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رز  ي ت رون ة رّواد ف ي وتبدأ جمع

رة  ش ن ذه ال ھ د ب دي ج ام ال ع ال

زة وصل  ون ھم ك ت ة ل دوري ال

اً من  ع مل م ع ل م، ل بيننا وبينك

ة  اف ق ورة ث ل ر وب وي ط ل ت أج

ال  ي دى األج وق اإلنسان ل حق

ة  ري ح ز ال زي ع ة وت ل ب ق م ال

 . والسالم

 

 أسرة جمعية رّواد فرونتيرز

 

ل  مشاك تذكرنا بداية  كل سنة ب

رة في  م حقوق اإلنسان المست

مجتمعاتنا وفي العالم وبالجھود 

غي  ب ن زال ي تي ال ي ارة ال الجب

اق حقوق اإلنسان  بذلھا إلحق

حقوق .  للجميع ذه ال وتشمل ھ

الحق في عدم التعرض للتعذيب 

جاز  ال واالحت ق وألشكال االعت

ي ف س ع ت ك   -ال ل از ت ج إي أي ب

الحقوق الضرورية للتحرر من 

 . الخوف والحرمان

ة في  إن أحد المبادئ األساسي

وق  ق ح ي ل م ال ع الن ال اإلع

مطلق  م ال حري اإلنسان ھو الت

ر،  م ع ألي تمييز على أساس ال

ن، أو  دي د، أو ال ق ت ع م أو ال

ي،  وطن اء ال م الجنس، أو االنت

أو الرأي السياسي، أو اللغة أو 

 . غيرھا

وفي ھذه المناسبة تجدد جمعية 

ة  ب ال ط م رز ال ي ت رون رّواد ف

م  ل الجئ أو عدي ك ة ل بالحماي

كون  الجنسية، وتعدھم أنھا ست

ل  ك دائماً إلى جانبھم للمطالبة ب

 . حق من حقوقھم

ر ز  ي ت ر   و ن ة     ر وّ ا د   ف  ج م ع ي

تعمل جمعية رّواد  1999منذ عام 

ة،  ي وم فرونتيرز، منظمة غير حك

مي  ن وعدي ي الجئ ة ال اي على حم

فت  ث ذا اإلطار ك الجنس، وفي ھ

ى  نشاطاتھا في الفترة األخيرة حت

ر  ث أك ر ف ث ط أك ى الضغ يصار إل

السياسات المحلية بھدف لتغيير 

حماية ھذه الفئة المھمشة في 

ع م ت ج م ج .  ال ام رن ز ب ك رت ي

ي “  م دي ن وع ي ئ الج وق ال ق ح

ة ذه ”  الجنسي دأ أن ھ ب ى م عل

ة  رام ك الفئات تستحق العيش ب

. والتمتع بالحماية من أي خطر

امج  رن ب ذا ال يستفيد اليوم من ھ

ر  ي ن غ ي ون ب وزع ت ون ي ئ الج

فلسطينيين وفلسطينيين من فئتي 

“ غير المسجلين لدى األونروا و 

ة ” من دون ھوية ، وعديمو جنسي

 .  من مختلف الفئات

 :في ھذا اإلصدار
 
جمعية رّواد فرونتيرز  •

خارج "تكمل حملتھا الدائمة 
 "الحماية

بين الظل والذل رحلة " •
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حول ظاھرة عديمي 
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الحتجاز تعسفي لالجئة 

 . عراقية

قصص الجئين قيد االعتقال  •
 . والحجز التعسفي
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كثفت جمعية رّواد فرونتيرز في 

 2009األشھر األخيرة من عام 

اً   ي ع ك س ا وذل ھ ات اط ن نش م

ن  ي ئ الج وق ال ق رة ح اص ن م ل

ان  ن ب ة في ل سي جن وعديمي ال

ا وإ.  وبھدف حمايتھم ھ ن اً م يمان

ه  ب ع ل ذي ي دور ال ة ال ي م أھ ب

ي  ون ف ي ون والصحف ي اإلعالم

ة حقوق  اف ق ز ث زي ع نشر وت

ذه  اإلنسان، بدأت نشاطاتھا ھ

ن  ي ي الم ع اإلع ن م ي ائ ق ل ب

ر  ث حقوق أك ذه ال خ ھ لترسي

اً  ع ك م فأكثر، وللعمل والتشبي

رِّس  ك ع م م ت ج ل م ن أج م

ى .   لحقوق اإلنسان ة إل إضاف

ات  ئ ف لف ال لقاءات مع مخت

ذا  ھ ة ب ي ن ع م ات ال ئ ي ھ وال

وضوع م ي .  ال ان ف ك ك ل ذل ك

وان  إطار حملة دائمة تحت عن

ذه ".  خارج الحماية"  فما ھي ھ

شاطات  ن ا ھي ال ة؟ وم ل الحم

 التي انضوت تحتھا؟  

 

 ن مع اإلعالميينءالقا
 ¹كان اللقاء األول"  والصورة، نحميھم..الصوت..بالكلمة"تحت عنوان 

ھدف .  في فندق مونرو 2009تشرين الثاني  3مع اإلعالميين بتاريخ 

اللقاء، تسليط الضوء على العمل التضامني للدفاع عن الالجئين وعلى 

 . دور اإلعالم في حمايتھم وكيفية تغطيته لشؤون وشجون الالجئين

تكلم كل من الدكتور عمر نشابة من جريدة األخبار، لور شدراوي ممثلة 

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، ھدى صعيبي عن 

األونروا، نديم حوري عن منظمة ھيومان رايتس واتش، أحمد كرعود 

طرحت في اللقاء .  من منظمة العفو الدولية والمحامي نزار صاغية

اإلشكاليات واالنتھاكات في موضوع تغطية اإلعالميين لقضية حماية 

 . الالجئين
 

 بدعم من السفارة األلمانية والسفارة النروجية 1

 أنشطة الجمعية 

حملة خارج 
 الحماية

  "حملة خارج الحماية"أنشطة 
تنظمھا جمعية رّواد فرونتيرز في إطار عملھا الدائم إليجاد إطار قانوني لحماية الالجئين وعديمي الجنسية في لبنان خارج الحماية، حملة 

وتتمحور الحملة حول خلق بيئة حمائية مالئمة لھم في لبنان تغطي كل الجوانب القانونية .  على حماية حقوق الالجئين وعديمي الجنسية

ر واالجتماعية واألمنية واالقتصادية، وذلك من خالل التعاون مع السلطات اللبنانية المعنية للعمل على مطابقة القوانين المحلية للمعايي

الدخول "  جرم"الدولية المتعلقة بحماية ھذه الفئات، ووضع التشريعات الالزمة واآلليات التطبيقية لذلك، وأھمھا استثناء الالجئين من 

اضافة الى وضع حد .  أو اإلقامة غير المشروعة، وايجاد اطار قانوني متكامل وواضح يحد من حاالت انعدام الجنسية في لبنان/خلسة و

 . لممارسة االحتجاز التعسفي لألجانب دون تمييز



3 

: وبرعاية وزير العدل ندوة قضائية مغلقة في فندق متروبوليتان تحت عنوان 2009كانون األول  11كذلك نظمت فرونتيرز بتاريخ 

وقد حضر الندوة قضاة منفردون جزائيون من مناطق مختلفة من لبنان فضالً عن مدير عام ".  عقوبة ترحيل الالجىء في أعمال القضاء"

وممثل السفارة وزارة العدل السيد عمر الناطور والمدير اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين السيد ستيفاني جاكمي، 

وقد تعرض المنتدون لمسألة اللجوء وعقوبة الترحيل كما ومسألة استمرار الحجز من قبل مديرية األمن .  األلمانية السيد كالس كونينغ

وخالل المناقشة تطرق القضاة إلى تنوع األحكام الصادرة، ففي حين ال يزال بعض القضاة مترددين في إحترام .  العام بعد انتھاء المحكومية

التزامات لبنان الدولية في صون حقوق اإلنسان ويصرون على الحكم على الالجىء شأنه شأن أي أجنبي آخر بعقوبة السجن والغرامة 

والترحيل، ھناك قسم آخر من القضاة يحد من العقوبات ويحظر الترحيل القسري ومنھم من ذھب إلى حد إسقاط التھم الموجھة إلى 

بإلزام  ²ونوه الحاضرون في ھذا الصدد بالحكم الصادر عن قاضي األمور المستعجلة في زحلة سينتيا قصارجي. الالجئين أو إعالن براءتھم

الدولة باإلفراج عن مواطنة عراقية استمر احتجازھا تعسفاً لمدة ستة أشھر بعد انتھاء محكوميتھا دون أي سند قانوني وذلك على أساس 

 ". نظرية التعدي"

ھذا ونظمت الجمعية خالل النصف الثاني من العام الفائت عدة لقاءات مع الالجئين ومنھا لقائين كبيرين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق 

، وقد تم مناقشة اإلشكاليات األساسية التي تعاني منھا ھذه 2009كانون األول  20و 19 اإلنسان واليوم العالمي للمھاجرين بتاريخ 

 .  الفئات، إضافة إلى إرشادھم حول حقوقھم وواجباتھم

 . لمزيد من التفاصيل عن الدراسة” دراسات قانونية“إنظر في باب  1

 . 5لمزيد من التفاصيل عن ھذا القرار القضائي رجاء اإلطالع عليه في  ص  2 

 لقاء موسع مع منظمات المجتمع المدني
وافق  م ة رّواد  10وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان ال ي ع ظمت جم ون األول، ن ان ك

مع  2009كانون األول  15فرونتيرز في   مجت ظمات ال ن في فندق مونرو لقاء حوارياً مع م

حت  ي، ت ن ي سط ل ف ي ال ان ن ب ل حوار ال ة ال ن ج شار ل غ مست اد الصاي حضور زي ي ب دن م ال

اق:" عنوان  حق ر ".  حقوق اإلنسان في لبنان أمام االست حضي اء في إطار ت ق ل ذا ال ى ھ أت

ع  اب المجتمع المدني لتقرير االستعراض الدوري الشامل للبنان أمام مجلس حقوق اإلنسان الت

ر، .  2010لألمم المتحدة عام  ري ق ت تناقش الحاضرون في مسار تحضيرات المجتمع المدني لل

 . كما وتم اإلتفاق على التشبيك والتعاون من أجل وضع تقارير فردية ومشتركة

 لقاء مغلق مع القضاة برعاية وزارة العدل

 لقاءات للمشورة العامة مع الالجئين

أما اللقاء الثاني فتمحور حول حماية عديمي الجنسية في لبنان وتضمن إطالق جمعية رّواد فرونتيرز طبعة أولية لدراستھا القانونية  

حضر اللقاء .  في فندق مونرو 2009كانون األول  7وذلك في  ¹"بين الظل والذل رحلة عمر"حول ظاھرة عديمي الجنسية في لبنان 

النائب مروان فارس عن لجنة حقوق اإلنسان في المجلس النيابي، إضافة إلى ممثلين عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

عرضت في اللقاء  .  ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان وممثلين عن ھيئات ومنظمات حقوق اإلنسان في لبنان وعدد من اإلعالميين

اإلشكاليات القانونية التي تؤدي إلى حاالت انعدام الجنسية في لبنان والنظام القانوني للجنسية وانعدامھا في كل من القانون الدولي 

 واللبناني وإمكانية معالجة حاالت انعدام الجنسية في لبنان إحقاقا لحق كل فرد أينما وجد بالجنسية والحقوق المالصقة لھا التي يضمنھا

 .القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وذلك على ضوء الدراسة القانونية للجمعية
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كيف تساھم رّواد فرونتيرز في 
 حمايتھم؟

دراسات حول  باالضافة الى عمل المناصرة وال

مي  ن وعدي ي الجئ السياسات المتعلقة بحماية ال

دريب متخصصة  الجنسية، وتنظيم ورشات ت

ن  ي ي ئ الج ة ال اي م ح ة ل ي دول ن ال ي وان ق حول ال

ر من عمل  والقوانين اللبنانية، يرتكز جزء كبي

اشرة ب م خدمات م دي ق ى ت راد   الجمعية عل ألف ل

أن  ورة بش ش م ق ال ري ات عن ط وع م ج م وال

اسات،  الجئ والسي د وضع ال دي ح إجراءات ت

خدمات  ة، وال م دائ ول ال وتسوية الوضع والحل

مي  جوء وعدي ل بي ال ال ن وط ي الجئ المتاحة ل

ة ي س ن ج ة أو .   ال ردي ا ف ون إم ك شورة ت م وال

 . جماعية

ن  ي وف وق م ة ال ع اب ت م ة ب ي ع م ج وم ال ق ا ت م ك

والمحكومين وتوكيل محامين للدفاع عنھم وذلك 

في حاالت االتھام بجرم الدخول خلسة أو اإلقامة 

ى .  غير الشرعية طوي عل ن ة ي ع اب ت م مسار ال

أو / أو توكيل محام دفاع، و/ الرصد والمناصرة و

ام  ع مدعي ال دى ال تقديم طلب إطالق سراح ل

زي، و ي ي م ت ن / ال ي مسؤول ل اب ل ت أو إرسال ك

ي عسف ت . المعنيين بمسألة التوقيف أو الحجز ال

إن التردد في تحمل المسؤولية من قبل اإلدارات 

المعنية يشير إلى مدى الجھد المطلوب في لبنان 

ة عن  مساءل ة وال ادل ع ة ال م اك ح م ان ال لضم

 . ممارسات إدارية غير قانونية

 :الطرق المتاحة للحصول على االستشارات
 جلسات إستشارية جماعية،  •
 إستشارات فردية •
 إرشادات ومتابعة أولية لبعض المسائل على الھاتف •

 توكيل محامين -الدفاع عن الالجئين أمام القضاء 
 

 

 

منذ بداية عملھا، ركزت جمعية رّواد فرونتيرز على الدفاع عن الالجئين أمام 

. أو اإلقامة غير المشروعة/المحاكم في حاالت المتھمين بجرم الدخول خلسة و

ومؤخراً تعمل الجمعية على توسيع الدفاع لمتابعة حاالت أفراد انتھت محكومتيھم 

وال يزالون محتجزين تعسفياً، وھنا تكون القضية ضد الدولة بجرم التعدي على 

 . الحرية الفردية

يعمل مجموعة من المحامين المتطوعين مع جمعية رّواد فرونتيرز  2006منذ عام 

في خدمة موضوع الالجئين وطالبي اللجوء واألشخاص عديمي الجنسية وحقوق 

ھذه المجموعة ملتزمة بالدفاع عن ھؤالء األشخاص المھمشين .  اإلنسان بشكل عام

 . والمستضعفين عند محاكمتھم لدخولھم غير المشروع إلى لبنان

حالة بين عديمي الجنسية  34دافع محامو الجمعية عن  2009و 2008بين عامي 

والالجئين، معظمھم من الجنسية العراقية، إما لدخولھم خلسة أو إلقامتھم غير 

المشروعة في لبنان، غالبيتھم يحملون بطاقة الجئ من مفوضية األمم المتحدة 

 . لشؤون الالجئين

يقوم المحامون في الجمعية بزيارة الحاالت الموكلة لھم والدفاع عنھم في المحكمة 

وعرض أسباب دخولھم إلى لبنان خلسة، وكيف كانوا يعتبرون أن لبنان ھو المالذ 

اآلمن الوحيد المتاح لھم، وخصوصاً شرح المخاطر المترتبة على الالجئ إذا ما 

علماً أن .   تقرر إعادته إلى بلده قسراً حيث سيواجه المخاطر على حريته وحياته

. مبدأ عدم اإلعادة القسرية أصبح عرفاً دولياً وبالتالي ملزم لكل الدول ومنھا لبنان

كما بدأ محامو الجمعية بمتابعة حاالت االحتجاز التعسفي وھو في معظم الحاالت 

الحجز المطول خارج الفترة الزمنية القانونية دون أي إتھام، أو بعد انتھاء فترة 

في ھذه الحاالت، يقوم المحامون برفع دعوى أمام قاضي األمور .  المحكومية

بتھمة التعدي على الحرية الشخصية وذلك )  وزارة الداخلية(المستعجلة ضد الدولة 

 . بعد أن يحصلوا على موافقة الالجئ المعني 
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 قرارات قضائية

منذ ما يزيد على   -يسرا-أصدر القضاء اللبناني قرارا ألزم فيه اإلدارة بوضع حد الحتجاز الالجئة العراقية  2009كانون األول  11بتاريخ 

علما انھا حكمت بجرم الدخول خلسة    –الستة أشھر وإطالق سراحھا فورا، معتبرا ھذا االحتجاز تعديا على حقوقھا وحريتھا الشخصية 

، 2009كانون األول  24إال أن الدولة اللبنانية تبلغت القرار في .   وبعقوبة الحبس لمدة شھر وبغرامة مئة الف ليرة واالخراج من البالد

 فھل ستلتزم دولة القانون بتنفيذ ھذا القرار؟ وأين ھي من اإللتزام بقرارات القضاء وبحماية الحريات؟ 

رت ان كون  ب قاضي االمور المستعجلة في زحلة سينتيا قصارجي إعت

ا  ھ أن المستدعية قد استحصلت على بطاقة االعتراف بصفة اللجوء يفيد ب

ادة  م ى ال دت ال ن د است من  14عرضة لالضطھاد في بلدھا العراق، وق

ل إنسان  ى حق ك تي تنص عل حقوق االنسان ال مي ل ال االعالن الع

ه  ات ي انت ح ه في حال ك ت باالستفادة من ملجأ في دولة أخرى غير دول

عرضة للخطر او كان معرضا للتعذيب، كما استندت إلى اتفاقية مناھضة 

ة "التعذيب التي انضم اليھا لبنان والتي تنص على انه  ة دول ال يجوز ألي

طرف ان تطرد اي شخص او ان تعيده او ان تسلمه الى دولة اخرى، اذا 

عرض  ت كون في خطر ال ه سي أن اد ب ق ت ى االع توفرت اسباب تدعو ال

ر " للتعذيب بي عب اد االجن ع دم عدم جواز اب ق ، وحيث يستفاد من ما ت

اھدات  ع اعادته الى بالده في حال تبين وجود خطر على حياته، اذ ان الم

ادة  م ام ال من  2الدولية تسمو على كافة النصوص القانونية سندا الحك

ة ي دن رت ان .  قانون اصول المحاكمات الم ب رار جزائي " واعت وجود ق

كن   –يقضي باخراج المدعية من البالد فور تنفيذ العقوبة  م ت في وقت ل

قضاء   –المدعية تتمتع بصفة الجئ  ال يبرر بقاء توقيفھا بالرغم من ان

ة  ي ان ك مدة الحبس منذ اشھر عديدة والى امد غير معلوم، بحجة عدم ام

  ".اعادتھا الى بلدھا العراق وعدم تأمين دولة بديلة ترحل اليھا

ة  دعي م اء ال ق ب ل االدارة ب ع ى ان ف وخلص القرار إل

ى  ا عل دي ع ل ت ساء يشك محجوزة في سجن زحلة للن

ور  اضي االم ل ق دخ رر ت ب ة وي ا الشخصي ھ ت ري ح

ا  ھ ي ل  -المستعجلة لوضع حد له عبر إلزام المدعى ع

بوضع حد لھذا التعدي وبتركھا فورا   -الدولة اللبنانية 

 . وإطالق سراحھا

ذي  رار ال نرحب كمدافعين عن حقوق االنسان بھذا الق

ى  مارس فيه القضاء دوره كحام للحريات باالرتكان ال

النصوص الدولية والى صالحيته في ازالة التعدي عن 

ذا  ل ھ الحقوق والحريات وفي الزام السلطات برفع مث

د  ؤك مل ي ع ا ب دورھ ة ب دول التعدي، ونأمل ان تقوم ال

ة عن  ي قضائ رارات ال ق ال التزامھا بحقوق االفراد وب

 .طريق تنفيذ ھذا القرار فورا كما جاء في متنه

راق 2009لجأت يسرا مع شقيقھا رعد إلى لبنان في أيار  ع حة في ال ات مسل م .  بعد مقتل شقيقھما و زوجھا على أيدي ميلشي و ت
ان ن د .  توقيفھما على حاجز االمن الداخلي في زحلة بعد يومين من دخولھما االراضي اللبنانية وحكما بتھمة الدخول خلسة الى لب وق

ى  م عل ائ رر و ق ب وجود خطر م ن  ل ي تم االعتراف بھما في السجن كالجئين من قبل مفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئ
 . حياتھما و سالمتھما في العراق

ة  -يسرا في سجن المعلّقة ( محتجزين بعد ان انھيا حكمھما ولكن الالجئين بقيا  ي زاال ) زحلة ورعد في روم ا ال ي م ھ ي ل وم ك ي ، وال
 .محتجزين في نظارة االمن العام تحت جسر العدلية في بيروت دون مسوغ قانوني

اذ  ومن بين الخطوات االخرى التي اتخذتھا جمعية رّواد فرونتيرز للدفاع عن يسرا، ارسال كتاب إلى وزير الداخلية و البلديات االست
وري  ف دخل ال زياد بارود، والى المدعي العام التمييزي، الرئيس سعيد ميرزا، رافعة اليھم مسألة حجز يسرا تعسفياً و مطالبتھم بالت
ة  عت قضي من اجل وضع حد له و اخذ االجراءات التأديبية و القانونية بحق كل منتھك للحرية الفردية بدون مسوغ قانوني، كما رف
حجز  ة ال ال يسرا و شقيقھا رعد أمام الفريق العامل المعني بمسألة االحتجاز التعسفي التابع لألمم المتحدة من اجل التدخل إلنھاء ح

 .  التعسفي

 ...بين الدولة والقضاء قرار
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 دراسات قانونية

 "بين الظل والذل رحلة عمر"
 

مي  ة عدي ا حول مسأل وعھ ى من ن ة االول ي ون اصدرت  جمعية رّواد فرونتيرز في اواخر العام الفائت دراسة قان

ن ال  األشخاص  عددالدراسة   وقدرت.  الجنسية وموائمة القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية لحقوق االنسان  ذي ال

أشخاص و"  قيد الدرس" وحاالت  والبدو  غير الالجئين الفلسطينيين كاألكراديحملون جنسية في لبنان بمئات اآلالف، 

ل  جنسية  على  يحصلوا  لم  لبنانية ولكنھم  جذور  من  منحدرين د"   مث ي ق ومي ال ت ك ى بعض من األ"  م ة إل امإضاف ت  ي

ر   زواج  خالل  من  أو  أجنبي  شخص  مع  لبنانية  امرأة  خالل زواج  من  أو  الزواج  إطار خارج ُولدوا واألطفال الذين غي

 . لبنانيين بينمسجل 

تسلط الدراسة الضوء على النظام القانوني للجنسية وانعدامھا في 

دام  كل من القانون الدولي واللبناني وعلى كيفية معالجة حاالت انع

ة  سي جن ال ا وجد ب م ن رد أي ل ف حق ك ا ل الجنسية في لبنان إحقاق

حقوق  ي ل دول ون ال ان ق والحقوق المالصقة لھا، والتي يضمنھا ال

ة في .  االنسان ل دول علماً أن المجتمع الدولي قد اقر بمسؤولية ك

ك من خالل  ة، وذل سي جن مي ال إيجاد حلول للحد من ظاھرة عدي

مي  وضع عدي خاصة ب ة ال ي اق ف االت دات خاصة ك اھ ع وضع م

دام ( و)    1954الجنسية، ع ل من حاالت ان ي ل ق ت ة بشأن ال االتفاقي

ة .  1961الجنسية،  ي ان ن ب ل ة ال دول من ھنا تبحث الدراسة إلتزام ال

دام  ع حد من إن ة وال باالتفاقيات الدولية التي ترعى الحق بالجنسي

ك  ل ى ت خه عل اري ة ت اي غ ع او يصادق ل الجنسية رغم انه لم يوق

يق حقوق اإلنسان  اإلتفاقيات، غير انه صادق على عدد من مواث

ة  اسي ة والسي ي دن م حقوق ال ال األساسية كالعھد الدولي الخاص ب

دم  واتفاقية حقوق الطفل، التي تضمن الحق في الجنسية والحق بع

ال  ع أشك ي ى جم قضاء عل ة ال ي اق التمييز في الحقوق وكذلك اتف

رأة  م ة حق ال ان التمييز ضد المرأة والتي تنص صراحة على ضم

ؤدي  مكن أن ي ذي ي بالجنسية كما على عدم التمييز ضد المرأة ال

ة سي ى أن .  إلى المساس بحق أطفالھا في الجن جدر اإلشارة إل وت

ران  ل في اإلسالم في حزي طف لبنان قد وقع على عھد حقوق ال

 . ، إال انه لم يصادق عليه لغاية تاريخه2005
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ة في  سي وفي الختام تخلص  الدراسة الى أن قواعد الجن
خاصة  لبنان ال تتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية ال
بالجنسية ال سيما لجھة جنسية األم ولجھة رابطة األرض 
ز،  ي إضافة إلى المعايير الدولية العامة المتعلقة بمنع التمي
ى  ال سيما تجاه المرأة، كما بين المواطنين واألجانب وحت

ز .  بين األجانب أنفسھم ي م ت ن ت ي وان ق وتنبه الى ان تلك ال
ا  ح مجاال واسع ت ف وضوح، حيث ت بالغموض وعدم ال

اك اطار كما تبين الدراسة أنه . للتفسير والتأويل ن ليس ھ
متكامل يرعى الجنسية والتجنس فضال الى ان عددا من 
د  قوانين الجنسية قد الغي بقوانين الغيت فيما بعد مما يزي

ة االجراء ا ان .  في غموض االحكام القانونية المرعي م ك
ل، ھذه القوانين  غير كاملة، وقد أغفلت الكثير من المسائ

ة .  ال سيما تلك االجرائية سي ومن المالحظ ان قوانين الجن
نصف االول من  ا في ال في لبنان موضوعة في معظمھ
ة  حدث مست القرن الماضي ولم تعدل لتراعي االوضاع ال
ر  د م ام ق والحالية بحيث يمكن القول ان بعض ھذه االحك

 .عليھا الزمن

 

 

ى  مل عل ع ان وان ت ن ب من ھنا توصي الدراسة بأن على الدولة اللبنانية أن تقر بمسؤوليتھا في ايجاد حل لمعضلة عديمي الجنسية في ل

ى : ايجاد ھذا الحل من خالل ة إل ة، إضاف ي دول تعديل القوانين ووضع جسم متناسق ومتكامل من قوانين الجنسية المتوافقة مع المعايير ال

احصاء عدد عديمي الجنسية في لبنان وتسجيلھم والعمل على توحيد االجتھاد على مستوى محكمة التمييز لوضع حد للبس الحاصل في 

ا   -كما توصي المجتمع الدولي بالعمل على اإلدماج المحلي حيث ينبغى على الدول .  الكثير من المسائل االشكالية ن ك م ك م  -حيثما كان ذل

ن .  أن تيسر استيعاب وتجنيس األشخاص عديمى الجنسية المقيمين داخل إقليمھا من خالل تشريعات الجنسية وممارساتھا وإعادة التوطي

 . في بلد آخر عندما ال تتوفر إمكانية التطبيع المحلي

 

ة سي جن حق في ال ل ال دراسة .  وھذا العھد يضمن للطف دم ال ق وت

وضع  ي حول ال محل ون ال ان مقارنة بين القانون الدولي وبين الق

ة خلف .  القانوني لعديمي الجنسية ن ام ك اب ال وتوضح كذلك األسب

ل انعدام الجنسية وھي   ق دول،  ن ن ال ي ة ب سي جن تنازع قوانين ال

ن  ي وان ق ي، وال ب تبعية اإلقليم،  القوانين المتعلقة بالزواج من اجن

والدات، االجراءات  ل ال سجي ت ال وب والممارسات المتعلقة باالطف

ازل عن  ن االدارية، التمييز،  رابطة الدم، التجريد من الجنسية، الت

 .الجنسية او الفقد التلقائي للجنسية بفعل القانون

ان ن ل :  وتقدم الدراسة قراءة حول فئتي عديمي الجنسية في لب ع ف ب
دون  ق ت ف ن ي ذي القانون، ويشكل الالجئون الفلسطينيون واألكراد ال
ى جانب  ة، إل ئ ف ذه ال اذج عن ھ م ا ن ھ إلى دولة يحملون جنسيت
م ال  ھ ن ك ة ول ي ان ن ب ل ة ال سي أشخاص يحق لھم التمتع قانونا بالجن
ة  ئ ف ددة، وال ع ت اب م ة أخرى ألسب سي يحملونھا وال يحملون جن
رب،  ع دو ال ب ا ال ھ ن ع، وم الثانية تمثل عديمي الجنسية بفعل الواق
ا  ون ان وبعض األطفال المولودين خارج نطاق الزواج المعترف به ق

درس" كزواج شرعي، األشخاص الذين ھم من جنسية  د ال أو "  قي
 .مكتومي القيد، ويقدر عددھم بعشرات اآلالف
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 بين الواقع والقانون

دء  2009أيلول  15في  ما قل ودل دل عن ب ع نت وزارة ال ، أعل
ع  وسي ت اضي ب ق مشروع ال إستدراج عروض لتنفيذ ال
ة داخل  م اعة محك اء ق ن مركزي وب ة ال ي سجن روم
ى  ل إل موك ا، ال ھ ل اكن عم قرب من أم الوزارة أو بال
داً  مجلس اإلعمار والتنمية لدراسة وتنفيذ المشروع سن

م  رق خ  91لقرار الحكومة اللبنانية الصادر ب اري ت  10ب
 . 2007تشرين الثاني 

م  2009تشرين األول  27بتاريخ  ، ت
قضائي  التوقيع على اتفاق التعاون ال
مع فرنسا لتسھيل نقل إدارة السجون  
اق  ف دو أن اإلت ب دل وي ع الى وزارة ال
يتضمن تدريب العاملين في السجون 

 . من قبل سلطات السجون الفرنسية

أطلق وزير الداخلية حملة . 2009كانون األول  19في 

مذكرة إلصالح السجون وتحسين ظروف االعتقال، بعد 

نظرة من  - 2009سينما ارينا "تفاھم تقضي بتنفيذ مشروع 

، بين وزير الشؤون االجتماعية اللبناني وسفير "الداخل

 . ايطاليا في لبنان

يھدف ھذا المشروع إلى المساھمة في إعادة الدمج 

االجتماعي للسجناء ذكورا وإناثاً الموجودين حاليا في 

السجون اللبنانية من خالل تحسين ظروفھم المادية داخل 

السجون، وسيعمل على تنفيذ مشاريع صغيرة الحجم إلعادة 

تأھيل وتجھيز بعض السجون المتضررة لتحسين الظروف 

المعيشية للسجناء، وتنفيذ أنشطة تثقيفية وترفيھية وتعنى 

بالناحية النفسية واإلجتماعية بالتعاون مع فريق عمل وزارة 

الشؤون االجتماعية وبعض المنظمات غير الحكومية 

اللبنانية والدولية، إضافة إلى عرض أفالم وتنظيم ورش 

عمل للمساعدة على التعبير والقيام بحمالت توعية حول 

المسائل االجتماعية والقيام بدورات تدريبية لعناصر أساسية 

    .في قوى األمن الداخلي حول حقوق السجين

، تم 2009في تشرين األول 
ترحيل المئات من المواطنين 

السودانيين بالتعاون المشترك 
بين السلطات اللبنانية والسفارة 

وليس من . السودانية في لبنان
الواضح عدد الالجئين وطالبي 

اللجوء الذين تم ترحيلھم ضمن 
ھذه المجموعة حيث لم يكن 
ھناك عملية فرز ويبدو أن 

مفوضية األمم المتحدة لم تكن 
 . على علم بالعمليات

، ما زال العراقيون يشكلون العدد االكبر من الالجئين وھو 2009في آخر إحصاء للمفوضية العليا لالجئين الصادر في تشرين الثاني 
 62، يليھم مباشرة السوريون ومنھم 583وطالب اللجوء إلى  98يليھم السودانيون الذين وصل عدد الالجئين منھم إلى .  الجئاً  10295
 . طالب لجوء من مصر 17الجئاً و 20طالب لجوء من إيران و 20الجئاً و 34وھم يتقدمون بأعدادھم على . طالب لجوء 153الجئاً و
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خ  سان  29بتاري ي بت وزارة 2009ن ال ، ط
موضوع  لق ب ع ت م العدل بتنفيذ المرسوم ال
ر  ك ب م راج ال إلف تنفيذ العقوبات التي تھدف ل
خفيض  عن السجناء المدانين عن طريق ت

وك ذا .  عقوبتھم لحسن السير والسل أتي ھ ي
ى صدور  وات عل حو ست سن الطلب بعد ن

 .القانون األصلي

 
 2187أعادت المفوضية العليا لالجئين توطين 

الجئا بين كانون الثاني وتشرين األول من عام 
، استقبلت منھم الواليات المتحدة 2009

. 51وكندا  112، وأستراليا 1977األميركية 
عائلة تنتظر البت بملفاتھا المقدم  1031فيما 
 .منھا إلى الواليات المتحدة األميركية 865

لجأ ثالثة الجئين  2009أيلول  30بتاريخ 
عراقيين محتجزين بعد إنھاء محكومياتھم 

 11لفترات تتفاوت بين ثالثة أشھر و
شھراً،  إلى اإلضراب عن الطعام في سجن 

إحتجاجاً على إستمرار ھذا الحجز  رومية 
 . التعسفي

 
 

قامت جمعية رّواد فرونتيرز بمناصرة بعض القضايا والمسائل المتعلقة بحقوق وحماية الالجئين  2009خالل الشق الثاني من عام 

 : والفئات المھمشة، انطالقا من مبادىء حقوق االنسان الدولية الملزمة للدولة اللبنانية ، ومن ھذه المواقف

 

ارسال رسائل الى كل من وزير الداخلية والمدعي العام التمييزي حول حاالت حجز تعسفي ومطالبتھما بوضع حد لھذه الممارسة غير -

 .  القانونية ومعاقبة مرتكبي ھذه االفعال

 

ارسال بيان مناصرة مع الالجئين المضربين عن الطعام ،ومطالبة المسؤولين بفتح تحقيق فوري لوضع حد لممارسة اإلعتقال التعسفي -

وإحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئين وطالبي اللجوء ومعاقبة المسؤولين عن ھذه الممارسة وإطالق سراح المضربين وكل سجين 

 .الجىء قضى فترة عقوبته وال يزال قيد اإلحتجاز فوراً ما لم يكن ھناك مانع قانوني واضح

 

الجىء مسجل  13ھذه الحاالت شملت .  رفع حاالت الى الفربق العامل المعني بمسالة االحتجاز التعسفي التي يتخذ من جنيف مركزا له  -

لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين محتجزين تعسفاً، وذلك بغية الدفاع عن ھؤالء األشخاص أمام الھيئات الدولية المعنية 

من بين ھذه الحاالت امرأتين من العراق وإمرأة .  وبغية التحرك الطالق سراحھم واحترام التزامات لبنان بالنسبة لعدم االحتجاز التعسفي

وتتراوح فترات احتجازھم ).  عراقيين، وسوداني، وصومالي، ومصري، وحالة واحدة من عديمي الجنسية 7(رجل  11من اثيوبيا، 

حاالت، اما الباقون فكانوا ال يزالوا يعانون  4وقبل إنتھاء العام المنصرم، تم اطالق سراح .  التعسفي بين الشھرين الى اكثر من السنتين

 .  2009كانون األول  31من االحتجاز التعسفي بتاريخ 

 مقتطفات مواقف ومتابعة حاالت
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 قصة الجئ

 

 ...رحلة لجوء إلى الحماية

 قصة الجئ سوداني في لبنان

 

نقطة اإلرتكاز األساسية التي بنى السيد عبد الشافي حياته على أساسھا وحدد بواسطتھا إنتماءه وھويته وتاريخه، ...  الخسارة

 . وبشكل أدق ذاته، بكل ما لھذه الكلمة من مدلوالت

عبد الشافي، سوداني الجنسية ترك السودان ولجأ إلى لبنان طمعاً بالحماية من العنف في بالده واإلضطھاد الذي كان يتعرض له ھناك، 

 . ولم يكن يعرف أنه سيتعرض إلى إضطھاد وعنف أمر وأقسى من إضطھاد وعنف أبناء بلده األم

خسارة األرض، الوطن، الممتلكات، القيمة " بمجرد اللجوء الى أرض ثانية غير أرض الوطن يعني أنك تتعرض لسلسلة من الخسارات

، وال بد من مواجھة الواقع والقبول به واإلعتراف "اإلجتماعية، والروابط والعالقات التي كانت تربطك بمجتمعك على صعد مختلفة

عبد الشافي تقبل الواقع، واجھه بمرارته، تحمل عناء السجون ومرار .  بالخسارة الالزمة، وإذا عجزت عن ھذا فأنت في موت رمزي

ألسباب ملتبسة حامالً معه قضيته وقضية كل  2009تشرين الثاني  11التنقل من سجن إلى آخر، لم يمت رمزياً بل توفي بتاريخ 

 .الجىء أتى إلى لبنان طالباً الحماية فلم يجد سوى غابة يفترس فيھا األقوياء الضعفاء

ولم ير منذ ذاك الحين إال السجون، وألنه ال يستطيع العودة إلى بلده السودان حيث  2005أوقف السيد عبد الشافي ألول مرة العام 

يخاف أن يتم التعرض لحياته خاصة أن عشرة من أشقائه قتلوا ھناك، وھو كان قد ترك السودان بسبب النھب المسلح الذي كان يأتي 

 . رفض الترحيل إلى السودان عله يجد في دولة القانون والمؤسسات مالذاً آمناً له. في فترات متباعدة وبصورة عشوائية

، إلى سجن "أم الشرائع"من سجن رومية إلى نظارة األمن العام، تحت جسر العدلية بالقرب من قصر العدل في العاصمة بيروت 

البترون وسجن جزين، مضت أيام عبد الشافي، وھو يأمل بأن يلتفت إلى وضعه أحد ولكن ال مجيب وكل ما يسمعه من قبل عناصر 

األمن العام ھو تھديدات بالترحيل وتعرضه للتعذيب المتواصل بغرض إجباره للرضوخ والقبول بالسفر إلى السودان، كما كان يخبرنا 

 . رفض الترحيل مراراً وتكراراً ولم يرحمه القضاء اللبناني وحكم عليه بالسجن لمخالفته قرار الترحيل. من خالل مقابلته ورسائله

" تعرض للضرب خالل جلسات التحقيق وذللك للضغط عليه لقبول الترحيل"  كتب عبد الشافي رسائل عما كان يتعرض له قال فيھا أنه 

وفي إحدى رسائله شكك في أن طلباته الخطية الموجھة إلى ".  السفارة السودانية طلبت من األمن العام ضربه لكي يقبل الترحيل"وأن 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلعادة فتح ملف لجوئه لم تصلھم وإنما سلمت إلى األمن العام ومن ھذا األخير إلى السفارة 

 . السودانية

ربح عبد الشافي قضيته، إستقر وأخيراً في لبنان، وبعد تنقله بين أكثر من سجن في لبنان إستقر في  2009تشرين الثاني  11في 

كان قد تنقل بعد إصابته بين مستشفى بيروت الحكومي .  البقاع، دفن في رياق بعد أن رفضت حتى مستشفيات لبنان الحكومية إستقباله

ربما كان عبد الشافي حياً اليوم وال يزال يدافع عن القضية التي .  ومستشفى الحياة ومستشفى ضھر الباشق ولم تستقبله أي منھم

 . عاش ألجلھا لو أن اإلسعاف وصلت قبل ثالث ساعات إلى سجن رومية حيث يقال أنه تعرض لصدمة كھربائية أثناء إستحمامه

لم يكن عبد الشافي ليسعى أن يدفن في لبنان بل في مسقط رأسه في السودان، البلد الذي حلم أن يكتب كتاب عن دارفور ليعبر عن 

 . الصورة الحقيقية لبلده والتي برأيه لم تظھر إلى الرأي العام
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وبالتالي .  عندما يتمتع الالجىء بحقوقه ويحترم كيانه كإنسان فمن الطبيعي أن تسود قيم التسامح والالعنف في أوساطه والعكس صحيح

فإن تعايش األمم والشعوب وتقدم اإلنسانية مرھون بسيادة منظومة القيم واألخالق وفي مقدمتھا قيمة التسامح والعدالة واحترام 

 . مبادىء القانون الدولي وسلطة المؤسسات الدولية
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 ...توقيف وخوف وال تسامح: قصة عائلة الجئة في لبنان

ھي إفادة إخالء سبيل، ولكنه ليس إخالء سبيل لمجرم قضى عمره في السرقة أو القتل أو حتى تھريب المخدرات بل ھو إخالء سبيل 

 .   لسارة الفاضل سليمان، طفلة لم تتجاوز السنتين، من أم أثيوبية وأب سوداني ولوال ھذه الورقة ما إستطاعت أن تغادر لبنان

سارة سليمان طفلة العام والنصف أوقفت من قبل األمن العام في بيت األمان وھي في عمر األربعة أشھر مع والدتھا حواء أثيوبية 

 . الجنسية، وكل ما إقترفته ھو ان والدتھا تزوجت من الجىء وھي ولدت في لبنان

 فما ھي قصة سارة وحواء؟

ان  ن ب حواء جمال ناصر من التابعية األثيوبية أتت إلى ل

داً  ي ع ال ب م ل من ال للعمل كمساعدة منزل لتجميع القلي

. عن حاجة أجبرتھا على ترك أھلھا وأحبائھا في بالدھا

م  ا ث ھ ت ق ي ح شق ا لصال ھ تنازلت كفيلتھا عن استخدام

قامت الكفيلة بالتنازل عنھا لكفيل آخر ولكنه توفي في 

ة ألن  ل ام ع م الفترة الذي حصل فيه التنازل ووصلت ال

د األمن  ا عن دھ كفيلتھا األولى اتھمتھا بالھرب من عن

الجىء .  العام ال في ھذا الوقت كانت حواء قد تزوجت ب

ام .  السوداني الفاضل أحمد سليمان وفي وقت الحق ق

زل  ن د م ھرب من عن ھمة ال ت ا ب األمن العام بتوقيفھ

كفيلتھا وتم نقلھا وإبنتھا فوراً إلى بيت األمان علماً أن 

م   ا ت دم إجازة العمل واإلقامة كانتا صالحتان إقامتھا عن

 .توقيفھما

 

اً  ه طوع ب أ إل ج ل بيت األمان ھو بيت للحماية من اإلتجار بالبشر، ت

طلب  ھن ل جار ب إلت عرضن ل ت واتي ي ل وبملىء إرادتھن النساء ال

ا  ھ ت ل ف فت مع ط تي أوق الحماية، وھذا ما لم يحصل مع حواء ال

اء الرضيعة دون إرادتھا  ن وعوملت معاملة اصعب من معاملة السج

ة أشھرحيث  وعة من .  وضعت فيه لمدة ثماني ن م انت م حواء ك ف

وبما أن الوجود في .  مقابلة أحد أو تلقي أي إتصال من غير زوجھا

طلب  م ت ا أن حواء ل م اً، وب ھذا المركز ال يمكن أن يكون إال طوع

ى .  اللجوء إلى ھذا المركز ع عل ي وق ت وقد طلب  من زوج حواء ال

ا  ورقة تقول أن زوجته وإبنته موجودتان عند بيت األمان بموافقتھم

حل )  أي ھو وزوجته(  اد ال ج ة إي اي غ م ل ھ ائ ق اً ب ي ن وإرادتھما ومتم

 .  وقد وقع عليھا الزوج من دون علمه بما تعني. لقضيتھما
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واليوم ھي .  مشت سارة أولى خطواتھا بعيدة عن أي محب او قريب وال حتى والدھا، تفوھت بأولى كلماتھا بأجواء قاسية وظروف أقسى

 . تعاني من بعض المشاكل الصحية والنفسية وكل ذنب ھذه الطفلة البريئة أن والدھا الجىء سوداني ووالدتھا من الجنسية األثيوبية

في خوف متواصل من احتمال اعتقاله مما يتعارض مع احترام كرامته االنسانية، وبالفعل فإن والد سارة،  إن الالجىء في لبنان يعيش

أحمد الفاضل أيضاً تم إعتقاله رغم حصوله على بطاقة الجىء، وتعرض لشتى أنواع المعاناة النفسية واإلھانات والتعذيب لحين رحيله 

 .    من لبنان

  لم تنتھي مأساة سارة ووالدتھا ووالدھا اال بعد ان حصلوا على رحمة دولة السويد التي قبلت بأن يعاد توطينھم لديھا وتم ذلك بعد حوالي

 . ثمان اشھر من االعتقال التعسفي لھا ولوالدتھا في مكان غير مسجل ضمن اماكن التوقيف او السجن الرسمية 

واء  ضية ح ت ق يرز واكب ة رّواد فرونت جمعي
ة،  فعرضت الحالة أمام النيابة العامة التمييزي

كما عرضت الحالة أمام .  وأمام وزير الداخلية
از  سألة اإلحتج ني بم ل المع ق العام الفري

سفي تراض .  التع ام لإلع ل مح ت بتوكي وقام
ور  ام قاضي األم سفي ام از التع ى االحتج عل

ستعجلة ا.  الم ت  كم ع قام ل م بالتواص
ن شؤون الالجئي ا ل شرت .  المفوضية العلي ون

ع  ات المجتم ة ھيئ ث بقي ة لح ات خارجي بيان
 . المدني على التحرك لدعم قضية ھذه العائلة
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 على لسانھم

ً حراً في ھذه النشرة، نعرض فيه قصائد وكلمات على لسان الالجئين كتبوه  نقدم بابا

. من صميم ألمھم وعذابھم، ليعبر كل واحد منھم عما يعانيه وعما يتعرض له

األولى لمصطفى السھالني يروي فيھا عن :  وإخترنا لكم في ھذه النشرة قصيدتين

 . ألمه بعد فراق حبيبته التي حصلت على إعادة توطين في بلد آخر غير لبنان

أما القصيدة الثانية فھي لمرتضى عصام مرتضى عباس المنشي الذي أنھى 

ولكنه ال يزال حتى اليوم قيد اإلعتقال والحجز  2007أيار  16محكوميته بتاريخ 

 . كتب ھذا الشعر في سجنه.  التعسفي في سجن رومية اللبناني

 إذا فعالً انتي تحبيني                          

 واذا قررتي السفر صدقيني اموت         

 ودونك انت بال طعم تبقى الحياة 

 ونسى ذاكرتي ويجن عقلي السليم

 ضاع عمري وما شفت بس العذاب

 منھوا غيرك انتي اليداوي الجروح           

 انتي حبك منزلي وبيتي الوحيد              

 منك انتي اتعلمت معنى الغرام              

 وانتي بس انتي المال عيوني الثنين        

 واذا منعوني وصعب وياكي اروح          

 واذا مجروح القلب بالجو اصير            

 ولو وصلتي ھناك يا عمري بسالم        

 واذا قبل السفر فارقت الحياة               

 وخلي عنوان القبر باقة ورود              

 ولو صحيح ابقبري ترديني استراح       

 ليش وحدي ابغربتي تخليني

 الن كل الكون ضاق بعيني

 وتكبر جروحي وتضل تاذيني

 ويضعف ايماني ويقيني وديني

 وضيعت بالغربة كل سنيني

 ومنھو اليصحيني ويمسيني

 وانتح نيتك غطه ايدفيني

 وحلى حب وعاطفة صدقيني

 والوحيدة ابدنيتي اتعجبيني

 بالقلب يا سلوتي ضميني

 طير حوم وبالھوا اتشوفيني

 اتذكريني وابد ال تنسيني

 امحلفك بأرض الوطن دفنيني

 ويا شھيد العاطفة ناديني

 اتعني كل جمعة وسبت زوريني

 مصطفى السھالني-الوداع حبيبتي
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 مرتضى عباس-يا عيد عذراً 
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 ماذا قال عنا اإلعالم

إخترنا لكم في ھذه الصفحة بعض المقاالت التي تناولت جمعية رّواد فرونتيرز ونشاطاتھا ومشاركة الجمعية في بعض البرامج 

 . التلفزيونية لإلضاءة أكثر على موضوع الالجئين وعديمي الجنسية في لبنان ومناصرتھم

شاركت الزميلة برنا حبيب عن جمعية رّواد فرونتيرز بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان وبدعوة من  2009كانون األول  10بتاريخ 

كان .   2009كانون األول  19مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بندوة أدارھا اإلعالمي غسان بن جدو وبثت على قناة الجزيرة في 

وقد تناولت الندوة الفئات األكثر عرضة للتمييز في المجتمعات .  ”ال للتمييز، نعم للتنوع“لحقوق االنسان  61موضوع اليوم العالمي الـ

وقد عرضت جمعية رّواد فرونتيرز للتمييز  في .  ومنھا مرضى اإليدز، عامالت المنازل، ذوي االحتياجات الخاصة، وعديمي الجنسية

نصوص القانون الذي ينتج حاالت من انعدام الجنسية وللتمييز الذي يعاني منه عديمو الجنسية في كافة الحقول والميادين وحالة 

ما عندي “سنة دون ھوية بالقول  24وكانت شھادة حية ألحد الشباب من عديمي الجنسية الذي اختصر معاناة . التي يعيشون” النكران”

 ...”شي

لبنان : "  نشرت جريدة السفير تحقيقاً عن الالجئين في لبنان أعدته الزميلة مادونا سمعان، تحت عنوان 2009كانون األول  14وبتاريخ 

 " في بلد الضيافة والحريات سوط وسجن وترحيل لكل الجىء-يتناسى توقيعه على إتفاقيات حقوق اإلنسان ويطبق قوانين ھرمة 

كتبت مادونا عن أسباب ھؤالء الالجئين بالدخول خلسة إلى لبنان ھرباً من العنف في بالدھم، مضيئة على الوضع القانوني لھؤالء 

وتشير سمعان في .  1951الالجئين في لبنان في ظل عدم توقيع لبنان على إتفاقية األمم المتحدة الخاصة بشؤون الالجئين الصادرة عام 

في حين أن ھناك عدد يمكن .  ألف من الالجئين فقط لديھم بطاقات الجىء من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 11تحقيقھا إلى أن 

وتقوم سمعان بالتحدث مع إثنين من الالجئين الذين تم إعادة .  أن يفوق الخمسين ألفاً ال يزالون يعيشون أوضاعاً قانونية غير سليمة

 :توطينھم في بلد آخر ھو السويد فيخبرونا بمعاناتھم في لبنان، بلد الحرية والديمقراطية، وتنھي سمعان تحقيقھا بكالم من وائل وعثمان

يرفضان الرجوع إليه ولو لالستجمام  .يرسم وائل وعثمان صورة سوداوية عن لبنان من حيث يقيمان في السويد"

الحريات والقانون والديموقراطية، بل أضحى بقعة من الكرة األرضية تشبه  والسياحة، لم يعد بالنسبة إليھما بلد

يريان أن رّواد ھي أجمل ذكرى  وھما .وطنيھما اللذين عّذباھما واللذين ھربا منھما خوفاً من التعذيب والموت

 : الرجاء تصفح العنوان التاليلقراءة المقال كامالً (. "يحتفظان بھا عن ذاك البلد الصغير

 1424=ArticleId&32749=ChannelId&1413=EditionId?aspx.ArticlePrintFriendly/Windows/com.assafir.www://http( 



17 

فضالً عن أن العديد من الصحف المحلية قامت بتغطية نشاطات جمعية رّواد فرونتيرز في ھذه الفترة خاصة حملة 

فمن صحيفة األخبار إلى صحيفة المستقبل وصحيفة النھار .  خارج الحماية، ال سيما وسائل اإلعالم المكتوبة

وجريدة الشرق األوسط وجريدة اللواء كان ھناك إھتمام  l’orient le jourو  daily starوصحيفة الحياة إلى ال

وقد إخترنا لكم مقتطعات مكتوبة عن فرونتيرز رّواد بعيون إعالمية .  بالغ األھمية وملموس لدى الجھات اإلعالمية

 . يمكنكم اإلطالع عليھا في الصفحة المقابلة

 مقتطفات من الصحف 

 الصفحة األخيرة

 شاركنا آرائك

لكل من يرغب بإرسال موضوع معين للنشر على صفحات ھذه النشرة، أو تعليق على . نحن بانتظار كافة تعليقاتكم، اقتراحاتكم ومشاركاتكم

 :  موضوع ما أو على مضمون النشرة، ال تترددوا وراسلونا عبر العناوين التالية
 
 
 
 
 

frontierscenter@cyberia.net.lb 
http://www.facebook.com/home.php?#/groupphp?gid=43639471821&ref=ts 
Website: www.frontiersruwad.org 
Tel/Fax: 961 1 389556 
Mobile: 961 3 457324  

 ھذه النشرة من تمويل السفارة النرويجية
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 طالبت القضاء "رّواد" منظمة

 "احتجزت تعّسفاً " بإطالق الجئة عراقية
 امس، قضية الجئة عراقية قرر القضاء اطالقھا بعد احتجازھا ستة اشھر بجرم "رّواد" أثار بيان لمنطمة

 ورحبت بقرار قضاء العجلة في زحلة الذي اعتبر ان استمراراحتجازھا في سجن المدينة .دخول لبنان خلسة، وابعادھا الى بالدھا
بصفة اللجوء، مما يفيد بانھا عرضة لالضطھاد في  استحصلت على بطاقة االعتراف" ، وانھا"يشكل تعديا على حريتھا الشخصية"

 ."بلدھا
 

 

Lebanon yields no justice to its 
stateless thousands 

Samira Trad, the head of research behind a 
recent legal study on statelessness in Lebanon 

published by the non-governmental 
organization Frontiers Ruwad Association 

(FRA) , estimates that there are at least 
80,000 people in the country without any 

legal status.  
 

 

Les apatrides, otages de l’equilibre 
confessionnel et du dossier palestinien. 
l'association Ruwad Frontiers a publié hier une 
étude juridique sur le problème. Intitulée « Entre 
l'ombre et l'humiliation, parcours d'une existence 
», 
cette étude fait la lumière sur la nécessité 

d'appliquer les lois, et les lacunes et 

contradictions qui existent au niveau des lois 

libanaises. Elle invite les autorités à respecter le 

droit des apatrides à la protection. 

 

 تقارير تتأخر وتغيب عنھا حقوق األجانب

ھل ھناك رغبة لدى منظمات المجتمع المدني في كتابة تقارير جماعية عن واقع حقوق اإلنسان في 
لبنان، وھل يلغي ذلك التقارير الفردية، التي تتضمن معلومات موثّقة جمعتھا كل منظمة على حدة في 

المسائل الحقوقية التي تھتم بھا؟ ماذا عن الحوار بين المنظمات والحكومة اللبنانية المطالَبة ھي األخرى 
برفع تقرير وطني إلى مجلس حقوق اإلنسان، في األمم المتحدة لمناقشته في االستعراض الدوري 

؟ وكيف يمكن الضغط باتجاه أن 2010الشامل لواقع حقوق اإلنسان في العالم في جنيف، في كانون األول 
 يشمل التقرير الحكومي أوضاع الاّلجئين المقيمين األجانب غير اللبنانيين؟

في فندق » روّاد فرونتيرز«جمعية كانت ھذه األسئلة فحوى اللقاء الحواري الذي نظّمته، أمس، 
مع ممثلين عن المجتمع المدني، للتنسيق في كتابة التقارير سعياً لتحقيق أكبر قدر ممكن من » مونرو«

 .الحلول لقضايا حقوق اإلنسان


