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  : جئينالذكرى الستون لالتفاقية الخاصة بوضع الال

  القضاء على اسباب ظاھرة اللجوءفي يفشل المجتمع الدولي 

  بيان صحافي

  29/7/2011بيروت، في 

التي  ،ھذه االتفاقية. لتوقيع االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 60الذكرى الـ 28/7/2011صادف في ت
استمرت ستين عاما الى وضعت على ضوء احداث معينة ولمعالجة أزمة ذات حدود زمنية وجغرافية، 

تؤدي بالھجرة القسرية لماليين من وتزايد الحروب التي اليوم، نتيجة استمرار االنتھاكات واالضطھاد 
   .عالمالالبشر في كل انحاء 

ستون عاما وھذه االتفاقية لم تعدل او تطور او يعاد النظر بھا، وما زالت المعايير عينھا والشروط 
، وبغض الذي لحق بأسباب اللجوءغير عينھا تنطبق على االفراد الخاضعين لھا، بغض النظر عن الت

، عات او عنف معممالنظر عن أوضاع اللجوء الحديثة المتجلية بنزوح جماعي نتيجة حروب او نزا
  . عاجزة عن معالجة كل حاالت اللجوء المعاصرةاالتفاقية بحيث اصبحت 

الحد من ظاھرة اللجوء بھدف القضاء عليھا، ال بل بالعكس، عن عاجز ستون عاما والمجتمع الدولي 
د، في الكثير من االحيان وبسبب مصالح سياسية واقتصادية ضيقة لبعض الدول والنظام العالمي الجدي

ستون . يتم تكريس سياسات وانظمة تؤدي الى موجات تشرد ولجوء جماعي وفردي في الوقت عينه
العمل على صب الجھود لمعالجة االسباب الجذرية التي تؤدي الى المجتمع الدولي قاصر عن وعاما 

ئين األمم المتحدة لشؤون الالجحسب تقدير مفوضية  2011ھجرة قسرية الشخاص بلغ عددھم في العام 
تنتھك في وحق الشعوب في تقرير مصيرھا ستون عاما وحقوق االنسان وحرياته وحياته . مليونا 43ال

في  –وبدعم منه احيانا  –الكثير من بقاع االرض على مرأى وفي ظل صمت من المجتمع الدولي 
  .حربالضطھاد او االقمع او الاكثر فأكثر امام الفارين من حدود الدول تقفل وقت 

يوم تزول فيه اسباب اللجوء ويتمتع كل انسان بحقوقه كاملة اينما واذ تتوق جمعية رّواد فرونتيرز الى 
حل دون قيود وشروط ويصبح كل انسان بالفعل مواطنا في كل العالم، وعلى أمل أال يعود ھناك حاجة 

االتفاقية اليوم نتذكر ، التي يتعرض لھا االنسان الى اتفاقيات ومواثيق تنظم واحدة من اقسى التجارب
  .الخاصة بالالجئين

وبھذه المناسبة، وفي انتظار ان يصبح اللجوء ظاھرة من ظواھر الماضي، نتوجه الى الدولة اللبنانية، 
طالبي اللجوء وملتزم وكبلد يستقطب في اطار واجبھا في تشارك المسؤولية الدولية عن الالجئين 

على طاولة الحوار ومناقشة  1951االنضمام الى اتفاقية وضع مسألة بالدعوة الى ، دستوريا بحمايتھم
مخاوف لو نوقشت التضح انھا ليست تخوفاتھا واعتباراتھا وتحفظاتھا على االتفاقية، اذ ال يمكن باسم 

  .ورفض وضع اطار حمائي لالجئين الى لبنان االتفاقية رفض النظر فيفي محلھا، 


