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على السلطات اللبنانية إطالق سراح الرجال السوريين الستة الذين تم اعتقالهم خارج السفارة السورية في بيروت فوراً،  

  اليوم.واالمتناع عن ترحيلهم، قالت اللجنة الدولية للحقوقيين 

والتي  في القانون الدولي    امرةقاعدة    يمبدأ عدم اإلعادة القسرية، وهبموجب  بشكل كامل بالتزاماته  االمتثال  على لبنان  يجب  

 ال يمكن إصالحه.   جسيم  لضرر ها  -تعريضه/    ذلك من شأن  إذا كان    --بأي شكل من األشكال--أّي شخص  ترحيل    بموجبها  منعي

ذهابهم   عند  رجال خارج السفارة السورية في بيروت  ة، اعتقل الجيش اللبناني ست2021في األسبوع األخير من آب/أغسطس 

 ببضعة أيام، تم تسليمهم إلى األمن العاماعتقالهم  . بعد  --بزعم أنّهم قاموا بـ "الدخول خلسة" إلى البالد--  الستالم جوازات سفرهم

علمهم أنه علي موكليهم الحصول  مع المحامين الذين يمثلون الرجال الستة وأ األمن العامر، تواصل أيلول/سبتمب 5. في اللبناني

 يتم ترحيلهم إلى سوريا.  س ساعة، أو    24 على تأشيرة تخولهم الذهاب إلى بلٍد آخر خالل

بموجب  خرق اللتزامات لبنان  لقانونية اإلجراءات يمثل  ضمانات    توفير  ترحيل واعتقال األفراد بدون مراجعة قضائية أو  إن"
ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية،" قال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا في بما في القانون الدولي، 

 اللجنة الدولية للحقوقيين.

األشخاص    التي تقوض حقوقوألمن العام  التعسفية لصالحيات  اللحد من  بشكل فوري واان إنهاء هذه الممارسات  "على لبن

   "بالحماية الدولية.الذين يتمتعون 

اشتباكات بين قوات المعارضة والحكومة   مؤخرا  من محافظة درعا السورية، حيث جرت  المعتقلين  خمسة من الرجال الستة  

القانون الدولي، بينها القتل غير  ة بموجب جسيمجرائم ارتكاب عن مسؤولة  السورية قوات الحكومة ال تزالالسورية وحلفائها. 

  المشروع، اإلخفاء القسري، واالعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

بينهم   ومن إلى سوريا،لعائدين لحقوق اإلنسان ضد الالجئين ا ةجسيم اتنتهاكالحاالت البتوثيق عشرات ية  حقوق منظماتقامت 

السورية  تقوم  أطفال.   اتهامات  السلطات  العائدين  بالخيانة أو باإلرهاب  بتوجيه  البالد وطلبوا  هربوا  فقط ألنهم  للعديد من  من 

 يتم استهداف العائدين من مناطق كانت سابقا  تحت سيطرة المعارضة على وجه الخصوص.  اللجوء في دول أخرى. 

ندائها للسلطات اللبنانية   تعليق كافة عمليات الترحيل إلى  بفي ضوء ما ذكر أعاله، تعيد اللجنة الدولية للحقوقيين التأكيد على 

 سوريا. 

  'غير معترف بهم وغير محميين: معاملة الالجئين والمهاجرين في لبنان'،  2020في تقريرها الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر  

ألشخاص تحت الحماية الدولية، وال سيما الالجئين السوريين، ال بضمان أن ا  طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات اللبنانية

 وإقامتهم "بشكل غير قانوني". البالد تتم معاقبتهم لدخولهم 

إطار قانوني يتوافق مع القانون والمعايير الدولية ويوفر الحماية لمئات    أن تقوم بسن "لقد حان الوقت للسلطات اللبنانية  
 " .اآلالف من األشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية الدولية في لبنان

  :للتواصل 

https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/09/lebanese-authorities-must-not-deport-six-detained-refugees-to-syria/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/11/Lebanon-Migrant-rights-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-ARA.pdf
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