
 خطر معرض در های قایق سرنشینان اطل ع برای

از تواننببد می  شببوند، می بازگردانببده اجبببار به که هایی قایق سرنشینان یا خطر معرض در های قایق سرنشینان
ی شببماره کنند. این برقرار ) تماس0033486517161( آلرم-فون»« تلفن ی شماره با ای، ماهواره تلفن طریق
[از نجببات عملیببات انجببام که خطر،اعل مبرایاستتلفنییشماره بلکه نجات، درخواست برای نه ،تماس
خود -مستقیما- قادر حمایتی گروه یک عنوان به کرد. ما خواهد گیری پی ساحلی] را گاردهای مسئولین سوی

هستیم.  نجات، هلیکوپترهای و ها کشتی جمله از لزم، امکانات فاقد چون نیستیم، نجات عملیات انجام به

قببرار اجببباری بازگشببت معببرض در یببا اضببطراری خطببر معببرض در مدیترانه دریایی سفر طی که هنگامی
: بکنیدبایدچه گیرید، می

اطل ع هببا آن بببه را خود اضطراری موقعیت و کنید تلفن مجاور کشورهای ساحلی گاردهای مراکز به  ابتدا.۱
نجات).  (درخواست دهید
مسببئولین سببوی از شببما، اضطراری پیغام تل ش می کنیم بگیرید. ما تماس فون» -آلرم «ی شماره با  سپس.۲

دهند.  انجام نجات) را (برای لزم اقدامات  آن مبنای بر تا شود گرفته جدی مربوطه
فببون» -آلرم «با دیگر بار نگیرد، انجام شما نجات برای فوری اقدامات ساحلی گارد مسئولین سوی از  اگر.۳

فشببارهای طریببق از تببا کببرد خببواهیم برقببرار تماس مداران سیاست و عمومی های رسانه با بگیرید. ما تماس
کنیم.  وادار نجات خدمات انجام به را مرزی مسئولین سیاسی،

لل طور به ساحلی گاردهای که واقفیم ما شان وظایف ها آن مناطق برخی کنند. در می عمل متفاوتی متنو ع و کام
بببر مبنببی دارد وجببود پناهجویان سوی از هایی گزار ش همچنین دهند. اما می انجام درستی به و سرعت به را

سبباحلی گببارد نیروهببای سببوی از یببا و شببوند می بازگردانببده اجبببار به [توسط گاردهای ساحلی] ها آن اینکه
مببا گببردد، دریببافت ما سوی از اضطراری تلفن یک که گیرد. هنگامی می صورت ها آن با خشنی برخوردهای

در های قایق سرنشینان نجات درخواست به آنان های پاسخ و گیریم می تماس ساحلی گاردهای با هم خودمان
اضببطراری وضعیت از که شویم می یادآور ساحلی گاردهای مسئولین به ما کنیم؛ می گیری پی را خطر معرض
و تببان جان از محببافظت در شببما از خببواهیم می داریم. ما نظر تحت را ها آن اقدامات و هستیم مطلع مربوطه

در     «ایمنببی متببن بببه ضروری اطلعات کسب کنیم. برای جابجایی/تردد» حمایت «آزادی حق از برخورداری
کنید.   رجو عدریا»

رجببو ع متببن     ایببن بببه اروپایی معین کشورهای در پناهجویان وضعیت ی درباره عمومی اطلعات کسب برای
کنید.
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