مــا تســتطيع دون املخاطــرة بحياتــك الشــخصية .اتصــل عــى
الفــور بأرقــام اإلنقــاذ التــي لديــك.
• يجــب عــى الشــخص الــذي ســقط يف املــاء مــع ســرة نجــاة أن يحــاول الطفــو
يف وضــع الجنــن  -مثــل كــرة لالحتفــاظ بحـرارة الجســم  -أو عــى ظهــره .إذا كان
العديــد مــن النــاس ســقطت يف قــاع البحــر  ،حاولــوا أن تبقــوا ســويًا.
• حــاول أن تعيــد الشــخص إىل القــارب  ،لكــن حافــظ عــى اســتقرار قاربــك يف
جميــع األوقــات.
• عندمــا يعــود الشــخص عــى مــن القــارب ،خــذ ثيابــه  ،جففهــا لــه ولــف
حولــه بطانيــة .إذا مل يكــن هنــاك أي عالمــة عــى التنفــس ،انفــخ يف فمــه ،وقــم
بتدليــك القلــب.
• إذا انقلب القارب بأكمله  ،حاول التمسك به أو أي أجزاء عامئة.
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خالل اإلنقاذ:
• إذا وصلت سفينة من اجل امتام عملية اإلنقاذ :حافظ عىل الهدوء!
• ابقــوا يف مقاعدكــم وال تقــوم بعمــل أي حركــة مفاجئــة يف القــارب ،مــن
املمكــن أن ينقلــب القــارب بســبب هــذا.
• ال تقفز أبدًا إىل املاء وال تحاول مطلقًا السباحة إىل قارب اإلنقاذ.
• كن هادئًا ،واستمع جيدًا إىل ارشادات الطاقم.
• بعــض النــاس قــد تحتــاج ترجمــة إرشــادات الطاقــم اىل املزيــد مــن اللغــات،
ليــدرك الجميــع مــا يحــدث.
• أخــر رجــال اإلنقــاذ ،إذا كان لديــك أي مــن النــاس الذيــن يحتاجــون مســاعدة
عاجلــة ،عــى ســبيل املثــال :فاقــدو الوعــي ،األطفــال الصغــرة ،و املــرأة الحامــل.
• إذا اقرتبــت مــن ســفينة اإلنقــاذ  ،أوقــف محــركك .ال تحــاول أن ترســو بجانــب
ســفينة اإلنقــاذ.
• عــادة أصغــر قــوارب اإلنقــاذ ســتجلب معهــا سـرات نجــاة وتقــوم بتوزيعهــا
عــى الجميــع .ثــم قــوارب اإلنقــاذ الصغــرة ســوف تقــوم خطــوة بخطــوة بنقــل
جميــع النــاس عــى القــارب.
• األول األطفــال و أصحــاب املشــاكل صحيــة ســيتم نقلهــم ،بعــد ذلــك النســاء
وأخــ ًرا جميــع الرجــال .رجــاء حافظــوا عــى الهــدوء و متســك بهــذا األمــر .يف
الهــدوء الســامة ..تذكــر هــذا جي ـدًا.
جميــع الســفن األوروبيــة ملزمــة بنقلــك إىل مينــاء آمــن حيــث تنشــد الســامة
يف أوروبــا!
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عىل سفينة اإلنقاذ
عليــك أن تبلــغ قبطــان ســفينة اإلنقــاذ إذا كنــت ترغــب يف طلــب اللجــوء ،قــل
هــذا بوضــوح .ســيقوم القبطــان بالتأكــد مــن أن لديــك قابليــة الوصــول إىل
اإلج ـراءات الالزمــة إذا كنــت تطلــب ذلــك ،وأن يأخــذك إىل مينــاء يف بلــد آمــن
حيــث املــكان الــذي لــن تهــدد فيــه.
عــى بعــض قــوارب اإلنقــاذ تحــدث مقابلــة مــع الســلطات للوصــول ملعلومــات
عــن طريــق الهجــرة والوضــع أثنــاء اإلبحــار يف القــارب ،كــن عــى علــم أن تحديــد
قائــد القــارب رمبــا ينتــج عنــه تجرميــه و قــد يصبــح مســجونًا يف إيطاليــا لســنوات
عديــدة كــا هــو الحــال يف اغلــب القضايــا عندمــا يتــم اتهامــه بأنــه جــزءا مــن
املهربني.

الرسوم التوضيحية من كارولينا كروز امللقب Lucilux
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بوصولك الرب الرئييس

اإلبالغ عن أي حالة وفاة أو انتهاك لحقوقك

طلــب اللجــوء :كنــت قــد عــرت الحــدود دون ترخيــص ،وهــو مــا تــم منعــه يف
القانــون .ولكــن اتفاقيــة جنيــف لعــام  1951نصــت عــى حقــك يف اللجــوء عندمــا
تكــون عرضــة لالضطهــاد بســبب العــرق أو الديــن ،أو الجنســية ،أوعضويــة
فصيــل اجتامعــي معــن أو بســبب رأيــك وموقفــك الســيايس  .ميكنــك أيضــا
محاولــة طلــب اللجــوء حتــى إن كنــت ال تنتمــي إىل واحــدة مــن تلــك الفئــات
إذا كان هــذا هــو مــا تريــد ،يجــب أن تقــول هــذا بوضــوح إىل ممثــي مفوضيــة
األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــن (املفوضيــة) ( )UNHCRأو الســلطات
(مبــا يف ذلــك الرشطــة إذا كنــت ال تســتطيع البحــث عــن أي ممثــل آخــر)
و اإلرصار عــى حــق اللجــوء .ميكنــك أيضــا أن تطلــب الحصــول عــى اتصــال مــع
منظــات حقــوق الالجئــن واملهاجريــن ذات الصلــة لطلــب املســاعدة واملشــورة.

اإلبــاغ عــن املــوت أو انتهــاك حقوقــك أو حقــوق شــخص عــى القــارب الخــاص
بــك ،أو إذا كنتــم يف حالــة خطــر ورفــض قــارب القيــام بواجــب اإلنقــاذ يف حــن
علــم قائــده بالوضــع الخــاص بــك ،ميكنــك الحصــول عــى اتصــال مــع منظمــة
محليــة للدفــاع عــن املهاجريــن والطلــب منهــم أن يتــم ســاع شــهادتك.
أو ميكنك الكتابة إىل info@watchthemed.net

طالبو اللجوء يف إيطاليا ميكن استخدام األرقام التالية
الرقم املجاين (يعمل يف إيطاليا).)ARCI( 800905570 :

مجموعــة مراقبــة املتوســط ( )www.watchthemed.netترغــب يف جمــع
وتوثيــق الشــهادة الخاصــة بــك مــن أجــل دعمــك ،ودعــم غــرك ممــن قــد يواجــه
حــاالت مامثلــة يف املســتقبل .حــاول إعطــاء أكــر عــدد ممكــن مــن التفاصيــل
قــدر مــا تســتطيع ،حــاول إرســال أي صــورة أو فيديــو مــن تجربــة العبــور الخاصة
بــك .لــن يتــم الكشــف عــن هويتــك أو شــخصيتك ،ســيتم توثيــق الشــهادة دون
االشــارة لشــخصك ،وســتظل مجهولــة املصــدر.

إذا كنــت قــارص تحــت ســن  18أخــر هــذا فــورا إىل القبطــان أو الســلطات عنــد
انقــاذك.
للحصــول عــى قامئــة مفصلــة باملنظــات يف أوروبــا وملعرفــة معلومــات تفصيليــة
حــول إجـراءات اللجــوء ،قــم بزيــارة صفحــات الويــبwww.w2eu.info :

هاتف إنقاذ مراقبة املتوسط

+ 33  486  51  71  61

هاتف إنقاذ مراقبة املتوسط
+ 33 486  51  71  61

هــذا الرقــم ليــس رقــم إنقــاذ ولكــن رقــم إنــذار وتنبيــه لدعــم عمليــات
اإلنقــاذ .لقــد أنشــأنا هــذا الرقــم مــع نشــطاء مــن شــبكات إقليميــة
ودوليــة مختلفــة .هــؤالء الذيــن يتضامنــون مــع املهاجريــن والالجئــن.
ليــس لدينــا قــوارب أو مروحيــات للقيــام بعمليــات االنقــاذ  ،لــذا يرجــى
التأكــد عليــك أولً أن تقــوم باســتدعاء خفــر الســواحل.
مــاذا نســتطيع أن نفعلــه هــو متابعــة رد فعلهــم وتحركهــم .مــا يجعــل
مــن املعلــوم لهــم بأننــا عــى علــم و "نراقــب" إجـراءات عمليــة االنقــاذ.
إذا مل يتــم إنقــاذك عــى الفــور أو إذا كان هنــاك محاولــة اجباريــة
إلرجاعــك ألماكــن الخطــر ،ســنقوم بإبــاغ وســائل اإلعــام واالحتجــاج
ضــد هــذا وســنقوم بــكل مــا نســتطيع لحاميــة حقــك املنصــوص عليــه
يف القوانــن الدوليــة.
طباعة هذه النرشة كانت
مدعمة من قبل:

