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جمعيّة روّ اد ،فرونتيرز ھي ّ
منظمة لبنانية مستقلة ال تتوخى الربح ،تعمل على تقديم مساعدة مھنية ومحترفة للفئات المھمّشة،
إلدراك حقوقھا والحصول عليھا.

النازحون السوريون ايضا خارج الحماية في لبنان
بيان صحافي

بيروت ،في 2011/6/12
اوردت صحيفة الشرق األوسط في عددھا الصادر يوم الجمعة  2011/6/10معلومات تفيد ان
النيابة العامة االستئنافية استأنفت قرار اخالء سبيل نازحين سوريين موقوفين بسبب الدخول
خلسة وعدم حيازة اوراق ثبوتية ،وطلبت ابقاءھما قيد التوقيف.
يثير خوف جمعية روّ اد فرونتيرز ان الرجال من النازحين السوريين الذين يقصدون لبنان طلبا
للحماية ھم عرضة للتوقيف ال لشيء اال بسبب دخولھم البالد بصورة غير نظامية ھربا من من
الخطر الذي يتھدد حياتھم ،ويحاكمون بسبب الدخول خلسة ويبقون فترات طويلة قيد التوقيف
االحتياطي بانتظار المحاكمة .وقد وصل الى علم الجمعية توقيف  15نازحا منذ بداية النزوح
السوري الى لبنان ،اكثريتھم من الجرحى الذين ينقلون الى المستشفيات اللبنانية للعالج .وھذا ما
يتعارض صراحة مع الدستور اللبناني الذي تبنى حق التماس اللجوء في مقدمته ،ومع المعايير
الدولية التي تقضي بعدم توقيف اي شخص بسبب دخوله غير النظامي عندما يكون ذلك بھدف
طلب الحماية ،وھو ما اكد عليه وزير العدل البروفسور ابراھيم نجار في تصريح بتاريخ 26
أيار الفائت حيث ذ ّكر أنه "من المقرر قانو ًنا واجتھا ًدا أنه ال يجوز توقيف أي الجئ أو نازح
لمجرد طلبه اللجوء".
كما تثير الجمعية قلقھا لجھة احتمال ترحيل ھؤالء النازحين الموقوفين من لبنان ،كما يحصل
بشكل منھجي مع الالجئين العراقيين والسودانيين ،وھو ما يتعارض مع التزام لبنان بمبدأ عدم
االعادة القسرية لالجئين وطالبي اللجوء ومع التزامه بالمادة الثالثة من اتفاقية مناھضة التعذيب
التي تحظر اعادة اي شخص الى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب.
وتطالب الجمعية الدولة اللبنانية بتوفير امكانية الدخول اآلمن للنازحين السوريين الى لبنان طلبا
للحماية ،واالمتناع عن توقيفھم بسبب الدخول غير النظامي ،وعدم ترحيل اي منھم من لبنان
الى حين توفر امكانية عودتھم بكرامة وأمان ،وھذا ما شددت عليه المفوضة السامية لألمم
المتحدة لحقوق االنسان في التاسع من حزيران حيث ذ ّكرت الدول المجاورة لسوريا بالتزاماتھا
تجاه القانون الدولي واالتفاقيات المتعلقة بالالجئين والتي توجب استقبالھم وضمان عدم اعادتھم
قسرا الى سوريا نظرا الى االوضاع السائدة ھناك ،ودعت ھذه الدول الى ابقاء حدودھا مفتوحة
امام الالجئين الھاربين من سوريا.
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