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  ددا  الطال  ردا  سد  م د د  مععي  وردًا 

 

 عاماً ، الموقوف 54تدعو منظماتنا الى التحرٌر الفوري و الغٌر مشروط للسٌد سعد محمد اسماعٌل ، الالجئ العراقً ، 

. ششراً  31 من أي،  2007تموز  4فً لبنان منذ  ةغٌر شرعً بطرٌقة

و بالتالً  جنحةفً قضٌة  السجن لمدة ششرٌنب 2007تموز  4فً  على سعد اسماعٌل ، حكم  2007أٌار  4تم توقٌفه فً 

. لقد تم توقٌفه  من انتشاء حكمه من دون أي أساس قانونً. وجب تحرٌره فً ٌوم اإلدانة عٌنه 

حدة إن السلطات اللبنانٌة ، و بواسطة هذا التوقٌف ترٌد اجباره على العودة الى العراق رغم اعتراف الشٌئة العلٌا لألمم المت

.  أنه لٌس هناك قرار قضائً بنفٌه رغم منلحماٌة الالجئٌن بصفته كالجئ بال

انه  ،اجسديفشو منشار ذلك  و أكثر من. رٌةذسنة  هو فً حالة نفسٌة م 25ان السٌد سعد اسماعٌل الذي ٌعٌش فً لبنان منذ 

ث حًٌم دفً بٌروت فً موقف ق عدلٌةال موجود حالٌا فً مركز االحتجاز لألمن العام و هو مكان توقٌف ٌقع تحت جسر

. أغلبٌتشم بطرٌقة تعسفٌة و فً ظروف غٌر انسانٌة و ٌظشر عدم وجود اي رقابة قضائٌة،  مئات من االجانب  حتجزيُي 

جئٌن الان التوقٌف االعتباطً الطوٌل االمد هو ممارسة شائعة  من قبل األمن العام و هو ٌشدف الى ارغام طالبً اللجوء و ال

. بالعودة الى بالدهم" القبول" على 

: ان التوقٌف المطول للسٌد اسماعٌل و من دون أي أساس قانونً بشدف اجباره على قبول طرده ٌمثل 

  انتشاك للقانون اللبنانً و بخاصة :

 .من الدستور اللبنانً التً تضمن الحرٌات الفردٌة و تحمٌشا من التوقٌف التعسفً 8لمادة ل -

 .أصول المحاكمات الجزائٌة و التً تلزم تحرٌر كل محكوم فً ٌوم انتشاء محكومٌته من قانون 406لمادة لو  -

 

  تفاقات لبنان الدولٌة و بخاصة الانتشاك: 

لشا قٌمة دستورٌة بسبب  التًومن االعالن العالمً لحقوق االنسان و التً تمنع أي توقٌف اعتباطً  9لمادة ل  -

الفقرة ب من مقدمة الدستور اللبنانً  

من الشرعة الدولٌة المتعلقة بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة و التً ٌشكل لبنان جزءا منشا و هً تنص  9.1للمادة   -

ال ٌمكن ألحد ان ٌكون موضوع اعتقال أو توقٌف تعسفً ، و ال أحد ٌمكنه أن ٌحرم من حرٌته اذا لم ٌكن " أنهعلى 

" . بالقانون  من دوافع معٌنة و بالتطابق مع األصول المنصوص علٌشا

من االتفاقٌة ضد التعذٌب و التً ٌشكل لبنان جزءا منشا و التً تمنع نفً االجنبً الى دولة قد ٌتعرض  3للمادة   -

.  فٌشا لخطر التعرض للتعذٌب أو لعقوبات أو لمعامالت عنٌفة ، غٌر انسانٌة  أو مجحفة
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فً الواقع، .  طول، دون أساس شرعً، ٌستوجب المسؤولٌة الجزائٌة و االدارٌة للسلطاتمن ناحٌة أخرر، ان االعتقال المُي 

من النظام الداخلً للسجون، كل حارس ٌقبل بسجن شخص بعد انتشاء  58من قانون العقوبات، و من المادة  368بسبب المادة 

  .مدة عقوبته، ٌستحق السجن من سنة الى ثالث سنوات

عراقٌٌن، موقوفٌن تعسفٌا بعد انتشاء مدة محكومٌتشم، و لقد كان  ٌنضائٌة جدٌدة فً حق الجئًلقد صدر أربع قرارات ق

تجاوب األمن العام ياال أن على ما ٌبدو ، حتى ٌومنا هذا ، لم . الجواب اٌجابٌا ،حٌث ان العدالة طالبت باالفراج الفوري عنشم

. اال لواحد من هذه القرارات

اجراء التدخل لالعتقال التعسفً  من خالل حول  محمد اسماعٌل على فرٌق عمل االمم المتحدة  لقد تم عرض حالة السٌد سعد

، مع األخذ بعٌن حٌث أننا نعتبر أن حٌاة سعد محمد اسماعٌل فً خطر، من جشة اعتقاله المطول و ظروف اعتقالهالطاررء ، 

. االعتبار حالته النفسٌة و انشٌاره الجسدي

سلطات اللبنانٌة االفراج الفوري و غٌر المشروط عن السٌد سعد محمد اسماعٌل و كل األشخاص تطالب منظماتنا من ال

. رٌن الموقوفٌن تعسفٌا و نعتبر أن السلطات اللبنانٌة هً المسوولة عن صحة هؤالء األشخاص الجسدٌة و النفسٌةخاال

الحقة قضائٌة وفقا و أن ٌكون هناك مُي . من العامل األنظمة لالعتقال التعسفً من قبطالب أٌضا بفتح تحقٌق حول الممارسة المنُي 

.  للقانون اللبنانً ضد كل شخص مسؤول عن هذه التوقٌفات 

   2010شباط  19فً 

 

 

:  الموقعون 

(  OMCT)المنظمة العالمٌة ضد التعذٌب 

(  REMDH)الشبكة األوروبٌة المتوسطٌة لحقوق اإلنسان 

  (AEDH)العمل معا من أجل حقوق اإلنسان

Frontiers – اد   روَّ

 (CLDH)المركز اللبنانً لحقوق اإلنسان 

 (ACAT)   التعذٌب إلغاء أجل من المسٌحٌة الرابطة
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