
 مخاطر السفر غیر الشرعّي من لبنان 
 

با حاول عدد من األشخاص مؤخراً مغادرة لبنان، إما بالسفر عن طریق البحر بالقوارب غیر الشرعّیة، أو من مطار بیروت بنیة السفر إلى أورو
أي مكان آخر) مما كانوا علیھ قبل محاولتھم بطریقة غیر شرعّیة. تفشل أغلبیة ھذه المحاوالت، مما یترك الناس في وضع أسوء (سواء في لبنان أو 

 المغادرة. لألسف، لقد تّوفي العدید من األشخاص أو أصیبوا خالل ھذه الرحلة. 
 

 فیما یلي بعض الرسائل التوعویة حول المخاطر التي قد تظھر قبل وأثناء وبعد السفر غیر الشرعّي من لبنان:
 

 . ین اإلعتبار المخاطر التي قد تواجھھاعلیك أخذ في عر حیاتك، غّی قبل اتخاذ قرار یُ  •
 

. غالباً ال یھتم ھؤالء األشخاص  لیأخذوك إلى بلد آخر كاذبة  یقّدمون وعوداً علیك أن تعلم أّن األشخاص الذین یریدون تحقیق األرباح،  •
وغالباً قد  مما كانوا علیھ،  أسوأ ، مما یترك الناس في وضع تكون معظم ھذه المحاوالت الغیر شرعیّة غیر ناجحةبسالمتك أو مصلحتك. 

 من دون مال، دیون متراكمة وال منزل للعودة إلیھ.  یكونون
 

 تلّقوا المھّربون المال في بعض الحاالت مقابل رحالت لم یتّم التخطیط لھا مطلقاً للمغادرة.  •
 

وللترھیب  من قبل المھربین،  واالستغالل  لإلعتداء عن تعرضھم   ،شرعّیةالقیام برحالت غیر  اً أبلغ األشخاص الذین حاولوا مؤخر •
 . والتھدید 

 
العدید من القوارب في البحر األبیض   . غّرقت حیاة المسفرین وحیاة عائالتھممخاطر على  والبرل الرحلة عن طریق البحر قد تشكّ  •

ً قدت أو أمضت أیامالمتوسط أو فُ  ة على علم بالعدید المفوضّی الوفاة. إّن ، مما أدى إلى إصابات أو ألنھم غیر مناسبین للرحلة   في البحر  ا
، عند محاولتھم  مؤلمةبعد المشي لعدة أیام في درجات حرارة شدیدة البرودة أو إجبارھم على التخییم في ظروف  تّوفواحاالت الذین المن 

 . في أوروبا  عبور الحدود
 

عن طریق البحر والبر إلى مشاكل میكانیكیة أو كانت غیر  الشرعّیة لمركبات المستخدمة في الرحالت غیر ضت بعض القوارب واتعرّ  •
 ومن ضمنھم أطفال. ، وقوع إصابات ووفیاتأدى إلى   مما  ة،الطویل  لرحالت السفر مناسبة

 
  تُعتبر ھذه الوثائق والسجالت الزواج)،  وثیقة أو ُطلب منھم إتالفھا (مثل بطاقات الھویة و وثائقھم الرسمیةاً فقد األشخاص أیضلقد  •

 .ویجب الحفاظ علیھا من أجل المستقبلالحمایة لتأمین ضروریة لتحدید الھویة و
 

ً األصلي عند وصولھم. وھذا ینطبق أیضخطر إعادتھم إلى لبنان أو إلى بلدھم ،  أولئك الذین یتمكنون من الوصول إلى بلد آخرقد یواجھ  •   ا
ً قد یواجھون أیض، ة من بلد آخروحاولوا العبور إلى وجھتھم النھائّی شرعّي على أولئك الذین غادروا لبنان بشكل  مخاطر التعرض   ا

الحتیاجات  االحصول المحدود على لفترات طویلة من الوقت مع  في ظروف غیر إنسانیة التعرض للحصار لإلعتقال واإلحتجاز أو  
  قد تكون إمكانیاتفي مثل ھذه الحاالت.  الطعام والماء والمرافق الطبیة أو الصحیة. یكون من الصعب الحصول على المساعدة كاألساسیة 
ً ة والمنظمات األخرى محدودة (وغالب المفوضّی   في ھذه الظروف.  ھؤالء األشخاص للوصول إلى ) لیس لدیھم إمكانیات ا

 
على التقدم بطلب   القدرة أو لعدم  لإلحتجاز، إما كنتیجة األوالد و العائلةعن  أو طویل االمد  إلى انفصال دائم قد یؤدي السفر إلى بلد آخر  •

 لم شمل للعائلة. 
 

األسرة  لیتمكنوا من إعالة قد یترك األطفال المدرسة   حیث ركوا في لبنان تحدیات إضافیة في حیاتھم الیومیة،قد یواجھ أفراد األسرة الذین تُ  •
 . العائلة التي تُركت في لبنانوضع  األشخاص بعض  یستغلوقد بسبب فقدانھم مصدر الدخل، 

 
عند مغادرة لبنان، قد ال یتمكنون من االنضمام إلى أسرھم في   لھم  منع إعادة دخولإصدار أن األشخاص الذین تم  أیضاً معرفة من المھم  •

 لبنان.
 

إذا كنت في   الرحالت الغیر شرعّیة إلى بلدان أخرى.ة أو الوكاالت األخرى أثناء طلب المساعدة أو الحصول علیھا من المفوضّی ال یمكن  •
 ). 112برقم الطوارئ الدولي (  فوراً اتصل ، خطر

 
ھة إلى االتحاد األوروبي عبر بیالروسیا أو بحراً إلى  المتجّ الرحالت مثل تلك  شرعّیة بعدم السفر عبر طرق غیر بشدة ة تنصح المفوضّی  •

. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفھ یفكر في القیام بمثل ھذه  ترافق ھذه الرحالتقبرص ووجھات أخرى بسبب المخاطر الكبیرة التي قد 



ً أو یواجھ ضغوط الت الرح ً قسری بمثل ھذه الرحالت للقیام  ا ة للحصول على المشورة ومعلومات عن الدعم  رجى االتصال بالمفوضیّ فیُ ، ا
 .والشركاء ھي مجانیةة المفوضّی  الخدمات والمساعدات الُمقّدمة من قبلد أن نذكر أن جمیع نوّ المتاح في لبنان. 

 . 01903014على  ة بالمفوضّی إذا كان لدیك أي أسئلة أو استفسارات، یرجى االتصال  •
 

 

 

 
 
 


