
 مخاطر السفر عبر البحر

ص إىل لبنان، وقد أصبح عيد الكثير منهم من قير
ُ
 مغادرة لبنان بالقوارب. وقد أ

ً
من قبل   وضعهم أسوأ حاول عدد من األشخاص مؤخرا

ي العديد من األشخاص أو أصيبوا خالل هذه الرحلة.  سفرهم. 
 
 لألسف، لقد توف

 

 : حول مخاطر السفر عبر البحرة  وي وع ئل الت رساعض الا يلي ب فيم

إلى بلد   ليأخذوك، حيث يقدمون وعوًدا (المهربين) يريدون فقط تحقيق أرباح أو مكاسب آخرىقد تصبح أنت وعائلتك ضحايا ألفراد • 

 قد يستغلوك ألنك تسافر معهم بطريقة غير شرعية.  .  لن يهتموا بسالمتك أو مصلحتكهؤالء األفراد غالبًا  . شرعيآخر بشكل غير 

 

  أو التهديدات   لترهيب لأيًضا    تتعرضقد  من قبل المهربين أثناء سفرك وعند وصولك.  لخطر االعتداء واالستغالل    وعائلتك• قد تتعرض أنت  

 األموال منهم.  استدنتمن قبل المهربين واألشخاص الذين  كما حدث مؤخراً مع الالجئين الذين حاولوا السفر بطريقة غير شرعية 

 

 . تُضيّع مسارها وحياة عائلتك. قد تغرق القوارب أو   مخاطر على حياتكتشكل الرحلة عن طريق البحر  قد • 

 

التي   جسديةال ولإلصابات،  حرارة مرتفعة، يمكن أن تتعرض للجفاف،  قاسية لعواصف • أثناء الرحلة في البحر، قد تتعرض أنت وعائلتك 

االحتياجات  كبار السن واألشخاص المرضى أو ذوي  ،  الحوامل،  األطفال  قد تؤدي إلى الوفاة. تكون المخاطر الصحية عالية بشكل خاص على 

 . الخاصة 

 

. قد تفقد أيًضا أو  أموالهم وخسروا ، ممتلكاتهمى التخلي عن عل شرعية غير  بطريقة البحر  عبر سافروا  الذين األشخاص بعضقد أُجبر • 

)مثل بطاقة الهوية وشهادات الزواج وما إلى ذلك(. هذه الوثائق والسجالت  مستنداتك الرسمية إتالف  المهرب األغلب قد يطلب منك  على

 من أجل مستقبلك. عليها الحفاظ وعليكضرورية لتحديد هويتك وحمايتك 

 

 واالستجواب واالحتجاز وربما الترحيل.   لإلعتقال أسرتك معرضون وأنت  . ونيُعاقب عليها القان  شرعي قد• عبور حدود دولية بشكل غير 

 

ً  تبقى، فإنك ر• حتى إذا تمكنت من الوصول إلى بلد آخ ً  إلعادتك ُمعرضا الى لبنان. من المحتمل   إلى لبنان. مع العلم ان القوارب تعاد حاليا

 وال تملك منزل للعودة إليه.  الديون عليك  تتراكم مالك، تفقدك قدوغالبًا   من قبل سفرك، أسوأ  وضعك يصبح أن

 

عدم قدرتك على  لنتيجة الحتجازك أو كإما  ، األوالد و العائلةإلى انفصال دائم عن • قد يؤدي السفر إلى بلد آخر بدون جميع أفراد عائلتك 

 . شرعيغير البسبب وضعك  للعائلةالتقدم بطلب لم شمل 

 

قد يترك األطفال  فلألسرة.    المعيل  ال سيما إذا كنت  -  ون تحديات إضافية في حياتهم اليومية في لبنان• إذا غادرت بدون أسرتك، فقد يواجه

 المال.  مقابل الخدمات أو  عائلتكوضع  األشخاصستغل بعض ي المدرسة ليتمكنوا من إعالة األسرة أو قد 

 



ة أو الوكاالت األخرى. إذا كنت في  عليها من المفوضّي  ن تتمكن أنت وعائلتك من طلب المساعدة أو الحصول ر، ل• أثناء رحلتك في البح

 (. 112برقم الطوارئ الدولي )  فوراً اتصل ، خطر

 

 .ة• إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أثناء تواجدك في لبنان، يرجى االتصال بالمفوضّي 


