MISSION LIFELINE - #YACHTFLEET
يجب تحريك اإلنقاذ البحري!
هذا هو الوضع الحايل :يتم إيقاف سفن اإلنقاذ العاملة يف البحر األبيض املتوسط من إنقاذ األشخاص املعرضني للخطر.
مع هذه السياسة ,يريد االتحاد األورويب أن مينع الناس من مامرسة حقهم يف التامس اللجوء والتمتع به يف حالة آمنة.
لردع ملتميس اللجوء من املجيء والذهاب ,وصل السياسيني لحد السامح لهم للموت يف املحيط.
واالحتفاظ بشهود لهذه املامرسة بعيدا ً عن مرسح الجرمية ,وتجرم منظامت اإلنقاذ البحري مثل
„ .“MISSION LIFELINEبتوقيف سفنها ,وعرقلة عملها عىل األرض.
اننا ال نقبل هذه السياسة القاسية .أنه ملن واجبنا أن نعارض مثل هذه الفظائع!
فمن واجبنا فعل اإلنسانية و إنقاذ الناس من محنتهم .من هذا املبدأ قمنا بإعداد تظاهرة فريدة من نوعها:تظاهرة
 ،YACHTFLEET#مظاهره من السفن يف البحر .هذا وسوف يرتك بصامته بالضبط حيث ان السياسيني ال يرغبون
يف تواجدنا يف منطقة البحر األبيض املتوسط.
نود من االتحاد األورويب إىل اإليالء و االهتامم .وسوف نذكر السياسيني أن من واجبها مساعدة أولئك الذين تقطعت
بهم السبل يف عرض البحر وانقاذهم من الغرق.
بالعمل معاً ,وارسال هذه الرسالة من البحر ,سوف تثري استجابة السياسني و تحصل عىل اهتامم وسائل االعالم.
نحن االن بحاجة اىل الجمهور واالتحاد االوريب للحصول عىل الرسالة :يف هذه الحالة من املهم جدا ً النظر بعيدا ً.
تود/ين أن تكون جز ًء من !YACHTFLEET#
هل تريد /ين املشاركة؟ هل تريد /ين التواجد هناك ،والقتال جنبا إىل جنب معنا لنحدث فرقاً؟
لجعل االنقاذ البحري يف البحر املتوسط ممكناً مرة اخرى؟ ان كنت تريد/ين ذلك ,دعونا نذهب معاً !
كل سفينة و كل طاقم ينضم لهذه التظاهرة يزيد الضغط عىل االتحاد االوريب للقيام بتغري من الوضع السيايس
واالنساين الحايل .معاً نكون اقوى.
معاً نكون اقوى إلضهار اننا ال نقبل مبثل هذه األشكال من الحياة السياسية.
السياسة التي تتخىل عن الناس وهم يف وضع اليم و بأمس الحاجة اىل املساعدة ,اننا ال نستطيع البقاء متفرجني بعد
اآلن !
الطاقم املشرتك:
كام ترون ,نحن ال نستطيع استبعاد امكانية التصادم بأشخاص معرضني للخطر يف البحر يف هذه التظاهرة يف البحر
األبيض املتوسط.
فمن الرضوري أن يشارك جميع األعضاء عىل استعداد تام لهذه الحالة .ولذلك ,سيكون لدينا دورة تدريبية وعقد
جلسة إعالمية مع جميع املشاركني يف وقت مبكر ،لنكون قادرين عىل الترصف بالشكل مناسب يف حاالت طوارئ.
اىل كل شخص لديه رغبة املشاركة مبظاهرة  YACHTFLEET#الرجاء التواصل معنا عىل الربيد االلكرتوين:
info@mission-lifeline.de
هنا تلخيص جدول التضاهر:
يف  ٥من حزيران  ٢٠١٩الوصول الكامل
يف  ١٠من حزيران  ٢٠١٩اإلعداد والتدريب الفردي
يف  ١٢من حزيران  ٢٠١٩اكتامل االعداد والتدريب الفردي
يف  ١٦من حزيران  ٢٠١٩تظاهرة ال YACHTFLEET#وسط البحر االبيض املتوسط
يف  ٢١من حزيران  ٢٠١٩العودة اىل امليناء واستخالص املعلومات
يف  ٢٥من حزيران رحيل جميع املشاركني

األنقاذ البحري MISSION LIFELINE -
مهمتنا
انقاذ االشخاص املعرضني للخطر يف البحر
موقع املهمة
منتصف البحر االبيض املتوسط
سنة التاسيس واملكان
 ٢٠١٦دريسدن
خطة مهمتنا
مع سفينة االنقاذ البحري نبض الحياة سوف نكون يف منتصف البحر االبيض املتوسط يف املهمة .ستكون السفينة
املستقبل االول لالشخاض الذي يتم انقاذهم ,يتم ذلك باستخذام قوارب بحث و انقاذ خاصة والقيام باالسعافات
االولية عند الحاجة.
بعد القيام بعملة االنقاذ يتم توجيهنا من قبل غرفة عمليات االنقاذ البحري(غرفة عمليات روما) بتسليم
االشخاص اىل سفينة اخرى اليصالهم اىل منطقة آمنة او توجبهنا بايصالهم اىل املنطقة اآلمنة.
يف هذه الثناء نقوم بالتواصل مع املنظامت املساعدة ومنظامت اإلنقاذ األخرى كام يتم التنسيق مع السلطات
الحكومية.
سفينة نبظ الحياة
الحجم٣٢:م×٨م الطاقم  ١٨شخص
الطاقم
يعتمد عىل متطوعني:
قائد/ة املهمة ،القبطان/ة ،مساعد/ة القبطان ،ميكانييك/ة ،كهربايئ/ة ،طاقم طبي(:طبيب/ة ،ممرض /ممرضة)،
سائق زورق مطاطي ،عامل/ة سطح (حسب الحاجة) ،طباخ/ة ،مربمج/ة ،منسق/ة إعالمي/ة.
املهامت املنجزة حتى االن
٦مهامت مع عمليات انقاذ متعددة
عدد االشخاص الذي تم انقاذهم
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مبساعدتك نستطيع الوقوف بجانب االشخاص املعرضني للخطر البحار.
مهام كل التربع فله قيمة.

MISSION LIFELINE e.V.
IBAN: DE85  8509  0000  2852   2610   08
BIC: GENODEF1DRS
Volksbank Dresden

www.mission-lifeline.de
info@mission-lifeline.de

شكرا جزيالً !
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