
 

 

 

 

 

 

 2019  نيسان 5        وزيرة الداخلية والبلديات  حضرة

 السيدة ريا الحسن 

 الصنائع  ،الحمرا

 بيروت، لبنان 

 

طلب اجتماع لمناقشة قرار المديرية العامة لألمن العام بمنع الدخول الى لبنان بحق عشرات  : الموضوع

   والمساواة للحرياتالعربية  للمؤسسة اإلقليمي مؤتمرالاألجانب المشاركين في 

 

 ،المحترمة الوزيرة حضرة

 تحية طيبة وبعد،

 

رصد االلتزام بمعايير حقوق اإلنسان الدولية في أكثر من  تمنظمة دولية غير حكومية  "هيومن رايتس ووتش" 

منظمة إقليمية   )المؤسسة العربية( "المؤسسة العربية للحريات والمساواة"بلدا حول العالم، لبنان ضمنا.  90

جمعية إقليمية تعمل   ية"،"المفكرة القانون  .تعمل على دعم المساواة الجندرية والحقوق الجنسية، ومقرها بيروت 

 على نزع الفواصل بين القانون والمجتمع في العالم العربي ولديها مركزين في بيروت وتونس. 

 

، طلبا  "المفكرة القانونية "و للحريات والمساواة"  المؤسسة العربية  "و  "هيومن رايتس ووتش " ، باسم  منكتب إليك

ألمن  المديرية العامة له تألراضي اللبنانية الذي فرضا الى دخول ال منعلمناقشة  حضرتكم لموعد اجتماع مع 

أيلول   في "المؤسسة العربية"الذي نظمته  اإلقليميمؤتمر الشاركوا في العشرات من األجانب الذين العام على 

عنوان "أساليب الوقاية والعناية    تحت أيام    4، على  2013متد المؤتمر، الذي ينظَّم سنويا في لبنان منذ  ا.  2018

 . العربي العالم في الصحة بحق التمتع في والمساواةالصحية" وتضمن ورش عمل حول حقوق اإلنسان، 

 

على األقل من جنسيات   مشاركين  6ألمن العام  المديرية العامة ل  ت ، منعمن االنعقاد   المؤتمرأن حاولت منع  بعد  

 ات المشاركت إحدى ، قدّم2019كانون الثاني  21في وعربية وغربية مختلفة من دخول األراضي اللبنانية. 

، رفضت المديرية العامة لألمن العام  2019آذار  4 يف. بالغ منع الدخول عنهاطلبا إلى وزارة الداخلية لرفع 

الذي بحث في حقوق  مؤتمر المشاركتها في  السبب هوالمنع، أدلت إن بقاء القانوني إلفي تبريرها الطلب، و

 . للتفضل باالطالع ونرفق لكم ربطاً كتاب األمن العام.  المثليين في العالم العربي

 

بشكل جماعي سابقة خطيرة  ومعاقبة المشاركين فيه  " المؤسسة العربية "نخشى أن تكون محاولة منع مؤتمر 

لقوى أخرى ل  تدخالت تهدف الى تضييق مساحة ممارسة حرية التعبير والتجمع في لبنان، خاصة أنها تأتي بعد  

 .  الجندرية والجنسانية قضاياالعلى العاملين  المدافعين عن حقوق اإلنسانضد  األمنية مؤخرا

 



نأمل أن يتيح لنا االجتماع فرصة تقديم أنفسنا وعملنا حول حقوق األقليات الجندرية والجنسانية وتأسيس عالقة 

  ت "هيومن رايتس واتش" ن ا كوعمل قائمة على االحترام المتبادل من أجل حقوق اإلنسان والحريات الفردية. 

 قرارات منعلمناقشة    2018كانون األول    17ألمن العام في  لمديرية العامة للالعام    مديرال  معاجتماعا    ت طلبقد  

تقديم مساحة آمنة لنسج الشبكات بين الناشطين  في    لبنانأن يستمر  لألسف. نأمل    ُرفض ا  ه، ولكن طلبهذه  الدخول

ونظرا إلى الحقوقيين من جميع أنحاء المنطقة الذين يواجهون مخاطر كبيرة، بما فيها الموت، بسبب عملهم. 

أفعالكم يمكن   نعتقد أنوبصفتكم سلطة الوصاية على المديرية العامة لألمن العام، ، ينفالمشرّ م وموقعك مسجلك

 على هذه القضية.أن تأتي بتأثير حقيقي 

 

االتصال   ميمكنك و . 2019نيسان  15 قبلبهذا األمر. ونتمنى الحصول على الرد  ماهتمامك على مسبقا  كمنشكر

 إيضاحات أو أسئلة أو تعليقات.إلى ة هناك حاج ت في حال كانفي الوقت الذي يناسبكم  بنا

 

 مع فائق االحترام والتقدير، 

 

 

 

 لما فقيه 

 نائبة مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 هيومن رايتس ووتش 
**************** 

************ 

 

 

 

 

 جورج قزي 

 المدير التنفيذي 

 المؤسسة العربية للحريات والمساواة  
**************** 

************ 

 

 

 

 

 فرنجية  ةغيد 

 رئيسة الهيئة اإلدارية 

 المفكرة القانونية 
**************** 

************ 
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 اللواء عباس إبراهيم

اللبناني المديرية العامة لألمن العام

 العدلية، بيروت

2018كانون األول  17بيروت في 

إبراهيم المحترم،عباس سيادة اللواء 

 تحية طيبة وبعد، 

تشرين  27وردّكم عليها في  2018تشرين األول  25استتباعا لمراسلتنا مع مكتبكم في 

، نكتب إليكم باسم "هيومن رايتس ووتش" و"المؤسسة العربية للحريات 2018الثاني 

والمساواة" لنشكركم على ردّكم المفّصل، ولنطلب اجتماعا رسميا معكم لمناقشة القضايا 

التي تطرقتم إليها في ردكم باإلضافة إلى آخر تطورات الحملة ضد المدافعين عن الحقوق 

 نسانية في لبنان.الجندرية والج

 29فقد الحظنا تحديدا أن العديد من المشاركين العرب في مؤتمر "ندوى"، المنعقد في 

 ، ُمنعوا من بعده من دخول األراضي اللبنانية.2018أيلول 

نأمل أن يتيح لنا االجتماع فرصة تقديم أنفسنا وعملنا حول حقوق األقليات الجندرية 

قائمة على االحترام المتبادل من أجل حقوق اإلنسان  والجنسانية وتأسيس عالقة عمل

 والحريات الفردية.

. ونشكر لكم مسبقا اهتمامكم 2019كانون الثاني  15نتمنى الحصول على ردكم قبل 

أو عبر البريد اإللكتروني  961+--بطلبنا. يمكنكم االتصال بي على الرقم 

مع فائق االحترام والتقدير،

 فقيهلما 

نائبة مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 هيومن رايتس ووتش 

·باريس ·نيو يورك · نيروبي  ·موسكو ·نجلسألوس   ·لندن · جوهانسبورغ ·جنيف · شيكاغو ·بروكسيل ·برلين · بيروت · أمستردام

زيورخ · واشنطن ·تورنتو · طوكيو ·سان فرانسيسكو

 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية

المديرة ة، نائبفقيه الم

 إريك غولدستين، نائب المديرة

شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن

االستشاريةاللجنة 

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 بروس راب، مسؤول

 غاري سيك، مسؤول
 فؤاد عبد المومني

جمال أبو علي

 ياسر عكاوي

 الدوسري هالة

 صالح الحجيالن

 عبدالغني اإليراني

 أحمد المخيني
 غانم النجار

 ليزا أندرسون

 شاؤول بخاش

 ديفيد بيرنشتاين

 بيرنشتاينروبرت 

 نيثان براون

 بول شيفيغني

 هناء إدوار
 بهي الدين حسن

 حسن المصري

 منصور فرحان

 لبنى فريح غورغيس

آيل كروس

 عمر حمزاوي

 أسوس هاردي

 شوان جبارين
 مارينا بينتو كوفمان

 يوسف خالت

 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب

 فيكي رسكين
 تشارلز شماس

 شينبيرغشيد 

 تاماسيبي سوزان

 مصطفى تليلي

 هيومن رايتس ووتش

 كينيث روث، المدير التنفيذي

المدير التنفيذي  ةنائب ميشيل ألكساندر،
 والمبادرات العالمية

 ن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامجايا

 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات

 تكنولوجيا المعلوماتوليد أيوب، مدير 

 االتصاالات ةإيما دالي، مدير

 باربرا غولييلمو، مدير المالة واإلدارة

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامج
 دينا بوكيمبنير، المستشار العام

 توم بورتيوس، نائب مدير البرامج

 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 الموارد البشرية ةفرانسيس سينا، مدير

هيومن رايتس ووتش

7بناية ساغا، الطابق 

 طريق الشام، الصيفي

 بيروت، لبنان
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