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  ترحيل قسري مقنع التعسفي من االحتجاز  "العودة الطوعية: "بأسمائھا روتسمية األم

   2011شباط  18بيروت، في 

رواد ، يھم جمعية 2011شباط  18 صحف اليومالمنشور في المديرية العامة لألمن العام لبيان تبعا 
  : توضيح التاليفرونتيرز 

بمعنى خلوه من " طوعيا"، وان كان ھذا التوقيع .ورقة ترحيلهع على ائر وقّ لى كون ثاأشار بيان المديرية 
، رغم قبوله يعلم متى سينتھيال تعسفي مطّول من احتجاز يأسه الضغط الجسدي والمادي، ھو دليل على 

الجبار االجانب على توقيع طلبات ھذا االحتجاز الذي يستخدم . في الواليات المتحدة العادة التوطين
التوقيع اسباغھا ھذا يشكل ضغطا معنويا ينفي اية طواعية يحاول لمديرية نفسھا في بيانھا، ترحيلھم، باقرار ا

يشكل ايضا تعذيبا و. في القانون الدولي واللبناني" الطواعية"االعتداد بھذه وينفي امكانية ، على الترحيل
  .لم ينفه بيان المديرية ان لم نقل انه اكده نفسيا ومعنويا

كان يقضي باالكتفاء  3/6/2010حيث ان الحكم الصادر بحقه في  ،محكوما بالترحيليكن لم ثائر نشير ان و
انه بيان الذكر وقد . فعل الذي حوكم الجله ال يستوجب قانونا عقوبة االخراج من البالدالاذ ان بمدة توقيفه، 

وانه قد  ،تجاز حريتهر ال يمكنه ان يبرر احتمت احالة ثائر الى االمن العام للبت في وضع اقامته وھو ام
االمران و ،حالة االخراج االدارياالمن العام لالحتجاز تنحصر بصالحية علما ان  ،صدر قرار بترحيله

اجرائية وبشرط الخطر على االمن القومي، االمر الذي لم تشر المديرية انه قانونية وضوابط محصوران ب
  . ثبت في حالة ثائر

د سحب طلب لجوئه مع مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين، علما ان وقد اشارت المديرية ان ثائر كان ق
استدعي من قبل انه قولھا ذلك بان المديرية نفسھا عادت وأكدت كما . بصفة اللجوء هتمتع تؤكد معلوماتنا

ال يزال تحت حماية الجئا معترفا به لم يكن ليحصل لوال كونه االمر الذي ، مقابلة اعادة التوطينالمفوضية ل
     .المعايير الدولية التي تمنع ترحيل الالجئين الى بلدھم االمحماية المفوضية و

انتھاكا والترحيل،  سياسة االحتجاز المطّول دون مسّوغ قانونياستمرار تكرر الجمعية قلقھا لناحية من ھنا، 
 ،لقوانين الوضعيةلوقية مناھضة التعذيب من اتفا 3ال سيما المادة االلتزامات الدولية االعراف وللدستور و

حيث ال يزال من غير انتھاء احتجاز االجانب، في مسألة او اجراءات واضحة  شروطغياب اية لناحية و
، اذ قيد االحتجاز او ترحيلھم او االبقاء عليھم ھمالممكن معرفة االساس الذي يجري بموجبه اطالق سراح

لى اطالق سراح اجنبي، او الى اخالء سبيل آخر على ذمة التسوية، او يعمد االمن العام في بعض الحاالت ا
. في وضع واحداقله ، وقد يكونون جميعھم في وضع ثائر او محتجزاالى ترحيل ثالث او االبقاء على رابع 

عودة ھذه السياسة ھي التي تؤدي بالالجئين كما ادت بثائر الى التوقيع على عودة ال يمكن اال ان توصف ب
   .ية مقنعةقسر


