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  بيان 

   2/9/2010بيروت في 

لبنان ينتھك  ...توقيف سودانيين دخلوا البالد خلسة في مناطق حدودية واالعتداء عليھم بالضرب
  دستوره وقوانينه والتزاماته؟؟؟ 

كل من مناطق شتورة سودانيين دخلوا لبنان خلسة في  توقيف خبرستوقف جمعية رّواد فرونتيرز ا
ھذه المرة،  يبدو ان هال سيما أن، وسائل االعالم اللبنانيةبعض ذي نشرته يوم أمس ال وكفرزبد الحدودية

وما يثير قلق الجمعية أن ھذه الحادثة ليست يتيمة، بل . باالعتداء على الموقوفين بالضرب اقترن التوقيف
ه من المعلوم حيث أنيكون بعضھم طالب لجوء، قد وعلى الحدود،  الداخلين خلسةتتكرر عمليات توقيف 

السودانيين الى طلب آلالف من بالالوضع االمني ووضع حقوق االنسان في السودان ال يزال يؤدي  أن
العالم وال تزال مفوضية شؤون الالجئين تطالب الدول بتوفير الحماية المكملة  اللجوء في مختلف دول
  . للسودانيين من دارفور

مشروع بموجب داخلين الى لبنان خلسة توقيف االشخاص اله، وان كان وتشير الجمعية أوال الى أن
وعرض سبب حماية الدولية فرصة لطلب الطالبي اللجوء من ھؤالء  منحالقانون اللبناني، فال بد من 

من االعالن  14المكرس في المادة  حق التماس اللجوء ، بموجبھربا من االضطھاد دخولھم البالد خلسة
ھناك خطر ان يتبع عمليات خاصة ان  .ورية في لبنانالعالمي لحقوق االنسان التي تتمتع بقيمة دست

 أوانتھاك مبدالتوقيف ھذه اعادة الى البلد الذي اتى طالب اللجوء منه وفي ذلك خطر تعريضه للتعذيب 
علما ان القانون الدولي يقضي انه يجب عدم تجريم طالبي . عدم االعادة القسرية العرفي الملزم للبنان

  . المشروع الى بلد ما عندما يكون ذلك بھدف التماس اللجوء اللجوء بسبب دخولھم غير

قتصرا على حق اللجوء، بل اصبح لم يعد ماالنتھاك وفضال إلى ذلك، تثير الجمعية تخوفھا من أن 
ذلك مخالفة صريحة الصول التوقيفات في كل من وفي معاملة، الساءة ستعمال القوة وباالتوقيف مقترنا با
  . لدوليالقانون اللبناني وا

من واجبھا ان  تؤكد أيضا أنان تراقب حدودھا، واجبھا تؤكد الجمعية أنه من حق الدولة وفي حين و
تحترم التزاماتھا امام القانون الدولي وتجاه حقوق االنسان، ال سيما عندما يكون ھذا االنسان ھاربا من 

   .من حقه ان يحاول التماس اللجوء والحمايةف. اضطھاد او موت

فاذا كانت الدولة . وأخيرا، تتساءل الجمعية حول آليات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء في لبنان
اللبنانية ال تملك الى اليوم اطارا يسمح بطلب اللجوء وال جھازا على الحدود الستقبال طلبات اللجوء، 

بات اللجوء في لبنان غير واذا كانت مفوضية شؤون الالجئين المكلفة الى اليوم استالم ودراسة طل
حاضرة على الحدود، من يسھر على ضمان حق الدخول اآلمن لطالبي اللجوء الى لبنان وعدم اعادتھم 
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القسرية عن الحدود؟ وما ھو دور المفوضية في العمل على حماية االشخاص الذين يحاولون دخول لبنان 
لكي  مفوضية بعمليات التوقيف على الحدوداليتم اعالم طلبا لحماية المجتمع الدولي عن طريقھا؟ ھل 

المفوضية ومن كل من الدولة اللبنانية و؟ سؤال نضعه برسم تقوم بتحديد طالبي اللجوء من الموقوفين
  . خاللھا برسم المجتمع الدولي الذي يساعد لبنان على مراقبة حدوده

لجوء في دنى من الحماية لطالبي اللتوفير الحد االوتوصي الجمعية السلطات اللبنانية بوضع اطار قانوني 
طالب نوعلى المدى الفوري، . الحدودوآليات تسمح لطالب اللجوء بتقديم نفسه فور وصوله الى   لبنان

ھذه السلطات بتوفير حق الدفاع للموقوفين وفرصة االعالن عن اسباب لجوء طالبي اللجوء منھم، 
  .  اسبة المسؤولين عنھاومح اساءة معاملة الموقوفينوبالتحقيق في ممارسات 

  

   

  

 

  


