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 دریا در ایمنی و حقوق خطرات،
 و یونان ترکیھبین  :اژه دریای

 
بسیاری از  زمانین ھمدر . را رد میکند متقاضیان اکثر برای ویزا درخواست اروپا اتحادیھ است کھ سال بیست تقریبا

بھ علت . ندستھ اروپا درپناھنده شدن  دنبال بھشده  خود کشور ترک بھ مجبور فقر و درگیری جنگ، مردم بھ دالیل
 بھ تصمیم ھاشما از بسیاری زندگی، کننده تھدید خطرات وجود با و اروپا بھ رسیدن برای قانونی ھای راه وجود عدم

 کھ است افرادی برای اطالعات بروشور این. *یی گرفتیددریامرز  از عبور وصورت ممکن  ھر بھ مھاجرت
غیر  ترکیھ و یونان کشور دو ھر در بھبدون مدرک  عبور .عبور کنند ترکیھ و یونان بین اژه دریای از میخواھند

برای  تالش بھ مردم تشویق برای نھ و جلوگیری برای نھ بروشور این. است خطرناک بسیار ان از باالتر و قانونی
. ارائھ کند دریا در را حیاتی ایمنی اقدامات و حقوق خطرات، مورد مند درھدف اطالعاتمیکند  تالش باشد بلکھمی عبور

کھ این دلیلی  بدانید باید شما اما دھد، نجات را شما زندگی تواندب بروشور این در موجود اطالعات کھ میکن می آرزو ما
  .شدن سفر شما نیست تر امن برای

 
 ھمچنین تواند می ان اطالعات از برخی یباشد ولیم ییدریامرز  وضعیت مورد درخاص  طور بھ جزوه این چھ اگر*

  .باشد دارند مفیدبین ترکیھ و یونان  یزمین مرز از عبور بھ تصمیم است ممکن کھ کسانی برای
  

Alarm Phone Nr.: / + 334 86 51 71 61  
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 :بخوانید را این ،سفر زمع از قبل
 ؟قرار دھید خطرمعرض  در را خود زندگی خواھید می واقعا شما آیا

 
 ؟قرار دھید خطر معرض در در حال عبور از مرز دریایی و یا زمینی را خود زندگی میخواھید کھ ھستید مطمئن آیا

نفر جان خود را از دست میدھند ولی  200تا  150 حدود ترکیھ و یونان مرز امتداد در ھسال ھربر اساس گزارشھا 
 در مسافرینکھ  است داشتھ وجود بسیاری ھای گزارش نیز گذشتھ ھایسال در. بھ مراتب بیشتر از این استامار واقعی 

 وضعیتی ھماین  کھ ،بھ ترکیھ بازگردانده شدند غیرقانونی گرفتھ و بھ طور قرار فشار تحتتوسط پلیس یونان  دریابین 
  .ایجاد میکند خطرناک

 --------------------------------------------------------------------------  
box: 

 قانونی غیر مھاجرتجرم 
 اگر. ھستندمجرم  مھاجران آن بدون کھ ،دارد ویزا بھ نیاز اروپا اتحادیھ غیر شھروندان برای یونان بھ قانونی ورود

 قانونی غیر ورود یا و خروج جرمبھ  شما ،از ترکیھ دستگیر کنند اسناد بدون و اجازه بدون خروج حال در را شما آنھا
 قانون از A/  102 ماده درلیره ترکیھ میباشد کھ  2000 و 1000 کار بین نای اداری جریمھ.یدستمجرم ھ ترکیھ بھ/ از

 ینا انگلیسی کامل متن. است شده تعریف) 2013/04/04 از 6458 شماره قانون( المللی بین حفاظت و خارجی اتباع
  http://tinyurl.com/lr22p7m: یافت اینجا در توان می را قانون

  
 :بخوانید را این ،سفر گرفتھ اید بھ تصمیم شما اگر

 ھوا، و آب بد شرایط دلیل ھا بھقایق از برخی. افتد می اتفاقپر از مسافر  و کوچک ھای قایق شب و با در عبور معموال
 شده گزارش ھمچنین. میشوند واژگون یا غرق ھستند بدی وضعیت در و قدیمی آنھا یا اینکھ و داخل قایق در وحشت

 در ،میکنند رفتار خشونت با یا و مجبور بھ بازگشت اجباری آمدند آنھا کھ جایی ازرا  مردم مرزی مقامات کھ است
 مھاجران نجات برایحتی اگر آنھا را ببینند  دریا در دیگر قایق اغلب. میدھند قرار ناکیخطروضعیت  بھ را آنھا نتیجھ

 در کھ باشد ھای موقعیت است ممکن شما ھمچنین. کرد نخواھدامن تر  راسفر شما  زیر اطالعات. آیند خطر نمی در
 کار این انجام اجازهبھ شما  قایق کاپیتان کھ دلیل این بھ مثال عنوان بھ د،یکن اجرا را پیشنھادات این توانید مین شما آن

 سازی آمادهگی چگون و شماست انتظار کھ آنچھ مورد در ھای ایده شما بھ بروشور این صورت، ھر در. دھد را نمی
 این. دشو بزرگتر تواند می گیری تصمیم در شما نفوذ ،یدشد سفر آماده و تقسیم بھ گروه شما کھ ھنگامی. دھد خود می

  .دھد نجات را شما زندگی است ممکن اطالعات
  

 بخرید نجات لوازم و جلیقھ
جنس خوب انرا بھ  یک توانید می شما! دارد وجود ھمھ برای قایق در نجات جلیقھ کافی اندازه بھ کھ شوید مطمئن* 

 .پوشید و در تمام مدت انرا بھ تن داشتھ باشیدب را آنھاوقتی کھ قایق شما حرکت کرد . خریدب ترکیھ لیره 30 قیمت
قرار دھید  پالستیکی ھای کیسھ در را خود ارزش با اشیاء تمام. است باال بسیار شدن خیس یا و دریا بھ افتادن خطر* 
ممکن است  .وسایل شما گم شود ھمھدر صورت واژگون شدن قایق ممکن است  کھبدانید . خود نگھ دارید پیش را آن و

 مورد در شما کھ اسنادی بنابراین از مدارک مھم خود مانند ،ودر سرقت بھ یا و رفتھ دست از شما شخصی وسایلکھ 
 .بگیرید کپی دارید یک نیاز خود کیس پناھندگی

 .خود بگیرید با غذایی مواد مقداری ونوشیدنی  آب* 
  .ھمراه داشتھ باشید آب ضد ھای ژاکت و گرم لباس کھ نکنید فراموش اما ،بپوشید فصل مناسب ھای لباس* 
  

 وجود دارد و قابل استفاده است کشتی در اضطراری تجھیزات کھ شوید مطمئن
 زادود نارنجکھای و ھای منورموشک! دارد وجود کشتی در دھنده ھشدار و اضطراری ھای سیگنال کھ شوید مطمئن* 

 مفید تواند می کند جذب شما بھکھ توجھ دیگران را  چیزی ھر صورت، ھر در. دھد نجات را شما زندگی تواند می
 چراغ قوه دوربین، یا و ھمراه ھای تلفنفلش  ،اینھ ،روشن پالستیکی ھای کیسھ روشن، رنگ ھای لباس سوت،: باشد

  .غیره و
  

 بررسی کنید را خود ھمراه تلفن
 درخواست برای مھم یابزار تواند می ھمراه ھای تلفن بنابراین. میباشد ھمراه تلفن پوششتحت  اژه دریای نقاط اکثر* 

 .از برگشت اجباری شما توسط پلیس یونان باشد برداری سندوسیلھ  یا و کمک
 المللی بین ھای تماس چند برای کافی اندازه بھ پولی واعتبار برقی شارژ شما ھمراه تلفن کھ کنید حاصل اطمینان* 
 ،استفاره نکنید مرز از عبور ھنگاممیشود کھ از تلفن ھمراه خود در  گفتھ شما بھ معموال. دارد )لیره 50 حداقل(

برای محافظت در  آب ضد پالستیکی کیسھ یک در را آن باید شما. دخاموش ھستن سفر طول در معموال آنھابنابراین 
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 در حال، این با .میشود سفر طولسخت شدن تماس در  باعث اینمتوجھ تاشید کھ . کنید بندی بستھ دریا آبمقابل 
 شما ،داافت یاتفاق اگر کھ طوری بھ و اماده استفاده باشد شود داشتھ نگھ دسترس رد ھمیشھ باید تلفن امکان، صورت

 .کنید استفاده اتفاقات ازیا سند برداری  و کمکدرخواست  برای آناز  توانیدب
 .بادداشت کنید و ذخیرهتلفن  دررا  بروشور اینموجود در  اضطراریشماره ھای * 
زمان و  مورد در را آنھا و را ھمراه داشتھ باشید اروپا در یا و ترکیھ در مستقر آشنایان و بستگان ی ازتعداد شماره* 

 و امداد خدماتبا  توانندمقتضی چیزی از شما نشنیدند باگر در مدت زمان  آنھا کھ طوری بھ ،مطلع کنید خود سفرمدت 
  .بگیرید تماس نجات

 مختصات تا دھد می اجازهبھ شما  کھ ی دانلود کنیدھای برنامھ توانید می شما ،دارید ھوشمند گوشی یک شما اگر* 
  .با یک شماره مخصوص بھ اشتراک بگزارد کلیک یک با را خودجغرافیایی 

  :http://tinyurl.com/lwc8pjlOne Touch SOS: برای اندروید مثال عنوان بھ(
  ) SOS My Location: http://tinyurl.com/l3ovg29 و برای ایفون 

 شماره این بھرا مشخصات محل خود  وایبرھای واتس اپ و  برنامھ از استفاده با توانید می ھمچنین شما
 ساحلی گارد توسطبرگشت اجباری بھ ترکیھ  قربانی و یا دیھست خطر در شما اگر .کنید ارسال  00491635024825

بھ ھیچ گونھ . ارسال موقعیت شما را کرد واستتیم نجات از شما درخ اگر یا و ھستید باشد می قانونی غیرکھ  یونان
 0033486517161 اضطراری مارهش اشما برای تماس میتوانید ب .شد جواب نخواھد با این شماره تماس تلفنی

  .یریدتماس بگ
 خود گوشی مناسب بود از وضعیتاگر  توانید می شما مواجھ شدید یونان ساحلی گاردبا  سفر حال در شما اگر* 

بھ ھر  کنید، استفادهاز تلفن خود  یونان ساحلی گارد حضور وجود با توانید می کنید کھ می فکر شما اگر. کنید استفاده
کنید و وضعیت و موقعیت خود را بھ ھمھ سازمانھا اطالع  برقرارتعداد ممکن با شماره ھایی کھ در اختیار دارید تماس 

  .دھید
  

 را در محل مبدا و مقصد سفر بررسی کنید ھوا و آبوضعیت پیشبینی 
 منابع. بررسی کنید خوبرا در محل مبدا و مقصد در دو روز اینده  ھوا و آب وضعیت تلویزیون در یا و اینترنتدر 

 :از عبارتند اطالعات برای دریافت معروف
http://meteo.gr/meteoplus/sailingmaps.cfm 
http://poseidon.hcmr.gr/waves_forecast.php?area_id=aeg  

  
 ھستند وارد نشوید دیده آسیب یا بھ کشتی ھایی کھ بیش از حد پر و

 یا و پاره سوراخ،قایق و یا کشتی . ندستھ خوبی شرایط در یالستیک یا و چوبی ھای بدنھ کھ کنید حاصل اطمینان* 
 !میباشد فوری خطر معرض در را خود زندگی ،است بدی وضعیت در قایق اگر! خراب نباشد قطعات دارای

 نفر 30متری برای  20یک قایق . را ندارد نفر 10 از یشگمجایش ب یمتر ده طوالنی قایق یک متوسط، طور بھ* 
 !احتمال غرق شدن یک قایق با تعداد مسافر بیش از حد خیلی زیاد میباشد .مناسب است

 شوید مطمئن! دارد وجود شده ریزی برنامھ سفر برابر طولدو برای کافی اندازه بھ سوخت کھ کنید حاصل اطمینان* 
 .ھستند قوی و تجربھ ابپارو را در اختیار دارند  کھ افرادی و دارد وجودپارو  کافی اندازه بھ کھ
  !دیکنن مصرف مخدر مواد نوع ھر یا الکلدر طول سفر * 
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 دریا در
 سفر طول در ھشدارھا

 برداری کنید سند بینیدمی   سفر طول در شما ھر چیزی کھ یا و از ھمھ اتفاقات کنید سعی و کنید رعایت ایمنی را* 
 مفید اضطراری موارد در تواند می زمان و مکان مورد در یاطالعات گونھ ھر .)یادداشت برداری کنید مثال عنوان بھ(

کھ خود با دقت نگاه کنید  اطراف بھ. موقعیت یابی کنید و برداری تصاویر برداری، یادداشتدر صورت امکان . باشد
 !نکنید برخورد یدیگر قایق یابھ صخره و 

 .ریددا نگھ خشکتا حد امکان لباس خود را  کنید سعی و مراقبت کنید سرما در مقابل خوداز* 
 !شود حفظھمیشھ  تعادل تا دینکن حرکتزیاد  قایق اطراف در* 
. باشید یکدیگر جان مراقب وکنید  کمک یکدیگر بھ! بھ شدت خودداری کنید درگیری از وش خود را حفظ کنید آرام* 
 !ه استداد نجات را بسیاری جان کشتی در مردم میان ھمبستگی گذشتھ، ھایسال در
 داده قرار خطر معرض در را جان شما دتوان میشدید  واکنش ھر یا و ناگھانی جنبش ھر. دارید نگھ محکم قایق را* 
مواظب کابین زیر ! وجود دارد قایق شدن واژگوناحتمال  و ،بیرون پرت شوند قایق از دنتوان می راحتی بھ مردم و

 ،حال نیھم در. غرق شدند و بودند افتاده دام بھ کابین در کودکان و زنان آن در کھ ی وجود داشتھردامو کشتی باشید،
 کابین داخل در شما اگر بنابراین. باشد می خطرناک نیزماندن بر روی عرشھ  ی،ھوای و آب در شرایط بد اوقات گاھی
جا آن از توانید می راحتی بھ شما در شرایط خطر کھ شوید مطمئن و دمیدھد باشی رخ خارج در کھ آنچھ مواظب د،یھست

  .خارج شود
  

 دکنی کمک درخواست دریا، در حادثھ و خطر شرایط در
 یا و خراب شما قایق اگر است، طوفانی حد از بیش دریا اگر مثال عنوان بھ( یدستھ فوری خطر معرض در شما اگر
 حقوقی، وضعیت یا و شما ملیت با وجود. بگیرید تماس با گارد ساحلی بالفاصلھ) بیرون پرت شده کسی اگرشده،  گم

 ھمچنین و رافھای اط قایق ھای کاپیتان ھمھ برای شرط و قید بی تعھد یک دریا دردر شرایط خطرناک  مردم نجات
  .است ساحلی گارد برای

  
 بھکنید کھ بتواند  پیدارا در کشتی  کسی کنید سعی و زیر، ھای شماره از استفاده با تماس بگیرید نجات ھای تیم با

 :بفھمانید آنھا بھ. کند صحبت انگلیسی یا و محلی زبان
 

 ھستند معرض خطر در شما کھ -
 بگویید را خود موقعیت جغرافیایی -
 )کودکان و زنان مردان،( نفرھای حاضر در کشتی تعداد -
 ھستند بیمار کھ یمسافران یسالمت شرایط -
 )؟کار میکندھنوز  موتور آیا ؟آب نشت گونھھر( قایق وضعیت و اندازه -

 
  00302104112500   :یونان

 
  00903122319105   :ترکیھ

00903124253337  
00903124175050   

  .را فشار دھید 0پیامگیر اتوماتیک بھ زبان ترکی بھ شما جواب داد لطفا شماره اگر 
 

 112: المللی بین اضطراری شماره
 

 این انجام نحوه مورد در دستورالعمل( کنید ارسال MAYDAYبا ان پیام  ،در کشتی موجود میباشد VHF رادیو یک اگر
  ).Vessel-Marine-a-from-Mayday-www.wikihow.com/Call: را دراینجا بخوانید کار

 
  
 

 اضطراریشماره 
 

0033486517161  
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ما این شماره را . این یک شماره گروه نجات نیست بلکھ یک شماره اعالم خطر برای حمایت عملیات نجات میباشد

ما قایق و یا ھلیکوپتر برای . بین المللی برای ھمبستگی با مھاجران و پناھجویان ایجاد کرده ایمھمراه با دیگر فعاالن 
انجام دھیم، کنترل چیزی کھ میتوانیم . و گروه نجات تماس بگیرید ، بنابراین اول با گارد ساحلیعملیات نجات نداریم

ماال بھ شما کمک نشد و یا شما مجبور بھ بازگشت اگر احت. عملیات نجات و تحت فشار قرار دادن گارد ساحلی است
  .اجباری بھ ترکیھ شدید، ما بر علیھ انھا اعتراض کرده و خبرگزاریھا را با خبر میکنیم

www.watchthemed.net/index.php/page/index/12  
  
  
  
 ھربھ  کنید سعی ،اطراف دیدید در دیگر چراغی یا و ساحل ھای چراغ اگر یا ومنتظر گروه نجات ھستید  کھ حالی در

 با ،نارنجک دودزا از نارنجی دود انتشار با ،خطر موشک یکبا روشن کردن ( توجھ انھا را جلب کنید ممکن شکل
 فریاد، توسط شب، در زدن چراغ قوه چشمک توسط آینھ، بازتاب از استفاده با روشن، رنگ ھای لباس دادن تکان
  قایق در آتش از روشن کردن). دیگر الکترونیکی وسیلھ ھر یا و خود ھمراه تلفن ھای گوشی فلش توسط زدن، سوت
 .خودداری کنید توجھ جلب برای

 
  .نکنید سعیخود  چمدان یاو  پشتی کولھ خود، وسایل نجات برای ،حادثھ صورت در
  
  

 بود شدن غرق الدر ح قایق یا و داافت دریا در کسی اگر
 اسرع در! از او چشم بر ندارید استنیافتھ  اونجات کھ زمانی تا. کنید متوقف قایق را فورا، داافتداخل اب  کسی اگر* 

 خطربھ  بدون .پرتاب کنید شخص این کنار در ی رادیگر شناور شی ھر یانجات و  جلیقھ ،نجات شناور یک وقت
 .دیدھ انجام توانید می شما کھ آنچھھر  خود زندگی انداختن

خود را شناور نگھ دارد و اگر جلیقھ  جنین بھ حالت یک باید نجات دارد جلیقھتنھا است و  آب در اگر شخص شناور* 
 باید نجات ھستند برای حفظ تعادل جلیقھ با آب در نفر چنداگر  .روی اب شناور نگھ دارد پشت نجات ندارد خود را بھ

را  خود پشتبھ  اگر جلیقھ نجات ندارند و ،نندک گرم دیگر رایک و تا از ھم جدا نشوند بزنند گره یکدیگر بھ را خود
 .روی اب شناود کنند و دست یکدیگر را بگیرند

 اوکنید و یک پتو بھ دور  خشک ھای او را از تنش بیرون کرده، او را لباس ،قایق برگشت بھ فرد کھ ھنگامی* 
بستھ و بھ او تنفس مصنوعی بدھید و  را او دماغ  دارد،ن وجود تنفس از ای نشانھ ھیچ کھ صورتی در. بپیچانید
 .دھید قلبی ماساژ ھمزمان

  .ان و یا ھر وسیلھ شناور دیگری اویزان کنید بھخود را  کنید سعی است، شده واژگون قایق تمام اگر* 
  

 !خود را حفظ کنید آرامش: نجاتعملیات  طول در
انجام ندھیدکھ این  ناگھانی حرکت چدر قایق خود منتظر بمانید و ھی ،شماست نجات ی در حالدیگر قایق کھ وقتی

. بیان کنید وضوح بھ را آن ،میباشید پناھندگی درخواست بھ مایل شما اگر. قایق شما شود شدن واژگون میتواند منجر بھ
 بھتحویل داده و در انجا  امن کشور یک در بندر یک بھ را شما کھ باشد مطمئن بایدمیدھد  نجاتکھ شما را  یکاپیتان

  .ی برای شما وجود نداردتھدیدرسیدگی خواھد شد و ھیچ  شما پناھندگی درخواست
  
  

 بازگشت اجباری تعریف
 جمعی دستھ اخراج .است شده ممنوع المللی بین قوانین تحت وضوح بھ کھ جمعی دستھ اخراجیعنی  بازگشت اجباری

 .یعنی یک گروه از اتباع بیگانھ بدون ھیچ دلیلی و بدون بررسی جداگانھ شرایط ھر شخص از یک کشور اخراج شوند
، دھد رخ اگر بازگشت اجباری. را ممنوع کرده است جمعی دستھ اخراج اروپا اتحادیھاساسی  حقوق منشور 19 ماده

حق ھمھ است حتی کسانی کھ وضعیت  جمعی دستھ اخراج در مقابل حفاظت. این قانون زیر پا گذاشتھ شده است
کھ  یآبھای جملھ از شود، می کشورھر  قلمرو کل بھ مربوط جمعی دستھ اخراج ممنوعیت .پناھندگی مناسبی ندارند

  .میباشد سرزمینمربوط بھ ان 
  
  

 بازگشت اجباری
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است بلکھ  قانونی غیر تنھا نھ بازگشت اجباری. گزارش شده است ترکیھ از بازگشت اجباری بھ موردین چندتا کنون 
خود را حفظ  آرامش کنید سعی بنابراین. میباشد خطر معرض در جدی طور بھ مردم زندگی و خطرناک بسیار معموال
 وضعیت یا و خطر معرض درشما  زندگی کھ صورتی در. باشید قایق در اندیگر و خود جان حفظبھ فکر  وکرده 
 پلیس مقامات توسطدستگیر شدن شما  معنیحتی اگر این کار بھ  نکنید، دریغپریشان میباشد از تماس برای کمک  خیلی
و یا  قایق شناساییھر گونھ اطالعاتی کھ منجر بھ  وبسپارید  خاطر بھ جزئیات را کنید سعی بنابراین. میباشد ترکیھ

  .را بھ یاد بسپارید افسرانظاھری  مشخصات  یا و قایق رنگ قایق، شماره مانند خطاکار میشود افسران
  

 قایق پاره کردن
بازگردانده  ترکیھ بھ ھرای اینکبدیده شدند،  یونان ساحلی گارد توسط آنھا کھ زمانیکھ  شدمی توصیھ مردم بھ گذشتھ در

بھ  موظف ساحلی گارددر صورتی کھ زندگی شما در خطر میباشد  قانون بھ توجھ با .قایق خود را سوراخ کنندنشوند 
 .تمام میشود مردم از بسیاری زندگی بھ قیمت از دست رفتن و خطرناک بسیار عملاین  حال این با. ستا شمانجات 

 بھ توجھ با .پاره کنید مجبور بھ بازگشت نخواھید بود راقایق خود  شمادر صورتی کھ  کھ ندارد وجود تضمینی ھیچ
  .دشناختھ شو جرمم خطر معرض در مردم زندگی دادن قرار برای دتوانکند میمی سوراخرا  قایق کھ کسی قانون،
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 رسیدید یونان بھھنگامی کھ 
 

میتوانید  ،چھ کار باید بکنید درسی می یونان در شما کھ ھنگامی کند کمک شما بھ تواند می کھ جامع یراھنمای یک برای
  :مراجعھ کنید" آمدید خوش اروپا بھ" بھ دفترچھ راھنمای موجود در وب سایت

 http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-guide.en.html 
  )فرانسوی وجود دارد و عربیانگلیسی،  ھایزباندر  این دفترچھ راھنما ھمچنین(
  
  

 یونانجلوگیری از بازگشت اجباری از 
. حتی زمانیکھ مھاجرین بھ خاک یونان رسیده اند گزارش شده است ترکیھ از بازگشت اجباری بھ موردین چندتا کنون 

را  خودتان شما اینکھ از قبل کنید صبر روز روشنایی تا ،است تاریک ھنوز اھو اگر ،کار این از جلوگیری منظور بھ
 باید شما ،حالش خوب نیست یا ه ودش مجروح شما گروه در شخصی اگر حال، این با. یونانی تحویل دھید مقامات بھ

 وجود دارد یونان جزایر در زیادی مناطق کھ باشید داشتھ خاطر بھ). 166 شماره( بگیرید تماس آمبوالنس بالفاصلھ با
 بدون یدشو سرگردان اطراف در و گم کرده را خود راه امکان ان زیاد است کھ شما پس ،ھستند جمعیت کم بسیار کھ

. و پر چجمعیت بروید جوش و جنب پر مکان یک بھ کنید سعی. را بعد از چند ساعت پیاده روی ببینید کسی اینکھ
بعد از . برسد حداقل بھ بازگشت اجباری خطر کھ طوری بھ است، مھماینکھ تعداد زیادی از مردم شما را ببینند خیلی 

بر اساس قانون سوار . پلیس بگویید کھ در جزیره ھستیدقامات بھ م باید شمااینکھ بھ یک منطقھ پر جمعیت رسیدید 
نام نشده اید  ثبت پلیس توسط شما کھ زمانی تایونانی  شھروندان رایب شخصی ماشین یا تاکسی اتوبوس،کردن شما در 

  .است ممنوع
  
  

 پناھندگی درخواست
 

 :جعبھ
 پناھندگی حق

 عللبھ  کھ گفتھ میشود کسیبھ " پناھنده" اصطالحبیان میکند کھ  پناھندگان وضعیت در مورد 1951ژنو  کنوانسیون
 تحتموجھ دارد کھ ترس  سیاسی عقاید یا و خاص اجتماعی گروه یک در عضویت ملیت، مذھب، نژاد، بھ مربوط

نمیتواند و یا بعلت ترس مذکور نمی خواھد خود را  و میبردبھ سر  خود تابعیت کشور از خارجدر . شکنجھ قرار گیرد
فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی  یا و .تحت حمایت ان کشور قرار دھد

 .وطن خود نیست بھ بازگشتخود بسر می برد و بعلت ترس قادر و یا مایل بھ 
  )1Aماده (
  
  

 بھ مجاز شماصورت  ھر در. دمیباش ممنوع قانون اساس بر کھاز مرز عبور کردید  رسمی غیر بھ طور شما
 درخواست برای. باشد حق شما می مناسب پناھندگی روندیک  بھ دسترسی وھستید  یزمان ھر در پناھندگی درخواست
 در( رائھ دھیدا می باشد پناھندگیامور  دفتر کھ صالح مرجع خود را بھ درخواست شخصا باید شما یونان در پناھندگی

 در ،Amygdaleza بازداشت اردوگاه در آتن، در شمالی، و جنوبی Evros منطقھ ، Rhodes جزیره ،Lesvos جزیره
  ).پاترا در و تسالونیکی

با این شماره ) اداری ساعات در جمعھ تا دوشنبھ از فقط( توانید می شما پناھندگی، روند مورد در اطالعات کسب برای
  :بگیرید تماسھا 

  00302106726462/3: دفتر سازمان ملل در امور پناھندگان
   00302103800990: در یونان پناھندگان امور شورای
  00302107295926: پناھندگان جھانی برنامھ

 نام یھاول پذیرشکمپ  مقامات یا و گاهبازداشت مقامات ،یھ ھستیداول پذیرش کمپ یک در یا وشده اید  بازداشت شما اگر
مربوطھ بھ مراجع برای بازرسی قرار بگیرید ثبت خواھند کرد و  المللی بینحمایت اینکھ تحت پوشش برای شما را 

 پناھندگی مراحل مورد در اطالعات و اروپا در پناھندگانھای  سازماناطالعات بیشتر در مورد  برای. تحویل میدھند
  www.w2eu.info :کنید بازدیداز وب سایت زیر 
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 بازداشت و نام ثبت. غیرقانونی ورود
یونان  جزایر در. کند بازداشت را شما پلیس کھ دارد وجود احتمال اینشده اید  یونان وارد اجازه بدون شما کھ آنجا از

این  درشما . دارد وجود )CHIOSو  Samosدر (دو مرکز شناسایی  و) ینیتیلمی/  موریا در( اولیھ پذیرش مرکز یک
 گیبستمیباشد و  تفاوتبسیار م بازداشتمدت  یونان ھای بازداشتگاه در. شد دیخواھ نگاری انگشت و نام ثبتمراکز 

اولیھ بھ طور معمول شما نباید  پذیرش مراکز در. دارد غیره و مراکزجمعیت حاضر در  د،یشد وارد شما کھ یمحل
 باشید آگاه باید شما. دیشو منتقل یدیگر بازداشت مراکز بھدارد شما  احتمالھر چند کھ . بمانید روز 25 از تر طوالنی

 حتی نادر موارد در و( ماه 18 تا یونان ھای بازداشتگاه در کھ ھستید شما می توانید سال 18 از تر مسن شما اگرکھ 
بھ تعداد  معموال بازداشت دوره( در انجا می مانند یتر کوتاه مدت مردم معموال چھ اگر .بمانید بازداشتتحت ) ربیشت

 سن زیر افراد ).بستگی دارد رسندمیبعد از شما بھ اردوگاه  کسانی کھتعداد  حاضر و  حال افراد تحت بازداشت در
تا زمانی کھ مسئولین برای  آنھا حال با این !قرار گیرند ازداشتباید تحت بن قانون اساس بر) سال 17تا 1 بین( قانونی

طول  ماه 3 از چند روز تا قریباباید در بازدیشت بمانند کھ ت دپیدا کننمخصوص کودکان انھا مکانی در کمپ ھای باز 
 گفتھ شما بھ کھ گوید می مقالھ. کرد خواھید دریافت پلیس از" سفید کاغذ" ید شما یکشد ازاد شما کھ ھنگامی. میکشد

بھ شما گفتھ  این کاغذبر طبق  .است روز 30 تا روز چند از دوره یک در را خود کشور بھ بازگشت و یونان ترک بھ
این کاغذ نھ یک سند مسافرت . روز یونان را ترک و بھ کشور خود برگردید 30شده کھ شما باید در مدت چند روز تا 

اگر شما مدتی کھ بر روی آن ذکر شده  ان تا یخ صدورراز دستگیری شما از تااین کاغذ فقط . و نھ اجازه اقامت است
بعد از انقضا شما در معرض خطر دستگیری دوباره و بازداشت . محافظت میکندبھ شھرھای پاترا و ایگومنیتسا نروید 

اگر شما یک پناھنده . نخواھد شد منقضی شماسالھ نشدید کاغذ  18 تا زمانی کھ دیھستزیر سن قانونی  شما اگر .ھستید
صدور آن اعتبار دارد داده  یپورت کھ بھ مدت شش ماه از روزکاغذ  تعلیق از د  ریھ می باشید، بھ شما یکاھل سو

  .میشود و قابل تمدید میباشد
  
  
  

  بودید ترکیھ خاک در پایان دوباره در شما اگر
 

 شماامکان دارد کھ ، شدید دستگیر ترکیھ یساحلپلیس  توسط شما یا و کردند ترکیھ بھ بازگشترا مجبور بھ  شما اگر
 کوتاه معموال اما باشد متفاوتمیتواند  بازداشت زمان مدت( شوید بازداشت ھای ترکیھاردوگاھ دربرای چند روز 

 و دای شده دستگیر ترکیھ مقامات سوی از قبال شما دارد کھ ایا بستگیبھ این  زیادی حد تامدت بازداشت . )است
. دارد بستگی شده اید بازداشت ر انجاد شما کھ جایی بھ ھمچنینو . است شده ثبت شما پناھندگی ستاایا درخو ھمچنین
 شما اگر. اند دهکر آزاد را آنھا داده ون انتقال بازداشتگاه بھ را مردم ترکیھ یاحلس در ان پلیس کھ وجود داشتھ مواردی

  :باشید حقوقی ھای کمک دنبال بھ اینجا در توانید می شما د،یھست بازداشت در
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) 
 
 

  کنید گزارشخود را  حقوق نقض یا و میر و مرگ گونھ ھر
 

در  و دای داده دست از خود را خانواده اعضای ازیکی  شما اگر یا و استو یا گم شده  رقشما کسی غ قایق از اگر
 صلیب سازمان بھ ھمچنین و کرده گزارش اند کرده دستگیر شما کھ یمقامات بھ را آن باید شما ،جستجوی انھا ھستید

و  00302106726462(گان ر پناھندامودفتر سازمان ملل در  و) 00302108259002( آتن در سرخ
00302106726463( 

 
 خود وظیفھ انجام بھ موفق ،دوب آگاه امش کانرطخ وضعیت از کھ حالی در یتشک یک و بود رطخ رد امش ناج اگر

 از تشگزاب ھب روبجم فشار تحت المللی بین پلیس یا و نانوی ساحلی گارد طسوت شما اگر یا و دشن امش نجات یارب
  : دیھد عالطا اھسردا نیا ھب دیدش ھیکرت یاھآب ھب یونان یاھآب

 contact@w2eu.info  ای   info@watchmed.net 
  
 شرایط این کھ طوری بھ میتسھ ھستند ثداوح نیا مسئول کھ کسانی ندرک محکوم و امش دھاوش آوری جمع بھ مایل ما
 از ویدیو یا و عکس گونھ ھر و دیھد حرش ار جزئیات نکمم دحات کنید سعی. دوشن تکرار نارگید و امش یارب رگید
  .ماند دنخواھ باقی ناشناس امش دھاوش و دش دھاوخن هداد نشان امش ھویت. دینک ارسال ما برای ھثداح نایرج
  


