أبلﻎ عن أي حاالت وفاة أو انتهاكات لحقوقك
إذا مــات شــخص أو ضــاع أحــد بعــد أن كان علــى متــن القــارب أو إذا فقــدت أفـراد أســرتك وتريــد
أن تتقفــى أثرهــم ،عليــك أن تبلــغ الســلطات التــي قامــت باعتقالــك بذلــك وعليــك أيضــا أن تخبــر
الصليــب األحمــر فــي أثينــا  +30 210 825 90 02و مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن:
+30 210 67 264 62/3

إذا كنــت فــي ضائِ َقــة 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
أو فــي األراضــي اليونانيــة بإعادتــك إلــى تركيــا فقــم بابــاغ ذلــك إلــى أحــد العنوانيــن التالييــن:
contact@w2eu.info

املخاطر ،الحقوق
و السالمة يف
البحر 03
بحر إيجه بﻦﻴ اليونان وتركيا

info@watchthemed.net

رصد
املتوسط

www.watchthemed.net
www.w2eu.info

عــى مــدى عريــن َعا ًمــا َ ،ع َمــد االتحــاد األورويب عــى َرفْــض تأشـرات الدخــول ملعظــم املتقدمــن
الذيــن أجربت ْهــم الحــروب والنزاعــات والفقــر عــى تــرك بادهــم راغبــن يف طلــب الحاميــة يف أوروبــا.
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود طــرق قانونيــة للوصــول إىل األراﴈ األوروبيــة وعــى الرغــم مــن
األخطارالتــي تهــدد الكثريــن ،يقــرر كثــر منكــم الهجــرة وعبورالحــدود البحريــة* .هــذه النــرة
اإلعاميــة موجهــة لألشــخاص الذيــن يفكــرون يف عبــور بحــر إيجــه بــن اليونــان وتركيــا .إ ّن عبــور
الحــدود مــن دون وثائــق يعتربمخالفــة قانونيــة يف كل مــن اليونــان وتركيــا وهــو قبــل كل يشء
خطــر جــدا ً .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
اتخاذهــا يف البحــر .نأمــل أن تكــون هــذه املعلومــات املذكــورة يف هــذه النــرة َســبَبًا يف إنقــاذ
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.

رقم هاتف االنذار

/
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+ 334 86 51 71 61

اقرأ التايل قبل البدء بالرحلة

اقرأ التايل إذا قررت البدء بالرحلة

هل تود َحقًّا وضْ ع حياتك يف خطر؟

عــادة يتــم عبــور الحــدود لَيْـ ًـا عــى مــن قــوارب صغــرة ومكتظــة .تغــرق بعــض القــوارب أو تنقلب
بســبب ســوء األحــوال الجويــة أو بســبب الذعــر الــذي ينتــاب النــاس عــى مــن القــارب أو ألن
القــارب قديــم ويف حالــة ســيئة .هنــاك أيْضـاً تقاريــر تتحــدث عــن قيــام خفرالســواحل بإعــادة النــاس
مــن حيــث أت ـ ْوا 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
ال يســمح لــك بفعــل ذلــك .إن هــذه النــرة يف كل األحــوال تعطيــك معلومــات حــول مــا ميكــن
توقعــه وكيفيــة االســتعداد لــه .عندمــا تقــوم بتنظيــم الرحلــة كمجموعــة مؤلفــة مــن عــدة أشــخاص
اســتعدادا لعبــور الحــدود ،ميكــن أن يصبــح تأثــرك عــى القــرارات أكــر .قــد تكــون املعلومــات
التاليــة َس ـبَبًا يف إنقــاذ حياتــك.

هــل أنــت متأكــد أنــك تريــد وضــع حياتــك يف خطــر ســواء عــر عبــور الحــدود الربيــة أو البحريــة؟
تــم توثيــق مــا بــن  150إىل  200حالــة وفــاة حدثــت عــى طــول الحــدود اليونانيــة الرتكيــة ولكــن
فرضيــا األرقــام الحقيقيــة هــي أعــى مــن ذلــك .هنــاك عــدة تقاريــر يف الســنوات املاضيــة حــول
كثــر مــن النــاس تــم اعرتاضهــم يف البحــر مــن قبــل خفــر الســواحل اليونــاين وتــم إعادتهــم إىل تركيــا
بشــكل غــر قانــوين وهــذا يشــكل وضعـاً خطـرا ً.

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  1.000و  2.000لــرة تركيــة
نصــت عليــه املــادة  \ 102أ مــن قانــون األجانــب والحاميــة الدوليــة  -القانــون رقــم 6458
كــا ّ
الصــادر يف  . 04.04.2013لق ـراءة نــص القانــون كامــا باللغــة اإلنكليزيــة ميكنكــم االطــاع
عليــه http://tinyurl.com/lr22p7m :
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قم برشاء سرتة نجاة وبعض اللوازم
•احــرص عــى أن تكــون سـرات النجــاة كافيــة لــكل شــخص موجــود عــى مــن القــارب .قبــل البــدء
بالرحلــة ميكنــك رشاء ســرة نجــاة بــــ 30لــرة تركيــة .قــم بارتدائهــا طــوال الوقــت الــذي تقضيــه
عــى مــن القــارب يف البحــر.
• إن خطــر الســقوط مــن عــى مــن القــارب والوقــوع يف البحرأمــر محتمــل جــدا .قــم بتغليــف
كل األشــياء القيمــة يف كيــس بالســتييك 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.
ـس اصطحــاب أ ْم ِت َعــة دافئــة
•قــم بارتــداء املالبــس املناســبة حســب الفصــل الســنوي لكــن ال ت ْنـ َ
وســرة مضــادة للــاء.
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احرص أن تكون معدات الطوارئ عىل منت القارب غري معطلة
•احــرص عــى أن تكــون إشــارات اإلنــذار و معــدات الطــوارئ متوفــرة عــى مــن القــارب .قــد
تكــون األســهم الناريــة والشــعالت الدخانيــة َس ـبَبًا يف إنقــاذ حياتــك .يف أي حــال ،أي يشء ميكــن
اســتخدامه لجــذب انتبــاه اآلخريــن يعتــر شــيئا مفيــدا عــى ســبيل املثــال :الصاف ـرات واملالبــس
امللونــة الزاهيــة وأكيــاس البالســتيك واملرايــا والهواتــف النقالــة أو ومضــات الكامـرا أو الشــعلة.الخ.

قم بفحص هاتفك املحمول
•إ ّن تغطيــة الهاتــف املحمــول يف معظــم أجـزاء 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 إلجـراء
العديــد مــن املكاملــات الدوليــة (يجــب أن يكــون رصيــدك عــى األقــل معبئــا بقيمــة  05لــرة
تركيــة) .عــادة يُطلــب منــك عــدم اســتخدام الهاتــف املحمــول أثنــاء عبــور الحــدود وبالتــايل يتــم
إغالقــه أثنــاء الرحلــة .عندمــا تقــوم بإغالقــه ثــم تغليفــه يف كيــس بالســتييك عــازل للــاء فســيؤدي
ذلــك إىل عرقلــة إجـراء مكاملــة عنــد حــدوث أمــر طــارئ ولهــذا يجــب أن ال تضــع هاتفــك املحمول
يف أمتعتــك و يجــب – إن أمكــن – أن تحملــه معــك لتتكمــن مــن اجـراء االتصــال بســهولة طلبــا
للمســاعدة أو لتوثيــق مــا يحــدث.
• قم بحفظ األرقام املوجودة عىل هاتفك وقم بكتابة رقم الطوارئ املذكور يف هذه النرشة.
•قــم بكتابــة أرقــام هواتــف األقــارب واملعــارف املتواجديــن يف تركيــا أو أوروبــا وقــم بإخبارهــم
بالرحلــة قبــل صعــودك عــى مــن القــارب وذلــك لــي يتصلــوا بفــرق اإلنقــاذ يف حــال عــدم
وصولــك يف الوقــت املحــدد.
•إذا كان لديــك هاتــف ذيك هنــاك تطبيقــات ميكــن تنزيلهــا عــى هاتفــك تســمح لــك بتبــادل
اإلحداثيــات الخاصــة بــك مــع رقــم محــدد يف نقــرة واحــدة .عــى ســبيل املثــال هنــاك تطبيــق
للهواتــف التــي تعمــل عــى نظــام أندرويــد يدعــى  One Touch SOS :ميكنــك تنزيلــه مــن
هنــا http://tinyurl.com/lwc8pjl :وهنــاك تطبيــق للهواتــف التــي تعمــل عــى األيفــون يدعــى
 SOS My Location :وميكنــك تنزيلــه مــن هنــا  http://tinyurl.com/l3ovg29 :ميكنــك
أيضــا إرســال اإلحداثيــات لتحديــد مكانــك باســتخدام برنامــج فايــرأو واتــس آب .ميكنــك إرســال
اإلحداثيــات إىل الرقــم التــايل  0049 163 5024825 :وذلــك إذا كنــت يف خطــر أو إذا كنــت ضحيــة
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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
الطــوارئ التــايل.00 334 86 51 71 61 :
•إذا قــام خفــر الســواحل اليونــاين باع ـراض القــارب ،ميكنــك محاولــة اســتخدام هاتفــك إذا ســمح
الوضــع بذلــك .إذا كنــت تعتقــد أنــك تســتطيع اســتخدامه رغــم وجــود حــرس الســواحل اليونــاين
فقــم باجـراء العديــد مــن املكاملــات مــع أكــر عــدد ممكــن مــن األرقــام املتاحــة ولذلــك إلخبارعدة
منظــات 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 أجـزاء مفرغــة مــن الهــواء! إذا كان القــارب يف حالــة ســيئة ســتكون
حياتــك يف خطــر محــدق!
•يف املعــدل ،ال ميكــن لقــارب طويــل  10مــر أن يحمــل أكــر مــن  10أشــخاص عــى متنــه .هــذا
الرقــم يرتفــع إىل  30شــخص لقــارب طويــل  20مــر .ســيتعرض القــارب للغــرق إذا كان محمــا
أكرثمــن 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.
أثناء الرحلة!
• ال تقم بتناول الكحول أو أي نوع من العقاقري– – 5

يف البحر
اتخاذ االحتياطات أثناء الرحلة
•راقــب بعنايــة وحــاول توثيــق (عــن طريــق الكتابــة عــى ســبيل املثــال) كل مــا يحــدث أو مــا
ت ـراه خــال الرحلــة .قــد تكــون كل معلومــة عــن األماكــن واألوقــات مفيــدة يف حالــة الطــوارئ.
قــم بتدويــن املالحظــات والصورواإلحداثيــات إن أمكــن .تــوخ الحــذر مــن الصخــور حولــك أو تــوخ
الحذرمــن القــوارب األخــرى التــي قــد تصتــدم بالقــارب الــذي أنــت عــى متنــه!
تبتل مالبسك قدر االمكان.
•احم نفسك من الربد وحاول أن ال ّ
•ال تتحرك أثناء وجودك عىل القارب وذلك للحفاظ عىل 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!
أي ردة فعــل نابعةعــن
•قــم
بالتمســك جيــدا بحبــال القــارب .إ ّن قيامــك بــأي حركــة مفاجئــة أو ّ
ّ
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 بينــا كانــوا محارصيــن تحــت مــن املقصــورة .يف الوقــت ذاتــه،
يكــون الخطــر عليــك أحيانــا إذا بقيــت خــارج املقصــورة نظـرا لســوء االحــوال الجويــة ولهــذا حتــى
إذا كنــت يف املقصــورة ،عليــك التنبــه إىل مــا يجــري خــارج املقصــورة وتأكــد أن تخــرج بســهولة يف
حــال اقتــى األمــر.

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 .أيّــا كانــت
جنســيتك أو وضعــك القانونــي فــإن إنقــاذ اآلخريــن الواقعيــن فــي محنــة فــي البحــر هــو التـزام غيــر
مشــروط علــى كل ربّــان قــارب وهــو التـزام غيــر مشــروط أيضــا علــى الــدول الســاحلية.
––6

اتصــل بفــرق اإلنقــاذ باســتخدام األرقــام التاليــة وحــاول العثــور علــى شــخص علــى متــن القــارب
يســتطيع التحــدث باللغــة المحليــة أواإلنجليزيــة وأخبرهــم:
• إن كنت في خطر.
• موقعك في البحر من خالل تحديد المواقع . GPS
• 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:
تركيا +90 31 22 31 91 05 :أو  +90 312 417 50 50أو +90 312 425 33 37
رقم الطوارئ الدولي112 :
+30 210 411 25 00

إذا كان لديــك جهــاز الســلكي  VHFعلــى متــن القــارب ،فقــم بإرســال نــداء اســتغاثة المســمى مــاي
داي  MAYDAYالمتعــارف عليــه دوليــا (اقــرأ ارشــادات باإلنكليزيــة حــول كيفيــة اســتخدامه علــى
العنوان التــاwww.wikihow.com/Call-Mayday-from-a-Marine-Vessel

رقم هاتف انذار (رقم طوارئ) تابع لمشروع رصد المتوسط:
+ 334 86 51 71 61

/

هــذا الرقــم ليــس رقــم انقــاذ لكنــه رقــم إنــذار لدعــم عمليــات اإلنقــاذ .أنشــأنا هــذا الرقــم
بالتعــاون مــع نشــطاء مــن عــدة شــبكات عالميــة مختلفــة وهــي شــبكات متضامنــة مــع
المهاجريــن والالجئيــن .ليــس لدينــا زوارق أو طائ ـرات هليكوبتــر للقيــام بعمليــات اإلنقــاذ
لذلــك مــن فضلــك اتصــل أوال بخفــر الســواحل .مــا يمكننــا القيــام بــه هــو متابعــة مــا
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 أتـ ْوا فســوف نبلــغ وســائل اإلعــام وســنحتج علــى
ذلــكwww.watchthemed.net/index.php/page/index/12 .

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
شــعالت دخانيــة برتقاليــة اللــون أو مــن خــال التلويــح باســتخدام مالبــس ملونــة زاهيــة اللــون أو
باســتخدام المــرآة لعكــس الضــوء أو مــن خــال إضــاءة شــعلة فــي الليــل أو مــن خــال الص ـراخ
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.
•علــى الشــخص الموجــود فــي المــاء مــع ســترة النجــاة أن يتبنــى وضعيــة الجنيــن أوعليــه أن
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 مالبســه المبللــة وقــم بتجفيفــه ثــم ضــع بطانيــة
حولــه  .إذا لــم يكــن هنــاك أي مؤشــر علــى التنفــس ،قــم بإغــاق فمــه وابقــه مغلقــا ثــم قــم
باج ـراء تدليــك القلــب.
•إذا انقلب القارب بأكمله فقم بالتشبث به أو بأي جزء من أجزاءه العائمة.
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حافظ على الهدوء أثناء عملية اإلنقاذ!
عندمــا يتــم انقــاذك مــن قبــل ســفينة أخــرى ابـ َـق جالســا كمــا أنــت وال تقــم بــأي حركــة مفاجئــة
فــي القــارب ألن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انقالبــه .إذا كنــت ترغــب فــي طلــب اللجــوء فقــل ذلــك
بشــكل واضــح إلــى القبطــان .إ ّن القبطــان فــي ســفينة االنقــاذ ســيحرص علــى أن يتــاح لــك إجـراء
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
القانــون الدولــي .الطــرد الجماعــي هــو أي إجــراء قســري بحــق األجانــب كمجموعــة عبــر
ترحيلهــم مــن البــاد قبــل إجـراء دراســة معقولــة وموضوعيــة للحالــة الخاصــة لــكل فــرد مــن
المجموعــة .الطــرد الجماعــي محظــور كمــا تنــص المــادة  19مــن 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
هنــاك العديــد مــن التقاريــر حــول حــاالت حدثــت فيهــا إعــادة قســرية الــى تركيــا (انظــر أعــاه
لق ـراءة شــرح عــن اإلعــادة القســرية) .اإلعــادة القســرية ليســت فقــط غيــر قانونيــة بــل تشــكل
أيضــا خطـرا كبيـرا 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
التفاصيــل التــي قــد تســاعد علــى تحديــد الســفينة أو الســفن التــي قامــت باإلعــادة القســرية
وحــاول تذكرعناصرالحــدود الذيــن قامــوا بذلــك مثــل تذكــر رقــم الســفينة أو لونهــا أو األشــكال
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
إلــى اليونــان ،راجــع دليــل المعلومــات الموجــود علــى موقــع "مرحبــا بكــم فــي أوروبــا" علــى
االنترنــت( http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-guide.en.html:الدليــل متوافــر فــي
اللغــة العربيــة و الفارســية واالنكليزيــة والفرنســية).

تجنب الترجيع القسري من األراضي اليونانية
هنــاك عــدة تقاريرعــن حــاالت حــدث فيهــا إعــادة قســرية مــن األراضــي اليونانيــة وذلــك بعــد
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 يـرام يجــب عندئــذ االتصــال برقــم اإلســعاف 166فــورا .ضــع فــي عيــن االعتبــارأن
هنــاك مناطــق كبيــرة فــي الجــزر اليونانيــة ال يســكنها عــدد كبيــر مــن النــاس ،لذلــك قــد تضــل
طريقــك بســهولة وتســير لعــدة ســاعات دون الوصــول إلــى أي شــخص .حــاول الذهــاب إلــى مــكان
فيــه كثيــر مــن النــاس .مــن المهــم أن ي ـراك 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
توضــح اتفاقيــة جنيــف لعــام 1951المتعلقــة بوضــع الالجئيــن أن مصطلــح "الجــئ" ينطبــق
علــى أي شــخص لديــه "مخــاوف التعــرض لالضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو
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
ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة بنتيجــة تلــك األحــداث وال يســتطيع أو ال يرغــب فــي
العــودة إلــى ذلــك البلــد بســبب هــذا الخــوف"( .المــادة )1A
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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 إجـراءه علــى النحــو المناســب .عليــك التقــدم
شــخصيا بطلــب للحصــول علــى حــق اللجــوء فــي اليونــان وعليــك تقديــم الطلــب إلــى الســلطة
المختصــة وهــي دائــرة اللجــوء الموجــودة فــي كل مــن( :جزيــرة ليســفوس و جزيــرة رودس و
جنــوب وشــمال منطقــة إفــروس و أثينــا وفــي معســكر االعتقــال أميجداليــزا وفــي ســالونيك و
بات ـراس) .للحصــول علــى معلومــات حــول إج ـراءات اللجــوء ،يمكنــك االتصــال باألرقــام التاليــة :
(فقــط مــن االثنيــن إلــى الجمعــة خــال ســاعات العمــل!)  :مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن  0030 - 210 - 67 26 462/3 :المجلــس اليونانــي لالجئيــن.0030 210 - 380 09 90 :
برنامــج الالجئيــن المســكوني  .0030 210 729 59 26 :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
فــي أوروبــا ومعلومــات عــن إج ـراءات اللجــوء ،قــم بزيــارة الرابــط التالــيwww.w2eu.info :

دخول غري رشعي :تسجيل واحتجاز

مــن املحتمــل أن تعتقلــك الرشطــة عنــد دخولــك اليونــان مــن دون إذن .يوجــد يف الجــزر
اليونانيــة مركــز االســتقبال األول (يف موريــا  /ميتيلينــي) ومركـزان 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 لفــرة أطــول مــن  25يومــا 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  18شــهرا إذا كان عمــرك فــوق ( 18ويف
حــاالت نــادرة قــد تبقــى معتقــا إىل مــدة أطــول مــن ذلــك) .يتــم احتجــاز النــاس مــع ذلــك
لفـرات أقــر بكثــر (تعتمــد فــرة االعتقــال عــادة عــى عــدد املحتجزيــن املوجوديــن يف تلــك
ـر عــى أي حــال
ـر بــن  17-1ســنة وفقــا للقانــون! يبقــى القـ ّ
اللحظــة) .ال ينبغــي احتجــاز القـ ّ
يف مراكــز االعتقــال إىل أن تجــد الســلطات مكانــا لهــم يف معســكر مفتــوح لألطفــال ملــدة تـراوح
عــادة مــا بــن بضعــة أيــام إىل شــهر أوثالثــة أشــهر يف أســوأ الحــاالت.
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عندمــا يتــم اإلف ـراج عنــك ســوف تحصــل  -إذا كنــت فــوق  - 18علــى "ورقــة بيضــاء" مــن
الشــرطة .تنــص هــذه الورقــة علــى أن ترحــل مــن اليونــان وتعــود الــى بلــدك خــال مــدة
تت ـراوح مــا بيــن بضعــة أيــام حتــى 30يومــا .هــذه الورقــة ليســت وثيقــة ســفر أو تصريــح
إقامــة .وهــو تحميــك – مــا لــم تذهــب إلــى مدينــة بات ـراس  Patrasأو مدينــة إيغومنيتســا
 –Igoumenitsaمــن القبــض عليــك خــال المــدة المحــددة علــى الورقــة .ســتكون عرضــة
لخطــر القبــض عليــك واحتجــازك مــرة أخــرى فــي حــال انتهــاء صالحيــة الورقــة .إذا كنــت
قاصـرا تبقــى صالحيــة الورقــة ســارية المفعــول حتــى يصبــح عمــرك  .18إذا كنــت مــن ســوريا
ســيتم اإلفـراج 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
فــي معســكر االعتقــال فــي تركيــا لعــدة أيــام (تختلــف مــدة االحتجــاز ولكــن عــادة مــا تكــون
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
بــه .هنــاك حــاالت لــم يقــم فيهــا حــرس الســواحل التركــي بنقــل النــاس إلــى مراكــز االعتقــال
ولكــن قامــوا بــدال مــن ذلــك بإطــاق سـراحهم .إذا كنــت قيــد االعتقــال فبإمكانــك طلــب المســاعدة
القانونيــة مــن  Multeci Der :فــي ازميــر تركيــا+90 232 483 54 21
أو جمعية مواطني هلسنكي في اسطنبول  + 90 212 292 68 42أو .+90 212 2923
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