
  

 

  
  

 ومحترفة مھنية مساعدة تقديم على تعمل الربح، تتوخى ال مستقلة لبنانية منّظمة ھي فرونتيرز رّواد، جمعّية
 .عليھا والحصول حقوقھا إلدراك المھّمشة، للفئات
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  نداء عاجل 

بلدان ھربوا منھا خوفا من اضطھاد او من عنف معمم الى ة عودلليضغط عليھم الجئون 
  سياسة الحكومة اللبنانية لم تتغير 

  3/9/2010بيروت في 

من سجن مؤخرا قد احيل وطالبي اللجوء علمت جمعية رّواد فرونتيرز ان عددا من الالجئين 
الى نظارة االمن العام بانتظار ابعادھم من لبنان، وان ھؤالء قد او من سجون اخرى رومية 

ومنھم بفعل الحبس  ،بفعل ضغوط االحتجاز التسعفي المطول غير محدد االمد" وافقوا"
  . ترحيلھمعلى ، االنفرادي والضرب على ما يبدو

خوفھا من ان االحتجاز التعسفي بعد انقضاء المحكومية، لمدد تجاوزت السنة تثير جمعية رّواد ت
ووصلت الى حوالي ثالث سنوات بالنسبة لبعض من ھؤالء الالجئين، ال يزال يستخدم من قبل 

غالبية ونشير إلى أن . السلطات اللبنانية كوسيلة الجبار الالجئين على الموافقة على الترحيل
القضاء حكم قد  )عراقيين وسوداني واحدتسعة (الذين تم نقلھم عشرة الجوء وطالبي اللالالجئين 

ين وطالبي لجوء، الجئصفتھم ك بسببال يجوز ابعادھم قسرا في كل االحوال و ،باخالء سبيلھم
تمت محاولة ترحيلھم ورفضوا واحيلوا الى المحاكمة مجددا بجرم وأن سبق  ھموان عددا من

ومھما . القضاء بابطال التعقبات بحقھم واخالء سبيلھم الفوريرفض قرار ابعاد، وقد حكم 
وطالبي بقى انھم اوال الجئين تبينھم  ةسم المشتركاواختلف وضعھم القانوني او القضائي، فالق

وثانيا انھم بقوا قيد االحتجاز دون اي اساس ، يحميھم القانون الدولي من الترحيل القسري لجوء
   .ھذاالمطول على الترحيل نتيجة احتجازھم " وافقوا"انھم  اخيرا، وقانوني الى تاريخه

وما يقلق الجمعية ان سياسة الدولة اللبنانية في احتجاز الالجئين لمدد غير محددة االمد بعد 
 2010انقضاء محكومياتھم لم تتغير، ال بفعل االحكام القضائية التي صدرت خالل العام 

عن اي اساس او مبرر قانوني، وال بفعل اللجنة واعتبرت ھذه الممارسة تعسفية ومجردة 
الوزراية التي تشكلت خصيصا لمعالجة ھذه المسألة، والتي يبدو انھا انھت عملھا اال ان 

وان انتھاك الحرية الفردية المكرسة في كل من الدستور اللبناني . توصياتھا لم تصدر بعد
وان التقاعس عن تنفيذ االحكام القضائية . والمواثيق الدولية الملزمة للبنان، ال يزال مستمرا

  . ومحاسبةألة اءدون مس، مستمراھو ايضا الصادرة حماية للحرية الشخصية ال يزال 

كما نعرب عن تخوفنا من ان الالجئين في لبنان ال يزالون عرضة لالبعاد القسري، تحت غطاء 
القضاء اللبناني قد اعتبر أن الناتجة عن توقيعھم على استمارات الترحيل، علما ان " الطواعية"

ھذه الموافقة ال يعتد بھا عندما يكون الشخص مسلوب االرادة قيد االحتجاز، فكيف بالحري اذا 
وفي ذلك انتھاك . كان قيد االحتجاز المطول الذي تعتبره الھيئات االممية نوعا من انواع التعذيب
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والمكرس في نصوص ملزمة للدولة واضح اللتزام لبنان بمبدأ عدم االعادة القسرية العرفي 
  . اللبنانية

ترحيل اي االمتناع عن العشرة، كما نطالب السلطات اللبنانية بوقف ترحيل ھؤالء الالجئين لذا، 
بتنفيذ احكام ء القضاأعمال احترام و، عمال بااللتزامات الدولية للبنان الجئ او طالب لجوء

، ال سيما ان بعض ھؤالء الالجئين العشرة فورا اخالء السبيل القضائية الصادرة لصالح الجئين
اخالء سبيل كل الالجئين ، اضافة الى قد صدر لصالحه اكثر من حكم اخالء سبيل واحد

التحقيق في ادعاءات اساءة المعاملة لالجبار على التوقيع والمحتجزين تعسفيا بشكل فوري، 
كات، سؤولين عن ھذه االنتھاعلى الترحيل، وفي ممارسة االحتجاز التعسفي، ومحاسبة الم

  . وھكذا فقط تتعزز دولة القانون وتتطور السياسات

  

   


