ﺧطرات ،ﺣﻘوق و اﯾﻣﻧﯽ در درﯾﺎ
درﯾﺎی اژه :ﺑﯾن ﺗرﮐﯾﮫ و ﯾوﻧﺎن
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ درﺧواﺳت وﯾزا ﺑرای اﮐﺛر ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن را رد ﻣﯾﮑﻧد .در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣردم ﺑﮫ دﻻﯾل ﺟﻧﮓ ،درﮔﯾری و ﻓﻘر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک ﮐﺷور ﺧود ﺷده ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘﻧﺎھﻧده ﺷدن در اروﭘﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﻠت
ﻋدم وﺟود راه ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اروﭘﺎ و ﺑﺎ وﺟود ﺧطرات ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده زﻧدﮔﯽ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﻣﺎھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ھر ﺻورت ﻣﻣﮑن و ﻋﺑور از ﻣرز درﯾﺎﯾﯽ ﮔرﻓﺗﯾد* .اﯾن ﺑروﺷور اطﻼﻋﺎت ﺑرای اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﺧواھﻧد از درﯾﺎی اژه ﺑﯾن ﯾوﻧﺎن و ﺗرﮐﯾﮫ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد .ﻋﺑور ﺑدون ﻣدرک ﺑﮫ در ھر دو ﮐﺷور ﯾوﻧﺎن و ﺗرﮐﯾﮫ ﻏﯾر
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺗر از ان ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک اﺳت .اﯾن ﺑروﺷور ﻧﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری و ﻧﮫ ﺑرای ﺗﺷوﯾق ﻣردم ﺑﮫ ﺗﻼش ﺑرای
ﻋﺑور ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧد اطﻼﻋﺎت ھدﻓﻣﻧد در ﻣورد ﺧطرات ،ﺣﻘوق و اﻗداﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ را در درﯾﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧد.
ﻣﺎ آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﺑروﺷور ﺑﺗواﻧد زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﺟﺎت دھد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن دﻟﯾﻠﯽ
ﺑرای اﻣن ﺗر ﺷدن ﺳﻔر ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
*اﮔر ﭼﮫ اﯾن ﺟزوه ﺑﮫ طور ﺧﺎص در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﻣرز درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ از اطﻼﻋﺎت ان ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻋﺑور از ﻣرز زﻣﯾﻧﯽ ﺑﯾن ﺗرﮐﯾﮫ و ﯾوﻧﺎن دارﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.
Alarm Phone Nr.: / + 334 86 51 71 61
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ﻗﺑل از ﻋزم ﺳﻔر ،اﯾن را ﺑﺧواﻧﯾد:
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دھﯾد؟
آﯾﺎ ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﺣﺎل ﻋﺑور از ﻣرز درﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ زﻣﯾﻧﯽ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دھﯾد؟
ﺑر اﺳﺎس ﮔزارﺷﮭﺎ ھر ﺳﺎﻟﮫ در اﻣﺗداد ﻣرز ﯾوﻧﺎن و ﺗرﮐﯾﮫ ﺣدود  150ﺗﺎ  200ﻧﻔر ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھﻧد وﻟﯽ
اﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن اﺳت .در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﮔزارش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓرﯾن در
ﺑﯾن درﯾﺎ ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﯾوﻧﺎن ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺷدﻧد ،ﮐﮫ اﯾن ھم وﺿﻌﯾﺗﯽ
ﺧطرﻧﺎک اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد.
-------------------------------------------------------------------------box:
ﺟرم ﻣﮭﺎﺟرت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ورود ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن ﺑرای ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾر اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﯾزا دارد ،ﮐﮫ ﺑدون آن ﻣﮭﺎﺟران ﻣﺟرم ھﺳﺗﻧد .اﮔر
آﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ را در ﺣﺎل ﺧروج ﺑدون اﺟﺎزه و ﺑدون اﺳﻧﺎد از ﺗرﮐﯾﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧﻧد ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟرم ﺧروج و ﯾﺎ ورود ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ
از /ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﻣﺟرم ھﺳﺗﯾد.ﺟرﯾﻣﮫ اداری اﯾن ﮐﺎر ﺑﯾن  1000و  2000ﻟﯾره ﺗرﮐﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣﺎده  A / 102از ﻗﺎﻧون
اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﻔﺎظت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )ﻗﺎﻧون ﺷﻣﺎره  6458از  (04/04/2013ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت .ﻣﺗن ﮐﺎﻣل اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﯾن
ﻗﺎﻧون را ﻣﯽ ﺗوان در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎﻓتhttp://tinyurl.com/lr22p7m :
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺳﻔر ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ،اﯾن را ﺑﺧواﻧﯾد:
ﻣﻌﻣوﻻ ﻋﺑور در ﺷب و ﺑﺎ ﻗﺎﯾق ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﭘر از ﻣﺳﺎﻓر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .ﺑرﺧﯽ از ﻗﺎﯾﻘﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط ﺑد آب و ھوا،
وﺣﺷت در داﺧل ﻗﺎﯾق و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻗدﯾﻣﯽ و در وﺿﻌﯾت ﺑدی ھﺳﺗﻧد ﻏرق ﯾﺎ واژﮔون ﻣﯾﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارش ﺷده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرزی ﻣردم را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ آﻣدﻧد ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت رﻓﺗﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻗرار ﻣﯾدھﻧد .اﻏﻠب ﻗﺎﯾق دﯾﮕر در درﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧﻧد ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻣﮭﺎﺟران
در ﺧطر ﻧﻣﯽ آﯾﻧد .اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺳﻔر ﺷﻣﺎ را اﻣن ﺗر ﻧﺧواھد ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
آن ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات را اﺟرا ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﻗﺎﯾق ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر
را ﻧﻣﯽ دھد .در ھر ﺻورت ،اﯾن ﺑروﺷور ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾده ھﺎی در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﺷﻣﺎﺳت و ﭼﮕوﻧﮕﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی
ﺧود ﻣﯽ دھد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم و آﻣﺎده ﺳﻔر ﺷدﯾد ،ﻧﻔوذ ﺷﻣﺎ در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑزرﮔﺗر ﺷود .اﯾن
اطﻼﻋﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﺟﺎت دھد.
ﺟﻠﯾﻘﮫ و ﻟوازم ﻧﺟﺎت ﺑﺧرﯾد
* ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻠﯾﻘﮫ ﻧﺟﺎت در ﻗﺎﯾق ﺑرای ھﻣﮫ وﺟود دارد ! ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﺟﻧس ﺧوب اﻧرا ﺑﮫ
ﻗﯾﻣت  30ﻟﯾره ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺧرﯾد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﯾق ﺷﻣﺎ ﺣرﮐت ﮐرد آﻧﮭﺎ را ﺑﭘوﺷﯾد و در ﺗﻣﺎم ﻣدت اﻧرا ﺑﮫ ﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
* ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ درﯾﺎ و ﯾﺎ ﺧﯾس ﺷدن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ اﺳت .ﺗﻣﺎم اﺷﯾﺎء ﺑﺎ ارزش ﺧود را در ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻗرار دھﯾد
و آن را ﭘﯾش ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در ﺻورت واژﮔون ﺷدن ﻗﺎﯾق ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﮫ وﺳﺎﯾل ﺷﻣﺎ ﮔم ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت
ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ از دﺳت رﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳرﻗت رود ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﻣدارک ﻣﮭم ﺧود ﻣﺎﻧﻧد اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد
ﮐﯾس ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧود ﻧﯾﺎز دارﯾد ﯾﮏ ﮐﭘﯽ ﺑﮕﯾرﯾد.
* آب ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﻣﻘداری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮕﯾرﯾد.
* ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻓﺻل ﺑﭘوﺷﯾد ،اﻣﺎ ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﮔرم و ژاﮐت ھﺎی ﺿد آب ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺗﺟﮭﯾزات اﺿطراری در ﮐﺷﺗﯽ وﺟود دارد و ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت
* ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی اﺿطراری و ھﺷدار دھﻧده در ﮐﺷﺗﯽ وﺟود دارد ! ﻣوﺷﮑﮭﺎی ﻣﻧور و ﻧﺎرﻧﺟﮑﮭﺎی دودزا
ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﺟﺎت دھد .در ھر ﺻورت ،ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ دﯾﮕران را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟذب ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻔﯾد
ﺑﺎﺷد :ﺳوت ،ﻟﺑﺎس ھﺎی رﻧﮓ روﺷن ،ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ روﺷن ،اﯾﻧﮫ ،ﻓﻠش ﺗﻠﻔن ھﺎی ھﻣراه و ﯾﺎ دورﺑﯾن ،ﭼراغ ﻗوه
و ﻏﯾره.
ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد
* اﮐﺛر ﻧﻘﺎط درﯾﺎی اژه ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻠﻔن ھﺎی ھﻣراه ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺑزاری ﻣﮭم ﺑرای درﺧواﺳت
ﮐﻣﮏ و ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﺳﻧد ﺑرداری از ﺑرﮔﺷت اﺟﺑﺎری ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺷد.
* اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﺷﺎرژ ﺑرﻗﯽ واﻋﺗﺑﺎر ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﭼﻧد ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
)ﺣداﻗل  50ﻟﯾره( دارد .ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود در ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور از ﻣرز اﺳﺗﻔﺎره ﻧﮑﻧﯾد،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ در طول ﺳﻔر ﺧﺎﻣوش ھﺳﺗﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آن را در ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺿد آب ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت در
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ﻣﻘﺎﺑل آب درﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد .ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎﻋث ﺳﺧت ﺷدن ﺗﻣﺎس در طول ﺳﻔر ﻣﯾﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،در
ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺗﻠﻔن ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ در دﺳﺗرس ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود و اﻣﺎده اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﮔر اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد ،ﺷﻣﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد از آن ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ و ﯾﺎ ﺳﻧد ﺑرداری از اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
* ﺷﻣﺎره ھﺎی اﺿطراری ﻣوﺟود در اﯾن ﺑروﺷور را در ﺗﻠﻔن ذﺧﯾره و ﺑﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
* ﺷﻣﺎره ﺗﻌدادی از ﺑﺳﺗﮕﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘر در ﺗرﮐﯾﮫ و ﯾﺎ در اروﭘﺎ را ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و آﻧﮭﺎ را در ﻣورد زﻣﺎن و
ﻣدت ﺳﻔر ﺧود ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﮔر در ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻘﺗﺿﯽ ﭼﯾزی از ﺷﻣﺎ ﻧﺷﻧﯾدﻧد ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت اﻣداد و
ﻧﺟﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
* اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮔوﺷﯽ ھوﺷﻣﻧد دارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ داﻧﻠود ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣﺧﺗﺻﺎت
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕزارد.
)ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑرای اﻧدروﯾدOne Touch SOS: http://tinyurl.com/lwc8pjl :
و ﺑﺮای اﯾﻔﻮن ( SOS My Location: http://tinyurl.com/l3ovg29
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی واﺗس اپ و واﯾﺑر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﺣل ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﺷﻣﺎره
 00491635024825ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺧطر ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرﮔﺷت اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﺗوﺳط ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﯾوﻧﺎن ﮐﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ اﮔر ﺗﯾم ﻧﺟﺎت از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ارﺳﺎل ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻣﺎ را ﮐرد .ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺟواب ﻧﺧواھد ﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﻣﺎس ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره اﺿطراری 0033486517161
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
* اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﻔر ﺑﺎ ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾوﻧﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷدﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﮔر وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﺑود از ﮔوﺷﯽ ﺧود
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ وﺟود ﺣﺿور ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾوﻧﺎن از ﺗﻠﻔن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ھر
ﺗﻌداد ﻣﻣﮑن ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد و وﺿﻌﯾت و ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ اطﻼع
دھﯾد.
وﺿﻌﯾت ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ آب و ھوا را در ﻣﺣل ﻣﺑدا و ﻣﻘﺻد ﺳﻔر ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد
در اﯾﻧﺗرﻧت و ﯾﺎ در ﺗﻠوﯾزﯾون وﺿﻌﯾت آب و ھوا را در ﻣﺣل ﻣﺑدا و ﻣﻘﺻد در دو روز اﯾﻧده ﺧوب ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻣﻌروف ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
http://meteo.gr/meteoplus/sailingmaps.cfm
http://poseidon.hcmr.gr/waves_forecast.php?area_id=aeg

ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺣد ﭘر و ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾده ھﺳﺗﻧد وارد ﻧﺷوﯾد
* اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑدﻧﮫ ھﺎی ﭼوﺑﯽ و ﯾﺎ ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ در ﺷراﯾط ﺧوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻗﺎﯾق و ﯾﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﺳوراخ ،ﭘﺎره و ﯾﺎ
دارای ﻗطﻌﺎت ﺧراب ﻧﺑﺎﺷد ! اﮔر ﻗﺎﯾق در وﺿﻌﯾت ﺑدی اﺳت ،زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻓوری ﻣﯾﺑﺎﺷد!
* ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط ،ﯾﮏ ﻗﺎﯾق طوﻻﻧﯽ ده ﻣﺗری ﮔﻣﺟﺎﯾش ﺑﯾش از  10ﻧﻔر را ﻧدارد .ﯾﮏ ﻗﺎﯾق  20ﻣﺗری ﺑرای  30ﻧﻔر
ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .اﺣﺗﻣﺎل ﻏرق ﺷدن ﯾﮏ ﻗﺎﯾق ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻣﺳﺎﻓر ﺑﯾش از ﺣد ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﯾﺑﺎﺷد!
* اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳوﺧت ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای دوﺑراﺑر طول ﺳﻔر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده وﺟود دارد ! ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎرو وﺟود دارد و اﻓرادی ﮐﮫ ﭘﺎرو را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ و ﻗوی ھﺳﺗﻧد.
* در طول ﺳﻔر اﻟﮑل ﯾﺎ ھر ﻧوع ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﺻرف ﻧﮑﻧﯾد!
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در درﯾﺎ
ھﺷدارھﺎ در طول ﺳﻔر
* اﯾﻣﻧﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از ھﻣﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﯾﺎ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در طول ﺳﻔر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﺳﻧد ﺑرداری ﮐﻧﯾد
)ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری ﮐﻧﯾد( .ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣوارد اﺿطراری ﻣﻔﯾد
ﺑﺎﺷد .در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری ،ﺗﺻﺎوﯾر ﺑرداری و ﻣوﻗﻌﯾت ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ اطراف ﺧود ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻﺧره و ﯾﺎ ﻗﺎﯾق دﯾﮕری ﺑرﺧورد ﻧﮑﻧﯾد!
* ازﺧود در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻟﺑﺎس ﺧود را ﺧﺷﮏ ﻧﮕﮫ دارﯾد.
* در اطراف ﻗﺎﯾق زﯾﺎد ﺣرﮐت ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﻔظ ﺷود!
* آراﻣش ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد و از درﮔﯾری ﺑﮫ ﺷدت ﺧودداری ﮐﻧﯾد ! ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد و ﻣراﻗب ﺟﺎن ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷﯾد.
در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردم در ﮐﺷﺗﯽ ﺟﺎن ﺑﺳﯾﺎری را ﻧﺟﺎت داده اﺳت!
* ﻗﺎﯾق را ﻣﺣﮑم ﻧﮕﮫ دارﯾد .ھر ﺟﻧﺑش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ھر واﮐﻧش ﺷدﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎن ﺷﻣﺎ را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار داده
و ﻣردم ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻗﺎﯾق ﺑﯾرون ﭘرت ﺷوﻧد ،و اﺣﺗﻣﺎل واژﮔون ﺷدن ﻗﺎﯾق وﺟود دارد! ﻣواظب ﮐﺎﺑﯾن زﯾر
ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣواردی وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ در آن زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن در ﮐﺎﺑﯾن ﺑﮫ دام اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد و ﻏرق ﺷدﻧد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل،
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت در ﺷراﯾط ﺑد آب و ھواﯾﯽ ،ﻣﺎﻧدن ﺑر روی ﻋرﺷﮫ ﻧﯾز ﺧطرﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﺷﻣﺎ در داﺧل ﮐﺎﺑﯾن
ھﺳﺗﯾد ،ﻣواظب آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺧﺎرج رخ ﻣﯾدھد ﺑﺎﺷﯾد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺧطر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از آﻧﺟﺎ
ﺧﺎرج ﺷود.
در ﺷراﯾط ﺧطر و ﺣﺎدﺛﮫ در درﯾﺎ ،درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻓوری ھﺳﺗﯾد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﮔر درﯾﺎ ﺑﯾش از ﺣد طوﻓﺎﻧﯽ اﺳت ،اﮔر ﻗﺎﯾق ﺷﻣﺎ ﺧراب و ﯾﺎ
ﮔم ﺷده ،اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﯾرون ﭘرت ﺷده( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺎ وﺟود ﻣﻠﯾت ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺣﻘوﻗﯽ،
ﻧﺟﺎت ﻣردم در ﺷراﯾط ﺧطرﻧﺎک در درﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﮭد ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ھﺎی ﻗﺎﯾق ھﺎی اطراف و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑرای ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳت.
ﺑﺎ ﺗﯾم ھﺎی ﻧﺟﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﻣﺎره ھﺎی زﯾر ،و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﺳﯽ را در ﮐﺷﺗﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ
زﺑﺎن ﻣﺣﻠﯽ و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﯾد:
ﯾوﻧﺎن:

ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد
ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑﮕوﯾﯾد
ﺗﻌداد ﻧﻔرھﺎی ﺣﺎﺿر در ﮐﺷﺗﯽ )ﻣردان ،زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن(
ﺷراﯾط ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﻧد
اﻧدازه و وﺿﻌﯾت ﻗﺎﯾق )ھرﮔوﻧﮫ ﻧﺷت آب؟ آﯾﺎ ﻣوﺗور ھﻧوز ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد؟(
00302104112500

ﺗرﮐﯾﮫ00903122319105 :
00903124253337
00903124175050
اﮔر ﭘﯾﺎﻣﮕﯾر اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟواب داد ﻟطﻔﺎ ﺷﻣﺎره  0را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺷﻣﺎره اﺿطراری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ112 :
اﮔر ﯾﮏ رادﯾو  VHFدر ﮐﺷﺗﯽ ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ان ﭘﯾﺎم  MAYDAYارﺳﺎل ﮐﻧﯾد )دﺳﺗوراﻟﻌﻣل در ﻣورد ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم اﯾن
ﮐﺎر را دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺧواﻧﯾد.(www.wikihow.com/Call-Mayday-from-a-Marine-Vessel :

ﺷﻣﺎره اﺿطراری
0033486517161
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اﯾن ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﮔروه ﻧﺟﺎت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺷﻣﺎره اﻋﻼم ﺧطر ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺟﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره را
ھﻣراه ﺑﺎ دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻻن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟران و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرده اﯾم .ﻣﺎ ﻗﺎﯾق و ﯾﺎ ھﻠﯾﮑوﭘﺗر ﺑرای
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺟﺎت ﻧدارﯾم ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اول ﺑﺎ ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﮔروه ﻧﺟﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﮐﻧﺗرل
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺟﺎت و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دادن ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳت .اﮔر اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﺷد و ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت
اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﺷدﯾد ،ﻣﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻧﮭﺎ اﻋﺗراض ﮐرده و ﺧﺑرﮔزارﯾﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧﺑر ﻣﯾﮑﻧﯾم.
www.watchthemed.net/index.php/page/index/12

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﮔروه ﻧﺟﺎت ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ اﮔر ﭼراغ ھﺎی ﺳﺎﺣل و ﯾﺎ ﭼراﻏﯽ دﯾﮕر در اطراف دﯾدﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ھر
ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﺗوﺟﮫ اﻧﮭﺎ را ﺟﻠب ﮐﻧﯾد )ﺑﺎ روﺷن ﮐردن ﯾﮏ ﻣوﺷﮏ ﺧطر ،ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر دود ﻧﺎرﻧﺟﯽ از ﻧﺎرﻧﺟﮏ دودزا ،ﺑﺎ
ﺗﮑﺎن دادن ﻟﺑﺎس ھﺎی رﻧﮓ روﺷن ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺎزﺗﺎب آﯾﻧﮫ ،ﺗوﺳط ﭼﺷﻣﮏ زدن ﭼراغ ﻗوه در ﺷب ،ﺗوﺳط ﻓرﯾﺎد،
ﺳوت زدن ،ﺗوﺳط ﻓﻠش ﮔوﺷﯽ ھﺎی ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود و ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ دﯾﮕر( .از روﺷن ﮐردن آﺗش در ﻗﺎﯾق
ﺑرای ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
در ﺻورت ﺣﺎدﺛﮫ ،ﺑرای ﻧﺟﺎت وﺳﺎﯾل ﺧود ،ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ و ﯾﺎ ﭼﻣدان ﺧود ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻧﯾد.

اﮔر ﮐﺳﯽ در درﯾﺎ اﻓﺗﺎد و ﯾﺎ ﻗﺎﯾق در ﺣﺎل ﻏرق ﺷدن ﺑود
* اﮔر ﮐﺳﯽ داﺧل اب اﻓﺗﺎد ،ﻓورا ﻗﺎﯾق را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اوﻧﺟﺎت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت از او ﭼﺷم ﺑر ﻧدارﯾد ! در اﺳرع
وﻗت ﯾﮏ ﺷﻧﺎور ﻧﺟﺎت ،ﺟﻠﯾﻘﮫ ﻧﺟﺎت و ﯾﺎ ھر ﺷﯽ ﺷﻧﺎور دﯾﮕری را در ﮐﻧﺎر اﯾن ﺷﺧص ﭘرﺗﺎب ﮐﻧﯾد .ﺑدون ﺑﮫ ﺧطر
اﻧداﺧﺗن زﻧدﮔﯽ ﺧود ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد.
* اﮔر ﺷﺧص ﺷﻧﺎور در آب ﺗﻧﮭﺎ اﺳت و ﺟﻠﯾﻘﮫ ﻧﺟﺎت دارد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﺟﻧﯾن ﺧود را ﺷﻧﺎور ﻧﮕﮫ دارد و اﮔر ﺟﻠﯾﻘﮫ
ﻧﺟﺎت ﻧدارد ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺷت روی اب ﺷﻧﺎور ﻧﮕﮫ دارد .اﮔر ﭼﻧد ﻧﻔر در آب ﺑﺎ ﺟﻠﯾﻘﮫ ﻧﺟﺎت ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﯾد
ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮔره ﺑزﻧﻧد ﺗﺎ از ھم ﺟدا ﻧﺷوﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر را ﮔرم ﮐﻧﻧد ،و اﮔر ﺟﻠﯾﻘﮫ ﻧﺟﺎت ﻧدارﻧد ﺑﮫ ﭘﺷت ﺧود را
روی اب ﺷﻧﺎود ﮐﻧﻧد و دﺳت ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﮕﯾرﻧد.
* ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرد ﺑﮫ ﻗﺎﯾق ﺑرﮔﺷت ،ﻟﺑﺎس ھﺎی او را از ﺗﻧش ﺑﯾرون ﮐرده ،او را ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد و ﯾﮏ ﭘﺗو ﺑﮫ دور او
ﺑﭘﯾﭼﺎﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺗﻧﻔس وﺟود ﻧدارد ،دﻣﺎغ او را ﺑﺳﺗﮫ و ﺑﮫ او ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑدھﯾد و
ھﻣزﻣﺎن ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﻠﺑﯽ دھﯾد.
* اﮔر ﺗﻣﺎم ﻗﺎﯾق واژﮔون ﺷده اﺳت ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺧود را ﺑﮫ ان و ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ ﺷﻧﺎور دﯾﮕری اوﯾزان ﮐﻧﯾد.
در طول ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺟﺎت :آراﻣش ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد!
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﯾق دﯾﮕری در ﺣﺎل ﻧﺟﺎت ﺷﻣﺎﺳت ،در ﻗﺎﯾق ﺧود ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد و ھﯾﭻ ﺣرﮐت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾدﮐﮫ اﯾن
ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ واژﮔون ﺷدن ﻗﺎﯾق ﺷﻣﺎ ﺷود .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد ،آن را ﺑﮫ وﺿوح ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻧﺟﺎت ﻣﯾدھد ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﻧدر در ﯾﮏ ﮐﺷور اﻣن ﺗﺣوﯾل داده و در اﻧﺟﺎ ﺑﮫ
درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺧواھد ﺷد و ھﯾﭻ ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﺷﻣﺎ وﺟود ﻧدارد.

ﺗﻌرﯾف ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری
ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری ﯾﻌﻧﯽ اﺧراج دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﻣﻧوع ﺷده اﺳت .اﺧراج دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﮔروه از اﺗﺑﺎع ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑدون ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ و ﺑدون ﺑررﺳﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺷراﯾط ھر ﺷﺧص از ﯾﮏ ﮐﺷور اﺧراج ﺷوﻧد.
ﻣﺎده  19ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺧراج دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ را ﻣﻣﻧوع ﮐرده اﺳت .اﮔر ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری رخ دھد،
اﯾن ﻗﺎﻧون زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺣﻔﺎظت در ﻣﻘﺎﺑل اﺧراج دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺣق ھﻣﮫ اﺳت ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯾت
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧدارﻧد .ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﺧراج دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐل ﻗﻠﻣرو ھر ﮐﺷور ﻣﯽ ﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ آﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ان ﺳرزﻣﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری
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ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﻧدﯾن ﻣورد از ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﮔزارش ﺷده اﺳت .ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک و زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺑﮫ طور ﺟدی در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آراﻣش ﺧود را ﺣﻔظ
ﮐرده و ﺑﮫ ﻓﮑر ﺣﻔظ ﺟﺎن ﺧود و دﯾﮕران در ﻗﺎﯾق ﺑﺎﺷﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر و ﯾﺎ وﺿﻌﯾت
ﺧﯾﻠﯽ ﭘرﯾﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد از ﺗﻣﺎس ﺑرای ﮐﻣﮏ درﯾﻎ ﻧﮑﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷدن ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯾس
ﺗرﮐﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺟزﺋﯾﺎت را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد و ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﯾق و ﯾﺎ
اﻓﺳران ﺧطﺎﮐﺎر ﻣﯾﺷود ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎره ﻗﺎﯾق ،رﻧﮓ ﻗﺎﯾق و ﯾﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ظﺎھری اﻓﺳران را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﺳﭘﺎرﯾد.
ﭘﺎره ﮐردن ﻗﺎﯾق
در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾوﻧﺎن دﯾده ﺷدﻧد ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧده
ﻧﺷوﻧد ﻗﺎﯾق ﺧود را ﺳوراخ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ در ﺧطر ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣوظف ﺑﮫ
ﻧﺟﺎت ﺷﻣﺎ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﯾن ﻋﻣل ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک و ﺑﮫ ﻗﯾﻣت از دﺳت رﻓﺗن زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود.
ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺎﯾق ﺧود را ﭘﺎره ﮐﻧﯾد ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﺧواھﯾد ﺑود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻗﺎﻧون ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﯾق را ﺳوراخ ﻣﯾﮑﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﻗرار دادن زﻧدﮔﯽ ﻣردم در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
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ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾوﻧﺎن رﺳﯾدﯾد
ﺑرای ﯾﮏ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﯾوﻧﺎن ﻣﯽ رﺳﯾد ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﻣوﺟود در وب ﺳﺎﯾت "ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺧوش آﻣدﯾد" ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-guide.en.html
)اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن در زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻋرﺑﯽ و ﻓراﻧﺳوی وﺟود دارد(

ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری از ﯾوﻧﺎن
ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﻧدﯾن ﻣورد از ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﮫ ﺧﺎک ﯾوﻧﺎن رﺳﯾده اﻧد ﮔزارش ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن ﮐﺎر ،اﮔر ھوا ھﻧوز ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت ،ﺗﺎ روﺷﻧﺎﯾﯽ روز ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن را
ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗﺣوﯾل دھﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺷﺧﺻﯽ در ﮔروه ﺷﻣﺎ ﻣﺟروح ﺷده و ﯾﺎ ﺣﺎﻟش ﺧوب ﻧﯾﺳت ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ آﻣﺑوﻻﻧس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد )ﺷﻣﺎره  .(166ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺎطق زﯾﺎدی در ﺟزاﯾر ﯾوﻧﺎن وﺟود دارد
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺟﻣﻌﯾت ھﺳﺗﻧد ،ﭘس اﻣﮑﺎن ان زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ راه ﺧود را ﮔم ﮐرده و در اطراف ﺳرﮔردان ﺷوﯾد ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﻌد از ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﭘﯾﺎده روی ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﭘر ﺟﻧب و ﺟوش و ﭘر ﭼﺟﻣﻌﯾت ﺑروﯾد.
اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣردم ﺷﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺧطر ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳد .ﺑﻌد از
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘر ﺟﻣﻌﯾت رﺳﯾدﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯾس ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ در ﺟزﯾره ھﺳﺗﯾد .ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺳوار
ﮐردن ﺷﻣﺎ در اﺗوﺑوس ،ﺗﺎﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﺷﮭروﻧدان ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﺷده اﯾد
ﻣﻣﻧوع اﺳت.

درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ﺟﻌﺑﮫ:
ﺣق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ژﻧو  1951در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﺻطﻼح "ﭘﻧﺎھﻧده" ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠل
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﻣﻠﯾت ،ﻋﺿوﯾت در ﯾﮏ ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺎص و ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرس ﻣوﺟﮫ دارد ﮐﮫ ﺗﺣت
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد .در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺧود ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرد و ﻧﻣﯾﺗواﻧد و ﯾﺎ ﺑﻌﻠت ﺗرس ﻣذﮐور ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺧود را
ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ان ﮐﺷور ﻗرار دھد .و ﯾﺎ ﻓﺎﻗد ﺗﺎﺑﻌﯾت اﺳت و ﭘس از ﭼﻧﯾن ﺣوادﺛﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت داﺋﻣﯽ
ﺧود ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﺑﻌﻠت ﺗرس ﻗﺎدر و ﯾﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ وطن ﺧود ﻧﯾﺳت.
)ﻣﺎده (A1

ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻏﯾر رﺳﻣﯽ از ﻣرز ﻋﺑور ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ھر ﺻورت ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ھر زﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾد و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ روﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺣق ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای درﺧواﺳت
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﯾوﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﺎ درﺧواﺳت ﺧود را ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﮫ دﻓﺗر اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اراﺋﮫ دھﯾد )در
ﺟزﯾره  ،Lesvosﺟزﯾره  ، Rhodesﻣﻧطﻘﮫ  Evrosﺟﻧوﺑﯽ و ﺷﻣﺎﻟﯽ ،در آﺗن ،در اردوﮔﺎه ﺑﺎزداﺷت  ،Amygdalezaدر
ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﮑﯽ و در ﭘﺎﺗرا(.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت در ﻣورد روﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد )ﻓﻘط از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ در ﺳﺎﻋﺎت اداری( ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره
ھﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
دﻓﺗر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن00302106726462/3 :
ﺷورای اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﯾوﻧﺎن00302103800990 :
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن00302107295926 :
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﯾد و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﻣپ ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻣپ ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ ﻧﺎم
ﺷﻣﺎ را ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد ﺛﺑت ﺧواھﻧد ﮐرد و ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوطﮫ
ﺗﺣوﯾل ﻣﯾدھﻧد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در اروﭘﺎ و اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻣراﺣل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
از وب ﺳﺎﯾت زﯾر ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾدwww.w2eu.info :
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ورود ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ .ﺛﺑت ﻧﺎم و ﺑﺎزداﺷت
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدون اﺟﺎزه وارد ﯾوﻧﺎن ﺷده اﯾد اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﭘﻠﯾس ﺷﻣﺎ را ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧد .در ﺟزاﯾر ﯾوﻧﺎن
ﯾﮏ ﻣرﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ )در ﻣورﯾﺎ  /ﻣﯾﺗﯾﻠﯾﻧﯽ( و دو ﻣرﮐز ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ )در  Samosو  (CHIOSوﺟود دارد .ﺷﻣﺎ در اﯾن
ﻣراﮐز ﺛﺑت ﻧﺎم و اﻧﮕﺷت ﻧﮕﺎری ﺧواھﯾد ﺷد .در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ھﺎی ﯾوﻧﺎن ﻣدت ﺑﺎزداﺷت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ وارد ﺷدﯾد ،ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺿر در ﻣراﮐز و ﻏﯾره دارد .در ﻣراﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد
طوﻻﻧﯽ ﺗر از  25روز ﺑﻣﺎﻧﯾد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺑﺎزداﺷت دﯾﮕری ﻣﻧﺗﻘل ﺷوﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺳن ﺗر از  18ﺳﺎل ھﺳﺗﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ھﺎی ﯾوﻧﺎن ﺗﺎ  18ﻣﺎه )و در ﻣوارد ﻧﺎدر ﺣﺗﯽ
ﺑﯾﺷﺗر( ﺗﺣت ﺑﺎزداﺷت ﺑﻣﺎﻧﯾد .اﮔر ﭼﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﻣردم ﻣدت ﮐوﺗﺎه ﺗری در اﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد )دوره ﺑﺎزداﺷت ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﺗﻌداد
اﻓراد ﺗﺣت ﺑﺎزداﺷت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر و ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﻣﯾرﺳﻧد ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد( .اﻓراد زﯾر ﺳن
ﻗﺎﻧوﻧﯽ )ﺑﯾن 1ﺗﺎ  17ﺳﺎل( ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﺑﺎزداﺷت ﻗرار ﮔﯾرﻧد ! ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل آﻧﮭﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑرای
اﻧﮭﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﮐﻣپ ھﺎی ﺑﺎز ﻣﺧﺻوص ﮐودﮐﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد در ﺑﺎزدﯾﺷت ﺑﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ از ﭼﻧد روز ﺗﺎ  3ﻣﺎه طول
ﻣﯾﮑﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ازاد ﺷدﯾد ﺷﻣﺎ ﯾﮏ "ﮐﺎﻏذ ﺳﻔﯾد" از ﭘﻠﯾس درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ
ﺑﮫ ﺗرک ﯾوﻧﺎن و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود را در ﯾﮏ دوره از ﭼﻧد روز ﺗﺎ  30روز اﺳت .ﺑر طﺑق اﯾن ﮐﺎﻏذ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ
ﺷده ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣدت ﭼﻧد روز ﺗﺎ  30روز ﯾوﻧﺎن را ﺗرک و ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔردﯾد .اﯾن ﮐﺎﻏذ ﻧﮫ ﯾﮏ ﺳﻧد ﻣﺳﺎﻓرت
و ﻧﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت اﺳت .اﯾن ﮐﺎﻏذ ﻓﻘط از دﺳﺗﮕﯾری ﺷﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ان ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر روی آن ذﮐر ﺷده اﮔر ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ﭘﺎﺗرا و اﯾﮕوﻣﻧﯾﺗﺳﺎ ﻧروﯾد ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﻌد از اﻧﻘﺿﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر دﺳﺗﮕﯾری دوﺑﺎره و ﺑﺎزداﺷت
ھﺳﺗﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  18ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺷدﯾد ﮐﺎﻏذ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻧﺧواھد ﺷد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده
اھل ﺳورﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﺗﻌﻠﯾق از دﯾﭘورت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﺷش ﻣﺎه از روز ﺻدور آن اﻋﺗﺑﺎر دارد داده
ﻣﯾﺷود و ﻗﺎﺑل ﺗﻣدﯾد ﻣﯾﺑﺎﺷد.

اﮔر ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوﺑﺎره در ﺧﺎک ﺗرﮐﯾﮫ ﺑودﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﮐردﻧد و ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗرﮐﯾﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﯾد ،اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑرای ﭼﻧد روز در اردوﮔﺎھﮭﺎی ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺷوﯾد )ﻣدت زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷت ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﮐوﺗﺎه
اﺳت( .ﻣدت ﺑﺎزداﺷت ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ اﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼ از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗرﮐﯾﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﯾد و
ھﻣﭼﻧﯾن اﯾﺎ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺛﺑت ﺷده اﺳت .و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﻧﺟﺎ ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﯾد ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﻣواردی وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ در ان ﭘﻠﯾس ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗرﮐﯾﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اﻧﺗﻘﺎل ﻧداده و آﻧﮭﺎ را آزاد ﮐرده اﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ
در ﺑﺎزداﺷت ھﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎﺷﯾد:
)Multeci Der in Izmir, Turkey (+90 232 483 54 21
)Helsinki People Assembly in Istanbul (+90 212 292 68 42 or +90 212 292 68 43

ھر ﮔوﻧﮫ ﻣرگ و ﻣﯾر و ﯾﺎ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺧود را ﮔزارش ﮐﻧﯾد
اﮔر از ﻗﺎﯾق ﺷﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﻏرق و ﯾﺎ ﮔم ﺷده اﺳت و ﯾﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود را از دﺳت داده اﯾد و در
ﺟﺳﺗﺟوی اﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده اﻧد ﮔزارش ﮐرده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻠﯾب
ﺳرخ در آﺗن ) (00302108259002و دﻓﺗر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) 00302106726462و
(00302106726463
اﮔر ﺟﺎن ﺷﻣﺎ در ﺧطر ﺑود و ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از وﺿﻌﯾت ﺧطرﻧﺎک ﺷﻣﺎ آﮔﺎه ﺑود ،ﻣوﻓق ﺑﮫ اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﺧود
ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺷﻣﺎ ﻧﺷد و ﯾﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﮔﺎرد ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾوﻧﺎن و ﯾﺎ ﭘﻠﯾس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت از
آﺑﮭﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ آﺑﮭﺎی ﺗرﮐﯾﮫ ﺷدﯾد ﺑﮫ اﯾن ادرﺳﮭﺎ اطﻼع دھﯾد:
 contact@w2eu.infoﯾﺎ info@watchmed.net

ﻣﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﺷواھد ﺷﻣﺎ و ﻣﺣﮑوم ﮐردن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اﯾن ﺣوادث ھﺳﺗﻧد ھﺳﺗﯾم ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﯾن ﺷراﯾط
دﯾﮕر ﺑرای ﺷﻣﺎ و دﯾﮕران ﺗﮑرار ﻧﺷود .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎﺣد ﻣﻣﮑن ﺟزﺋﯾﺎت را ﺷرح دھﯾد و ھر ﮔوﻧﮫ ﻋﮑس و ﯾﺎ وﯾدﯾو از
ﺟرﯾﺎن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ھوﯾت ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن داده ﻧﺧواھد ﺷد و ﺷواھد ﺷﻣﺎ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد.
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