
Welcome to Europe network: 
(مج���موعة أ��هل ف��ي أوروبا)

www.w2eu.info 
 (آخر م���ستجدات الطري���ق)

Latest updates on the route: 
live.w2eu.info

http://www.w2eu.info/


م���علومات س��فر م���ستقلة
حو��ل طري��ق البلقان���

8.11.2015ه��نا بع��ض الم���ستجدات حو��ل الوضع� الحالي��� 
هذه��� الم���علومات م��ن ناشطي���ن لمساعد����ة ال�مها�جري�ن�

ك�ل� شي�� يت�غير ب�سرع�ة� ل�ذ�ل�ك� ل نضم��ن ا�ن� هذه��� الم���علومات ستبقى��� صحيح�ة�,
ل��فترة ط�و�يل�ة� م��ن الزم��ن

)صربيا(الوضع عل��ى الطري���ق عبر :أول3
(presevo:بريسي��فو) عن�د� د�خ�و�ل�ك� صربيا عبر

س�ا�ع�ات للت�س�جي�ل� 8علي�ك� النت�ظ�ار حوال��ي 
الت�س�جي�ل� هو�� آ�خر ف�رصة� ل�دي�ك� لت�شتري الطعا����م وال�شراب وخ��ط,

ال�مها�جرو�ن� أخبرونا أنه� ت��م ال�حتيا�ل� عليهم�� م��ن قب��ل التكاسي��� ل�ذ�ل�ك� ل,للهات�ف�
ينصح� با�ست�خ�دا�مها

35عل��ى ال�ح�د�و�د� ال�كرواتية بكل���فة  (sid:زيد) يو�ج�د� باصات تذ���هب لمنط���قة
يورو للشخص��� الوا�ح�د�

ق��طار مبا�شر,ه���نالك ثلث ق��طارات يو�ميا (يورو للشخص��� 17وق��طارات بكل���فة 
وق���طاران ي�مرا�ن� عبر بل�غراد الو�ل� ال�س�ا�ع�ة� العاشرة��� صباحا والثان��ي,وا�ح�د� يو�ميا

)س�ا�ع�ة� ت�قريبا15مد��ة الرحل�ة� .منتصف� اللي�ل� 12ال�س�ا�ع�ة� 
ال�مها�جرو�ن� أ�خبرونا أن�ه� ت��م منعهم��� م��ن دخو��ل كرواتيا بدو��ن أورا�ق� ت�س�جي�ل� م��ن

.صربيا
الوضع عل��ى الطري���ق عبر كرواتيا:ثانيا3

)حوال��ي أربع ق��طارات يو�ميا3(ح�ا�ليا3 يت��م ار�سا�ل� المهاجري���ن بق��طارات منظ���مة 
سلفوسك�����ي) ف��ي صربيا إل��ى منط���قة (sid:زيد)من�� منط���قة

ف��ي كرواتيا حي�ث� يو�ج�د� ه��ناك كا�م�ب� ت�س�جي�ل� ج��ديد (slavonski:برود�
الجرا�ءات الجديد���ة تتضم��ن أخ�ذ� بص�مات� الصاب�ع� لكن�� حتى�� ال�ن� ل��م تؤ�خ�ذ�

بص�مات� المهاجري���ن الذي��ن ر�فضو ه��ذا ال�جرا�ء�
ه���نالك ف��ي بع��ض الو�ق�ا�ت� شب��كة انترنت وا�ي� ف�ا�ي� ف��ي منط���قة ال�ك�ا�م�ب�

ب�ع�د� الت�س�جي�ل� تتحك���م ال�شر�ط�ة� ف��ي نق��ل المهاجرين���
:)سلفوسكي����� برود(ال�مها�جرو�ن� ينقلون��� بق��طارات م��ن كا�م�ب� الت�س�جي�ل� ف��ي  

النقل�� ف��ي كرواتيا,ف��ي سلو��فينيا (dobova:دوبو��فا)ف��ي كرواتيا  إل��ى منط���قة
مجان���ي

كثير م��ن المهاجرين��� أضاعو أقاربه���م ل�ن� ال�شر�ط�ة� فصلتهم��� أثنا�ء�:تنبيه
ل�ذ�ل�ك� أبقى�� دائ�م�ا� ب�جان�ب أ�ق�ارب�ك�,النقل��

الوضع� عل��ى الطريق�� عبر سلو��فينيا:ثالثا3
ف��ي(Dobova:دوبو��فا) سوف�� تص�ل� بالق���طارات من�� كرواتيا الى�� منط���قة

يت��م ار�سا�ل� المهاجري���ن الى�� م���كان ق�ري�ب�,إذا امتلت مح��طة الق��طار,سلو��فينيا
عل��ى الكثر(للت�س�جي�ل� ويت��م ارسالهم��� مر��ة اخرى الي�� المح���طة ف��ي خل��ل س�ا�عا�ت

)ليل�ة� واحدة���



بن�ك� البص�مات(نح��ن ل نعل���م ا�ن� كانت بص�مات� الصاب�ع� سوف�� ترس��ل الى�� 
م��ما ق��د يؤ�د�ي� في��ما ب�ع�د� الى�� ترحي�ل� اللج��ئ من�� البل�د� ال�ذ�ي� قد���م:) الوروب��ي

ال��ى سلو��فينا مر��ة أ�خرى)دبلن��(ب�سب�ب� ) مثل ال�م�انيا او ال�س�وي�د�(الل�جو�ء� ف�ي�ه�  
رحل�ة�(الق��طارات ستأخذك����م م��ن ال�ك�ا�م�ب� في�� سلو��فينيا ال��ى ال�ح�د�و�د� النم���ساوية

)تستغر���ق بضع س�ا�عات� فقط���
sentilj  or:س�نتل�ج� أو ش�بي�ل� ف�ي�ل�د�) معظم���� الق��طارات لمنط���قة

spielfeld)
ه���نالك مج���موعة م��ن المتطوعي���ن يزودونك����م بالطعام���� والملب����س ف��ي مح��طة

الق��طار
UNHCR) منظ���مات إن�س�اني�ة� مث�ل� الكاريتا���س والصليب الح�مر و الوكال�ة� ال�د�و�لي�ة�

(Dobova:دوبو��فا)لل�ج�و�ء� موجودو���ن ف��ي(
ل يو�ج�د� ام�ك�اني�ة� للتسو���ق ول انترنت ول شاح���ن للهات�ف�

)ال�س�ل�ط�ا�ت� السلو���فينية تنق��ل المهاجرين��� إل��ى ثلث منافذ�� ح���دودية م�ع� النم��سا
/gornja radgona :ج�ورنيا راد ج�ونا/jesenice :جيسينيس���ي

( sentilj وال�ك�ا�م�ب� الرئيس��ي ف��ي ش�نتل�ج�
هنا��ك ال�شر�ط�ة� أو الجيش��� تتحكم��� بالم��مرات بي�ن� سلو��فينيا والنم���سا

متر م��ن كا�م�ب� إل��ى آخر 100ي�ج�ب� أ�ن� ت�سير حوال��ي 
أ�حيانا س�ا�ع�ات ق�ليل�ة� وأ�حيانا أكثر,المدة��� ل�عبور ال�ح�د�و�د� تت�غير م��ن بشكل��� دائ�م�ا�

ل�ذ�ل�ك� عن�د�م�ا� ت�قرر عبور ال�ح�د�و�د� النم���ساوية السلو���فينية حضر نف���سك و�خ�ذ�,ب�كثير
بع��ض الطعا����م وال�م�ا�ء� والملب���س الدا���فئة

النم��سا:راب�عا�3
النم��سا صرحت أنها ل��ن,ال�ش�اعات أ�ن� النم��سا أغل�ق�ت� حدود���ها لي�س�ت� صحيح�ة�
وأل�م�انيا حتى�� ال�ن� ل��م,تغلق��� حدود���ها ط�ا�ل�م�ا� أل�م�انيا ل��م تغل���ق حدود���ها أيضا

تغلق��� ال�ح�د�و�د�
س�تنت�ظر حتى�� يس���مح ل�ك�,ك�ل� شخص��� يص�ل� الى�� ال�ح�د�و�د� بإ�م�ك�ان�ه� الدخول��� 

بعد���ها سو��ف ت�حص�ل�,شخص��� ت�قريبا 50بالدخول��� م�ع� مج���موعة م��كونة م��ن 
إذا وصلت متأ�خرا ف��ي اللي�ل� سو��ف,عل��ى الطعا����م الساخ���ن ث��م تنق��ل بالباصات 

ح�ا�ليا الباصات تن�ق�ل�ك� ال��ى أي مكان��� ف��ي,تنت�ظر حت��ى الصباح في�� خي�م�ة� كبير�ة�
النم��سا و���هناك يم���كنك تقدي����م الل�جو�ء� ف��ي النم��سا أو متاب�ع�ة� طريق���ك لل�ح�د�و�د�

ه��ناك أ�طبا�ء� عل��ى ال�ح�د�و�د� النم���ساوية الل�م�انية� ويت��م ال�ن� تركيب,الل�م�انية�
شب��كات انترنت وا�ي� ف�ا�ي�

أل�م�انيا:خام��سا3
:ف�را�ي� ل�سين�غ�) أل�م�انيا ل�د�يها خمس��� بوابات ح�د�و�دي�ة� ل�عبور المهاجرين���
freilassing/لوف��ن:laufen/نو�ي� هاو����س:neuhaus/ف�ي�غ�

(simbach:سيم��� باخ /wegscheid:ش�ا�ي�د�
ه���نالك طعام��� وأغ�طي�ة� وام�ك�اني�ة� ال�حصو�ل�,أو�ق�ا�ت� النت�ظ�ار عل��ى ال�ح�د�و�د� ص�عب�ة�

عل��ى رعاي�ة� ط�بي�ة�



لتبق��ى في��) أ�حيانا(ف��ي معظ����م نقاط��� ال�عبور الل�م�اني�ة� ت�جبر�ك� ال�شر�ط�ة�
بص�م�ة�(ال�شر�ط�ة� الل�م�اني�ة� س�ت�أ�خ�ذ� بص�مات�ك� مباشرة��� ب�ع�د� دخول�� أل�م�انيا ,أل�م�انيا

أو سو��ف يت��م)جنائية� أصبعين�� فقط��� وأ�حيانا بص�م�ة� ل�ج�و�ء� كامل�� الي�د� والصاب�ع�
غالبا,ن�ق�ل�ك� بالباصات الى�� مد��ن أل�م�اني�ة� ا�خرى و���هناك الت�س�جي�ل� سيكو���ن ا�جباري

سيتم��� ار�سا�ل�ك� ال��ى كا�م�ب� ت�س�جي�ل� حي�ث� س�تنت�ظر بعض�� ال�س�ا�عات أو بعض�� اليا��م
اذا أردت أ�ن� تسا��فر الى�� بل�د� آ�خر ننصح�ك� بعد���م ال�مبالت إ�ن� ت��م ت�س�جيل�ك� أ��م ل

راج�ع� الم���علومات ه��نا
http://www.proasyl.de/en/service/legal-

advice/angebote-fuer-fluechtlinge/
https://refugeeswelcomepad.wordpress.com/

.....)ف�ن�ل�دا.س�و�ي�د�.د�ن�م�ار�ك�(ال�د�و�ل� الس����كندنافية: ساد���سا3
اذا ذ��هبت عبر ال�م�انيا,هنا��ك بعض�� الطرق�� المختل���فة ال��ى ال�د�و�ل� الس����كندنافية

ه���نالك مج���موعة,ننصح�ك� بالتوق���ف ف��ي مح��طة الق��طار الرئي�سي�ة� ف��ي ه��امبورغ
من�� المتطوعي���ن يع���طونك بع��ض الم���علومات عن�� أ�سرع الرحلت و�ذ�ل�ك� عبر

)أو لوي�ك� : / رو�ستو�ك�: /كي�ل�(
حو��ل ال�س�وي�د� س�ت�ج�د� م���علومات جيدة�� ه��نا

http://www.farr.se/images/pdf/2015/flyer_welcom
e.pdf

اتصالت تساعد���ك عل��ى الطريق��
,Serbia: No border collective(منظ���مة ل ح��دود الصربية)

,(what’s upوات���س أب ,viberف�ا�يبر) 00381616450529
mail: noborderserbia@riseup.net

Croatia: (منظ���مة ل ح��دود ال�كرواتية)No border Zagreb,
00385998458911, mail: noborderzagreb@riseup.net

Slovenia: (منظ���مة سلو���فينية)Fronta brez meja,
 0038630321843, (viber, what’s up, but not

online all the time, better to send a message),
frontabrezmeja@gmail.com , 
https://twitter.com/BrezMeja

• Lost your child(ren)? EU emergency
:number (لو أض�ع�ت� ط���فلك اتص�ل� برق���م ال�حالت ال�ط�ارئة� الوروب��ي)

116000 
Looking (لو أض�ع�ت� أ�ح�د� أ�ق�ارب�ك� اتص�ل� بالرق��ك التالي�� للب�ح�ث� عنهم��)•

for your relatives?
 0043 591 331 033 33
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