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I .الملخص  
  

دو  ام ال يب ر من ع ع األخي ى الرب شرد  2007حت ة الت ي أزم راج ف ة انف ةأن ثم ة . العراقي ي مواجه فف
ادرة                   راقيين في مغ غياب األمن على مستويات مرتفعة وغير مسبوقة، يستمر عشرات اآلالف من الع

وني شخص              . ديارهم آل يوم   ر من ملي وتقدر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن أآث
ًا للج  2.2قد تشردوا داخل العراق، فيما سعى      ة    مليون مواطنًا عراقي ى دول أخرى بالمنطق ًا  وء إل  طلب

ا        . لألمن ى سوريا التي تستضيف م وا إل والغالبية العظمى من العراقيين الذين فروا إلى الخارج توجه
  .ًا عراقيًا الجئ750000 مليون عراقي، وإلى األردن التي تستضيف ما قد يصل إلى 1.4يقدر بـ 

  
در بنحو    وبالمقارنة بسوريا واألردن، تستضيف لبنان عددًا ص       غيرًا من الالجئين العراقيين، وهو ما يق

اني من عبءٍ                 . خمسين ألفاً  دأت بالفعل تع سمة، ب ين ن ة مالي غ أربع ذي يبل ر   لكن لبنان بتعدادها ال  آبي
ين     راوح ب ا يت ضافتها م ى 250000باست سطينيًا الجئ300000 إل ان   . ًا فل سياسية بلبن ة ال واألزم

ضافة  آبير بب في جعل عدد   وغياب االستقرار السياسي عنها تتس     من اللبنانيين منتبهين وقلقين من است
د زاد   . مجموعة أخرى من الالجئين تعتبر فرصة عودتهم لبلدهم على المدى القصير فرصة ضئيلة             وق

ع         ا المجتم اني منه ي يع ة الت وترات الطائفي رون أن الت انيين ي ن اللبن ر م ف أن الكثي د الموق ن تعقي م
  .لتوترات الطائفية الموجودة بالفعل في لبنان وتضاعف منهاالعراقي قد تدخل على ا

  
ة                    ة ومحدودة للغاي ة قليل ائل حماي ًا بوس ان حالي ون في لبن اير   . ويتمتع الالجئون العراقي ذ ين انون  /ومن آ

ا                   2007الثاني   ين صفة الالجئ لكل الرعاي شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم ، منحت المفوضية ال
ى اللجوء في األردن وسوريا                      العراقيين القادمين    وب العراق ممن سعوا للحصول عل من وسط وجن

دول           –إال أن لبنان    . ومصر وترآيا ولبنان   ا من ال م          – مثل بعض جيرانه رار مفوضية األم دعم ق  ال ت
رار              انوني للق اذ الق راقيين باإلنف الالجئين الع ًا      . المتحدة لشؤون الالجئين باالعتراف ب يس طرف ان ل ولبن

ي اتفاق ة ف ين  1951ي ين( الخاصة بوضع الالجئ ة الالجئ ام ) اتفاقي ا لع  الخاص 1967أو بروتوآوله
ين       . بوضع الالجئين  ان          . وليس لديها قانون داخلي مطبق لالجئ ى لبن دخلون إل ا يحدث هو أن من ي وم

ة               ه   بصفة غير قانونية سعيًا للجوء من االضطهاد أو من يدخلون بصفة قانوني ون في     للغرض ذات ويبق
ر                     الب اجرين غي م مه ى أنه املتهم عل تم مع دخول، ت ا في تأشيرات ال الد لفترات أطول من المسموح به

  ).الترحيل(شرعيين ويتعرضون لالعتقال والسجن والغرامات و اإلخراج 
  

ان                وى . وقد أظهرت السلطات اللبنانية بأآثر من طريقة تحمًال واسعًا للتواجد العراقي في لبن  األمن   فق
داخلي ال تعت شكل          ال ة ب صاريح إقام ذة أو ت يرات ناف م تأش ست معه ذين لي راقيين ال ين الع ل الالجئ ق
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د  . لضمان أن يستمر إحساسهم بخطر االعتقال قائماً      منهم يكفي   منهجي، لكنها تعتقل عددًا آبيرًا       ويتزاي
ل    إذ أنه فيم. عدد الالجئين العراقيين المعتقلين تزايدًا طرديًا مع عدد نقاط التفتيش في لبنان     ا يق ان م ا آ

ارس100عن  ي م ان ف ي لبن د االحتجاز ف ي قي ول أغسطس2007آذار / عراق ع حل  2007آب /، فم
دهور الوضع               480ارتفع هذا العدد آثيرًا ليبلغ       سبب ت يش ب اط التفت  شخصًا آنتيجة مباشرة النتشار نق

ًا    580ارتفع هذا العدد أثناء إعداد هذا التقرير للنشر ليصبح          وقد  . األمني ًا رهن االحتجاز       الجئ عراقي
ة             2007تشرين الثاني   /في نوفمبر  م تكن ثم ا ل وتهم م ادرون بي راقيين ال يغ ة الع ، وهذا يعني أن غالبي

ين أو سلطاتها        شؤون الالجئ ضرورة قصوى لهذا، وفي العادة ال يقتربون من مفوضية األمم المتحدة ل
ي أ        وافتقداهم ل . خشية االعتقال  ان يعن م عرضة لإلساءات واالستغالل          لوضع القانوني في لبن ضًا أنه ي

  .من قبل أصحاب العمل وغيرهم ممن يعرفون أن العراقيين ال يمكنهم االلتجاء إلى السلطات اللبنانية
  

إن                1962 من قانون عام     32وبموجب المادة    ه، ف ه والخروج من ة في ان واإلقام  لتنظيم الدخول إلى لبن
ة           دخلون األراضي اللبناني ذين ي ى          األجانب ال ة الحبس من شهر إل ة عرضة لعقوب ر قانوني بطرق غي

ة واإلخراج      ر                  . ثالث سنوات والغرام دخول غي تهم بال م إدان الهم ث تم اعتق ذين ي راقيين ال ين الع والالجئ
  .القانوني ُيحكم عليهم في العادة بالحبس لشهر آحد أدنى باإلضافة إلى الغرامة واإلخراج

  
ة األمن               وما إن يقضي العراقيون فترة الحكم ب       إن مديري انوني؛ ف ر ق السجن لكونهم في البالد بشكل غي

ولى مسؤوليتهم          ") األمن العام ("العام   ة تت سلطة وزارة الداخلي إن        . الخاضعة ل ة ف ة النظري ومن الناحي
ام اإلخراج            ذ أحك ام ال ينف ل (األمن الع ان                 ) الترحي ا يتفق مع التزامات لبن ذا بم ضد أي عراقيين، وه

د              بموجب القانون ال   اتهم التهدي اتهم أو حري إال . دولي بأال تعرضهم لإلعادة القسرية إلى حيث تواجه حي
ر              ل وضوحًا بكثي الموقف أق ة ف ة العملي وم إطالق سراح              . أنه من الناحي رفض في العم ام ي األمن الع ف

د                       يهم قي انوني، ويبق ر الق دخول غي سجن جراء ال ة في ال رات العقوب  الالجئين العراقيين الذين قضوا فت
  .االحتجاز لفترات غير محددة

  
م المتحدة      . وهؤالء العراقيون ليست لديهم إال إمكانية ضئيلة في الخروج من االحتجاز             فمفوضية األم

سبيًا من            تمكن مجموعة أخرى صغيرة ن ا ت نهم، فيم لشؤون الالجئين تتمكن من إخراج عدد صغير م
صاري          أمين        . ح عمل  إضفاء الشرعية على تواجدها في لبنان بالحصول على ت ا ت ة فال يمكنه ا الغالبي أم

  .بالموافقة على العودة إلى العراقإال إطالق سراحها من السجن 
  

ضاً            ارًا بغي يهم خي اة     : ومن ثم فإن الالجئين العراقيين المحتجزين ُيعرض عل ا االستمرار في المعان إم
ه  في االحتجاز إلى أجٍل غير مسمى، أو الموافقة على العودة إلى البلد ال          روا من ة   . ذي ف سبة للغالبي وبالن

ة، وظروف                 . فهو اختيار ليس فيه أي تخيير      ة للغاي ر مسمى مقيت اء في االحتجاز ألجل غي رة البق ففك
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ه ال                   االحتجاز غير محتملة، وهذا إذن هو الخيار المتاح وليس في حقيقته قرارًا طوعيًا، بل األحرى أن
  .و ُيحتمليتعدى آونه سبيًال للفرار من موقف ال ُيطاق أ

  
ة  قابلت هيومن رايتس ووتش محتجزًا عراقيًا في سجن           2007أيار  /وفي مايو  د لحظات من       رومي  بع

د                    . العودة إلى العراق  " اختياره" ر مسمى بع اء في الحجز ألجل غي وحتى ذلك الحين آان قد قرر البق
انوني           ر ق شكل غي بالد ب ه ال ه جراء دخول رة عقوبت ائق من مقاب   . انقضاء فت ل دق تس    وقب ومن راي ة هي ل

ه                  وا األوراق الخاصة بعودت ة وأنه سفارة العراقي د من ال شعر باالمتعاض      . ووتش له، قابله وف ان ي وآ
ان   والغضب لدرجة أنه     ى التحدث      آ ادرًا عل اد ق الحبر        . بالك ا زال مغطى ب ان م ذي آ ع إصبعه ال ورف

ال            ى األوراق، وق ذا؟   : "األزرق، وآان قد استعمله ليوقع ببصمته عل رى ه د    أت ي عائ سجن    !  إنن ذا ال ه
د،   ] ومرر إصبعه على حلقه[األرجح أنني سوف أتعرض للقتل في العراق   . أفقدني صوابي  ي عائ لكنن

  ".لم أعد قادرًا على البقاء في هذا السجن
  

ِره                     م، فهي ُتك وهكذا، ورغم أن لبنان ال تعيد أي الجئين عراقيين إلى العراق بشكل رسمي ضد إرداته
دخلون       . العودة إلى العراق  " اختيار"ين العراقيين على    العديد من الالجئ   ذين ي راقيين ال وباحتجازها الع

نِحهم الحق في                      م م ى اللجوء، ث ار "البالد بشكل غير قانوني بغرض السعي للحصول عل ين  " االختي ب
ن    سرية م ادة الق ارس اإلع ان يم إن لبن سمى، ف ر م د الحجز ألجل غي اء قي راق أو البق ى الع ودة إل الع

  .احية الفعليةالن
  

ي      دائم الحقيق ل ال ة، فالح رى بالمنطق اآن أخ ي أم ان وف ي لبن راقيين، ف ين الع ة الالجئ سبة لغالبي وبالن
ستقر              ى عراق آمن وم ة إل ادة الطوعي سياسي الحقيقي في            . الوحيد هو اإلع دم ال اب التق ه في غي إال أن

دفًا    ذا ه ى ه سوف يبق راق، ف الالع د المن ال . بعي اء ف ذه األثن ي ه راف  وف ة لالعت دولي بحاج مجتمع ال
ة       ة طويل شأن الطبيع ين ب ضيفة لالجئ رى المست دول األخ ان وال اوف لبن د بمخ ين  األم ة الالجئ ألزم

ة    ر الحكومي ات غي ات والمنظم ة للحكوم ساعدة حقيقي وفير م اوف بت ذه المخ صدي له راقيين، والت الع
  .ر آليات األمم المتحدةالمحلية والدولية ولدعم جهود اإلغاثة الدولية، بما في ذلك عب

  
راقيين                          ين الع ة من الالجئ داد معقول وطين أع ادة ت دورها إع ة أن تعرض ب وعلى الدول خارج المنطق
ط،     شرق األوس ي ال ين ف ضيفة لالجئ دول المست بء عن ال ف الع ذا لتخفي ضرر وه ر عرضة لل األآث

  .لعراقيين على أراضيهاوللمساعدة في إقناع هذه الدول باالستمرار في توفير الحماية لالجئين ا
  

ي   ين ف شؤون الالجئ دة ل م المتح اني ومفوضية األم ام اللبن ن الع ين األم اهم ب ذآرة التف د صدرت م وق
 مبنية على افتراض أن لبنان ليس بلدًا للجوء الدائم بل إن على المفوضية العثور               2003أيلول  /سبتمبر
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ذآرة    . الجئين في أماآن أخرى    على أماآن إلعادة توطين الالجئين الذين تعترف بوضعهم آ         وتخول م
اء     12للساعين للجوء والالجئين لفترة أقصاها      " تصاريح تنقل "التفاهم األمن العام إصدار       شهرًا، وأثن

ذين تعترف                      وطين األشخاص ال ين ت شؤون الالجئ هذه الفترة تتولى المفوضية السامية لألمم المتحدة ل
ة      ساعين للجو  . بهم آالجئين في دول ثالث ل      وال صاريح تنق ون ت ذين يحمل ين ال من  محصنين  ء والالجئ

  .االعتقال واالحتجاز لكونهم في البالد بشكل غير قانوني
  

در بخمسين ألف                    إال أن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ال يمكنها ضمان إعادة التوطين لما يق
ا أن تفعل إذ               12الجئ عراقي خالل     ا هو مفترض به د سجلتهم تحت          شهرًا من تسجيلهم آم ا آانت ق

اهم  ذآرة التف ة م ل     . مظل ين بك شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ية ال رف المفوض ا تعت ذلك فبينم ل
اهم                   ذآرة التف ة م . الرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق، فهي ال تسجلهم آقاعدة قائمة تحت مظل

شؤون ا       دة ل م المتح سامية لألم دم المفوضية ال صاريح     وبالنتيجة ال تتق ام إلصدار ت ين لألمن الع لالجئ
  .تنقل لالجئين العراقيين

  
ادمين من وسط         راقيين الق واطنين الع وبدًال من هذا ُتصدر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين للم

ل        . وجنوب العراق شهادات الجئين    صاريح التنق وهذه الشهادات ال تمنح الوضع القانوني الذي توفره ت
صدرها األ  ي ي اني   الت انون اللبن ب الق ين بموج ام لالجئ ن الع سلطات   . م رف ال ى األخص ال تعت وعل

ر                     انوني أو التواجد غي ر الق دخول غي اللبنانية بالشهادات باعتبارها تعفي حاملها من العقوبات جراء ال
  .القانوني في البالد

  
ف و ي   نهج مختل ي م ة لتبن ان بحاج ي يحتا ؤمنولبن ة الت راقيين الحماي ين الع ا لالجئ ن . جونه وال يمك

م يحضروا من األساس                   ون ل ان الالجئ و آ انهم من    ف. للحكومة والشعب اللبنانيين ببساطة تمني ل حرم
ًا           م خوف روا من بالده ا يضر بأشخاص ف راقيين، فيم حقوقهم لن يجدي نفعًا في حل أزمة الالجئين الع

ا    : "وآما قال الجئ وجد نفسه في االحتجاز       . على حياتهم  يس األمر أنن ادرة العراق   ل . مسرورون بمغ
  ".بسبب اإلرهاب... المشكلة أن ليس بإمكاننا البقاء في العراق بسبب الموقف

  
ين                         ي لالجئ انون داخل ى إصدار ق ا وأن يتبن ين وبروتوآوله ة الالجئ ى اتفاقي . وعلى لبنان أن يوافق عل

ى أساس من مط            أ مؤقت عل وفير ملج تعداده لت ان أن يظهر اس ى لبن لمفوضية  ل  هت البوعلى األقل، عل
ة     بالسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين       سلطات   . ضمان إعادة توطين الالجئين في دول ثالث ى ال وعل

راقيين            يهم الع ن ف ين، بم ية آالجئ سجلهم المفوض ذين ت خاص ال ل األش ل لك صاريح تنق دار ت . إص
انوني أو        وباالتساق مع مبدأ قانون الالجئين الدولي القائل بعدم معاقبة الالجئين            ر الق جراء دخولهم غي
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اقبهم جراء                    ضائيًا أو يع راقيين ق ين الع ان أال يالحق الالجئ ى لبن تواجدهم غير القانوني في البالد، فعل
  .دخولهم أو تواجدهم غير القانوني بفرض الغرامات وعقوبات الحبس

  
اء  فضًال عن أن على لبنان الكف عن تعريض الالجئين العراقيين لالحتجاز ألجل غي     ر مسمى بعد انته

انوني                ر ق شكل غي بالد ب ر مسمى        . فترات العقوبة المقررة بحقهم جراء دخول ال واالحتجاز ألجل غي
راقيين في                       ين الع ر مسمى لالجئ سفيًا، واالحتجاز ألجل غي لطالبي اللجوء يمكن أن ُيعتبر احتجازًا تع

ان التعس          . لبنان يعتبر واقعة من هذا النوع      إن احتجاز لبن م ف راقي    من ث ين الع ًا     يفي لالجئ شكل انتهاآ ن ي
ا                      سياسية، وربم ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال اللتزامات لبنان باعتبارها دولة طرف في العه
ة      ة أو العقوب ن ضروب المعامل ره م ذيب وغي ضة التع دة لمناه م المتح ة األم الف اتفاقي ضًا يخ و أي ه

  ).ناهضة التعذيباتفاقية م(القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
  

ذا بواحدة                ون العراقي ووحتى وقت قريب آان المحتجز     ون ه ى العراق يفعل ودة إل ن الذين يفضلون الع
ة                         ة الدولي دهم المنظم تهم الخاصة أو أن تعي ى نفق سهم عل سفر بأنف ات ال داد ترتيب ا إع من طريقتين؛ إم

ا             . للهجرة ة مقره ة حكومي ة دولي شكلة من     والمنظمة الدولية للهجرة، وهي منظم ة  120 جنيف م  دول
ة                   ا المنظم ادة تجريه تم أي إع عضو، يحكمها دستور ُيعارض تسهيل الترحيل واإلخراج ويتطلب أن ت
ار الحر من الضغط                     ه االختي ى أن بشكل طوعي، وهو المعيار الذي تعرفه المنظمة الدولية للهجرة عل

ى العراق         وبالنسبة لالجئين العراقيين، فإن بديلهم الوحيد       . أو اإلآراه  ودة إل  االحتجاز ألجل     –عن الع
ة للهجرة                .  ال يستوفي هذه المتطلبات    –غير مسمى    ة الدولي ر جمدت المنظم ذا التقري اء إصدار ه وأثن

ا            روت إنه ي بي ة ف سفارة العراقي ت لل ا قال ان، لكنه ي لبن زين ف راقيين الُمحتج ادة الع ي إع دخلها ف ت
ساعداتها  ستأنف م د"ست ب بع ستقبل القري ي الم ين،  ف شؤون الالجئ دة ل م المتح وم مفوضية األم  أن تق

سلطات               وطبقًا التفاقها مع الحكومة اللبنانية، بتقييم الرعاية المطلوبة بالمقدمين على العودة بعيدًا عن ال
  ".القائمة باالحتجاز

  
ار          –وسوف يتضح من هذا التقرير أن المحتجزين العراقيين          ة االختي  الخالي  الذين هم بمنأى عن حري

أثير االحتجاز         – أي شكل من أشكال الضغوط       من  قد تم إآراههم على قبول العودة إلى العراق تحت ت
ر مسمى ه. ألجل غي دة من رًا ال فائ سرية أم ودة الق ة والع ودة الطوعي ين الع ة ب ا يجعل التفرق و م . وه

ا           ي إع دخلها ف ت لت شكل مؤق رة ب ة للهج ة الدولي د المنظم ب بتجمي ش ترح تس ووت ومن راي دة وهي
ًا                           ر إخراج ان يعتب ا آ ك التي سهلت م سية لتل ى أن تثبت سياسة عك المحتجزين العراقيين، وتحثها عل

  .فعليًا ومخاطرة بالتواطؤ في اإلعادة القسرية لألشخاص
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ين هو               شؤون الالجئ م المتحدة ل ادة أي أشخاص من        "والموقف الحالي لمفوضية األم تم إع يجب أال ت
سرًا إ   بالد بدرجة           وسط أو جنوب العراق ق ة في ال ة والحقوقي ى تحسن الظروف األمني ى العراق حت ل

راقيين المحتجزين              ". ملحوظة وعلى المنظمة الدولية للهجرة أال تستأنف تدخلها في إعادة الالجئين الع
  .من لبنان، إذ أن هذا يعتبر إعادة قسرية في آل شيء إال االسم

  
ين             ورفض لبنان إضفاء الشرعية على إقامة الالجئين       ل من الالجئ  العراقيين ال يؤثر فقط على عدد قلي

ة         ى األراضي اللبناني راقيين عل ين الع ى آل الالجئ ل عل الهم واحتجازهم، ب تم اعتق ذين ي راقيين ال . الع
ودون منح الوضع القانوني في لبنان لالجئين العراقيين يصبحون عرضة لالستغالل واإلساءات من                  

راقيين ال                   قبل أصحاب العمل وُمالك العقارا     رفتهم أن الع ى أساس من مع م عل املون معه ذين يتع ت ال
وقهم             اك حق دى انته ة ل سلطات اللبناني ال واالحتجاز         . سبيل لهم إلى ال دائم من االعتق ا أن الخوف ال آم

ة   ر مرغوب ات غي ا تبع ف له ات للتكي ي آلي ى تبن راقيين عل ين الع ر الالجئ ال . يجب ا أن األطف ثًال بم فم
داد األسرة               يتعرضون بدرجة أق   ل من اآلباء لالعتقال؛ فبعض األسر العراقية ترسل أطفالها للعمل إلم

  .بالموارد بدًال من إرسالهم إلى المدارس
  

م      ان ملزم     يوحتى إذا ل ى          ًاكن لبن ي عل ة التكامل في المجتمع المحل راقيين بإمكاني ين الع داد الالجئ  بإم
رام الح               ه احت تهم، فعلي م لمحن ذا حل دائ ة            اعتبار أن ه الالجئين طيل سانية األساسية الخاصة ب وق اإلن ق

ت،                    . إقامتهم في لبنان   انوني مؤق ل بوضع ق ى األق راقيين عل ين الع د الالجئ وعلى األخص عليها أن تم
راق         ى الع ودة إل ى الع د حت ة للتجدي ة قابل ل مؤقت صاريح عم نحهم ت ا أن تم ياغة  . وعليه ن ص ويمك

سحب التصريح                التصريح باإلقامة بحيث يكون رهنًا بالموق      ان ب سمح للبن ا ي راق، مم ف األمني في الع
ى العراق                ك    . باإلقامة في حالة تمكن الرعايا العراقيين من العودة بأمان وبشكل غير مهين إل وحتى ذل

  .الحين، فعلى لبنان السماح لالجئين العراقيين باإلقامة في أمان ودون مهانة على األراضي اللبنانية
  

سه، فيجب ت نف ي الوق ين   وف ن الالجئ ر م دد آبي ضافة ع ده عبء است ان وح ل لبن ع أن يتحم  أال نتوق
ان           . العراقيين شرق األوسط، وخاصة سوريا واألردن؛ وجد لبن فكما هو الحال مع بلدان أخرى في ال

ر الظروف العرضية الخاصة     باب غي ين دون أي أس ضيف لالجئ د المست ه البل ف آون ي موق سه ف نف
راقيين، وال يتحمل مسؤولية                ولم يلع  . بالموقع الجغرافي  ين الع ة الالجئ ق أزم ان أي دور في خل ب لبن

صدد    ذا ال ى     . إيجاد حل لألزمة أآثر من مسؤولية أية دولة أخرى في ه ة، فعل ذه الحقيق االعتراف به وب
ة،                           ين في المنطق ضيفة لالجئ دان المست ره من البل ساعدة واسعة ولغي ان بم د لبن دولي أن يم المجتمع ال

  . للفرار من بلدهماضطروااسي هو التخفيف من محنة أآثر من مليوني الجئ عراقي والهدف األس
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II .التوصيات  
  

  إلى حكومة لبنان
دة     • م المتح دى مفوضية األم سجلين ل ين الم ة الالجئ د لكاف ة للتجدي ل قابل صاريح تنق إصدار ت

  .ينلشؤون الالجئين بغض النظر عن قدرة المفوضية على إعادة توطين هؤالء الالجئ
صاريح                • منح الالجئين العراقيين وضع قانوني مؤقت في لبنان يوفر في الحد األدنى اإلقامة وت

 .العمل القابلة للتجديد

يم األساسي المجاني واإللزامي                   • ى التعل ضمان أن آل األطفال العراقيين يمكنهم الحصول عل
 .على قدم المساواة باألطفال اللبنانيين

شرطة • ات واضحة لل ط  إصدار تعليم راقيين فق ين ع ال أي الجئ دم اعتق ة بع زة األمني  واألجه
 .لكونهم متواجدين بصفة غير قانونية

ة   • ى اتفاقي صادقة عل ام   1951الم ا لع ين وبروتوآوله ع الالجئ ة بوض ي 1967 الخاص ، وتبن
 .قوانين ولوائح تنفيذية لالجئين

انون         • ديل ق ى لبن        1962أثناء الفترة االنتقالية، تع دخول إل ه والخروج        لتنظيم ال ة في ان واإلقام
ر     شكل غي بالد ب ي ال ونهم ف ات الخاصة بك ن العقوب ين م وء والالجئ البي اللج اء ط ه إلعف من

 .قانوني
  

  إلى القضاء اللبناني
 لتنظيم الدخول إلى لبنان واإلقامة فيه والخروج منه بما يتفق مع المعايير             1962تفسير قانون    •

  .نالدولية لمعاملة طالبي اللجوء والالجئي
 .المراقبة القضائية لكل حاالت االحتجاز ألجل غير مسمى •

  
  إلى المنظمة الدولية للهجرة

رات                       • راق، ممن قضوا فت ى الع راقيين إل ين الع ادة الالجئ صلة بإع شطة المت عدم استئناف األن
ان           ر مسمى في لبن راقيين             . احتجاز ألجل غي ة فقط للع ادة الطوعي ساعدة في اإلع وفير الم وت

ة                    المقيمين في    ة الدولي ساعدة من المنظم ذين يلتمسون الم د االحتجاز وال سوا قي لبنان الذين لي
  .للهجرة
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  إلى أعضاء المجلس الحاآم للمنظمة الدولية للهجرة
راق، والتي                   • ى الع ان إل توجيه المنظمة الدولية للهجرة تجاه عدم تجديد عمليات اإلعادة من لبن

سامية          تتم لصالح عراقيين محتجزين، وهذا على األق       ه المفوضية ال ل طيلة استمرار نفاذ توجي
  .لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأال تتم إعادة العراقيين جبرًا إلى جنوب أو وسط العراق

ين     • ادة لالجئ ا إع د فيه ي يوج رة الت ة للهج ة الدولي ة للمنظم ادة التابع رامج اإلع ل ب دم تموي ع
 .العراقيين المحتجزين ألجل غير مسمى في لبنان

  
  إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

ادة       • رض لإلع دم التع ي ع م ف ق بحقه ا يتعل زين فيم راقيين المحتج ين الع ل الالجئ شاورة آ م
  .القسرية

دة  • ة الجدي ى الحقيق اء عل ة بن ة اللبناني ع الحكوم اهم م ذآرة تف اوض حول م ودة للتف سعي للع ال
ي    ر من الالجئ دد آبي دفق ع ي ت ة ف ة  المتمثل ي دول ثالث وطينهم ف ذين ال يمكن ت راقيين ال . ن الع

سامية                     م المفوضية ال ذين تعترف به ين ال ويجب أن تمد مذآرة التفاهم هذه حمايتها لكل الالجئ
ل         ى األق انوني، ويجب عل لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بمن فيهم من يدخلون لبنان بشكل ق

ر   ذي ال ي ت ال اللجوء المؤق ين ب د الالجئ م  أن تم سامية لألم ضمان المفوضية ال صرًا ب تبط ح
 .المتحدة لشؤون الالجئين بتوفير دول ثالثة إلعادة التوطين

ل              • ضمان أن آ ام ل ن الع ع األم اون م ب التع دة، يج اهم جدي ذآرة تف ى م ول إل ى الوص حت
ذآرة                  المحتجزين العراقيين احتجازًا ألجل غير مسمى يتم إطالق سراحهم بموجب شروط م

ام    اهم ع ين سوف        2003تف شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم ة أن المفوضية ال ، مع معرف
ة         ر أولوي ذا األم اء ه ع إعط ين م ن الالجئ ة ع ة بالنياب ي دول ثالث وطين ف ادة الت سعى إلع ت

ا بطلب         إجابات عن ومطالبة السلطات اللبنانية بتوفير     . قصوى اء فيه تم الوف  الحاالت التي لم ي
 .المتحدة لشؤون الالجئين بإطالق سراح محتجزين عراقيينالمفوضية السامية لألمم 

ل            • راق، مث ي الع رب ف ي الح ة ف ك المتورط ة تل وطين، خاص ادة الت ى دول إع ضغط عل ال
نح                  راقيين وتم ين الع ر لالجئ وطين أآث الواليات المتحدة وبريطانيا، بحيث توفر أماآن إعادة ت

ذين  راقيين المحتجزين ال وطين الع ادة ت ة إلع ديل األولوي وطينهم هي الب ادة ت ا آانت إع ربم
 .الوحيد عن اإلعادة القسرية

 عشر الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حول  اإلحدىتعديل الملفات    •
ر مسمى       لخطر  والمعرضين  أولويات إعادة توطين الالجئين العراقيين المحتجزين ألجل غي

 .من أولويات إعادة التوطيناإلعادة القسرية أو باإلآراه لتصبح 
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  إلى الحكومات المانحة ودول إعادة التوطين، خاصة الدول المشارآة في تحالف الحرب في العراق
ين       • االستجابة بسرعة وسخاء إلحاالت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لالجئ

راقيين الم       ين الع ادة     العراقيين من أجل إعادة التوطين، خاصة الالجئ ر إع ذين تعتب حتجزين ال
  .توطينهم البديل الوحيد للحماية من اإلعادة القسرية

ات        • ا من هيئ ين وغيره شؤون الالجئ اإلسهام بسخاء لصالح المفوضية السامية لألمم المتحدة ل
 .األمم المتحدة ذات الصلة في عملياتها بالدول المستضيفة لالجئين في الشرق األوسط

ي   • الي وتقن م م وفير دع ي    ت ين ف ضيفة لالجئ دول المست ن ال ا م ان وغيره ائي الطرف للبن ثن
اة      ن الحي راقيين م ين الع ين الالجئ ين وتمك الذ األول لالجئ ى الم اظ عل ط للحف شرق األوس ال

 .بشكل غير مهين في الدول التي سعوا للجوء فيها حتى بلوغ حل دائم
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III .خلفية  
  

  أزمة النزوح العراقية
م    2007حتى أواخر عام     ة              ل زوح العراقي ة الن ى أزم ارات للتحسن عل اب      . تظهر أم ة غي ففي مواجه

ارهم                األمن على مستويات مرتفعة وغير مسبوقة، يستمر عشرات اآلالف من العراقيين في مغادرة دي
وم ل ي د   . آ وني شخص ق ن ملي ر م ين أن أآث شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم در المفوضية ال وتق

ة            2.2، فيما سعى    نزحوا داخليًا في العراق    ى دول أخرى بالمنطق ًا    مليون مواطنًا عراقيًا للجوء إل  طلب
ا                  1.لألمن  والغالبية العظمى من العراقيين الذين فروا إلى الخارج توجهوا إلى سوريا التي تستضيف م

  2. الجئ عراقي750000 مليون عراقي، وإلى األردن التي تستضيف ما قد يصل إلى 1.4يقدر بـ 
  

.  الماليين من العراقيين الذين نزحوا، لم يغادروا ديارهم بسبب الموقف األمني في العراق              وآل هؤالء 
ل              سان   /فمئات اآلالف من العراقيين غادروا البالد قبل سقوط النظام العراقي في أبري رار   2003ني  للف

يج           ام   من انتهاآات حقوق اإلنسان واالضطهاد، ومن الحرب العراقية اإليرانية، ومن حرب الخل في ع
  3.، ومن أثر العقوبات االقتصادية المفروضة على العراق1991

  
شؤون         دة ل م المتح سامية لألم ية ال ذرت المفوض دة، ح ات المتح ه الوالي ذي قادت زو ال اء الغ ي أثن وف

ك         . الالجئين من إمكانية التدفق الموسع لالجئين إلى الخارج        بالد في ذل راقيين من ال فيما فر بعض الع
ام          . حدث أزمة الجئين واسعة النطاق    الحين، فلم ت   ة       2003ولكن ما لم يحدث في ع دها بثالث  حدث بع

زار       : أعوام ر م ام   من حادث تفجي ر           اإلم شيعي في سامراء في فبراي ذي   2006شباط   /العسكري ال  ال

                                                      
مر في التدهور، والحكومات المحلية الموقف مست: العراق" المتحدثة باسم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين جينفر باغونيس، 1

 www.unhcr.org/news/NEWS/46653e804.html: ، على2007حزيران / يونيو5، تقرير صادر عن المفوضية، "مغلوبة على أمرها
ة  مليون نسمة، مما يعني أن أآثر من شخص في آل سبع27.5ويبلغ إجمالي تعداد العراق ). 2007حزيران / يونيو21تمت الزيارة في (

 تحديث حول –االستجابة على الموقف العراقي "المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، . عراقيين مشرد في الوقت الحالي
: ، على2007تموز /، يوليو"2007آانون الثاني /األنشطة التي تمت مراجعتها بموجب النقض االستكمالي ليناير

www.unhcr.org/partners/PARTNERS/469632e32.pdf)  1، صفحة )2007حزيران / يونيو21تمت الزيارة في.  
الموقف مستمر في التدهور، والحكومات المحلية : العراق" المتحدة باسم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين جينفر باغونيس، 2

 www.unhcr.org/news/NEWS/46653e804.html: ، على2007حزيران / يونيو5، تقرير صادر عن المفوضية، "مغلوبة على أمرها
  ).2007حزيران / يونيو21تمت الزيارة في (
 قدر تعداد المنفيين العراقيين في جميع أنحاء العالم بحوالي أربعة ماليين نسمة، وأآثر من نصف مليون منهم يقيمون في 2002 في عام 3

االحتياجات اإلنسانية لألشخاص المشردين داخل العراق وعبر حدود "جئين، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الال. الدول المجاورة
تمت  (www.unhcr.org/events/EVENTS/4627757e2.pdf: على. 2007آذار / مارسHCR/ICI/2007/2 30" االستجابة الدولية: البالد

  .6، فقرة )2007حزيران / يونيو21الزيارة في 
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بالد                     روا من ال ذين ف راقيين ال داد الع د أع ة       . أدى إلى تفاقم العنف الطائفي وتزاي ارات دال وال توجد أم
ي المروع في العراق           . أن هذا الخروج الجماعي سيتوقف قريباً     على    بل على النقيض، فالموقف األمن

ر زوح أشخاص أآث ي ن سبب ف ام . يت ساعين 2006وفي ع د المصدر لل د الوحي و البل راق ه ان الع  آ
رة األ  ونيوزيلندا دولة صناعية في أوروبا وأميرآا الشمالية وأستراليا   36للجوء في    ان، للم ى   والياب ول

اير                2002.4منذ عام    ين في ين شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم اني   / وقدرت المفوضية ال انون الث آ
ر2007 ذ فبراي ه من باط / أن دى  (2006ش ى م ضيًا11أي عل هرًا منق  شخص 822000أصبح )  ش

ًا      50000 و 40000 وأن ما يتراوح بين      5عراقي نازحين داخليًا،    شخص ُيجبرون على النزوح داخلي
  6. شهرآل
  

  الالجئون العراقيون في لبنان
ين  سبيًا من الالجئ ددًا صغيرًا ن ان يستضيف ع إن لبن ة، ف زوح العراقي ة الن ى ضخامة أزم اس إل بالقي

نهم حوالي        50000العراقيين، ويقدر بحوالي     ام             10000 شخص، م ل ع ان قب انوا في لبن  شخص آ
ان             2003.7 ة أخرى، فلبن ر متناسب من عبء            لكن بالنظر إلى الموضوع من ناحي صيبًا غي يتحمل ن

                                                      
 في عام 22150 إلى 2005 في عام 12521 دولة صناعية من 36ن الساعين للجوء العراقيين في  تزايد عدد طلبات اللجوء المقدمة م4

الزيادة آانت ملحوظة على األخص : "وقالت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إن.  في المائة77، وهي زيادة بنسبة 2006
".  دولة صناعية، مما يعكس الموقف المستمر في التدهور في البالد36 اللجوء في  عراقي بطلب8100في الربع األخير من العام حينما تقدم 

، 2007آذار / مارس23" 2006مستويات اللجوء وتوجهاته في الدول الصناعية، عام "المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 
مقارنة بالرعب . 7، صفحة )2007حزيران / يونيو22زيارة في تمت ال (www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/460150272.pdf: على

  .9، المرجع السابق، صفحة 2006 في المائة عن الربع الرابع من 44، تزايد عدد الساعين للجوء العراقيين بنسبة 2006الثالث من عام 
 تحديث حول األنشطة التي تمت مراجعتها بموجب – االستجابة على الموقف العراقي " المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 5

تمت  (www.unhcr.org/partners/PARTNERS/469632e32.pdf: ، على2007تموز /، يوليو"2007آانون الثاني /النقض االستكمالي ليناير
  .1، صفحة )2007حزيران / يونيو21الزيارة في 

: ، على2007آانون الثاني /، يناير"ص االستكمالي لالستجابة على الموقف العراقيالنق" المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 6
www.unhcr.org/partners/PARTNERS/45a296f24.pdf)  3، صفحة )2007حزيران / يونيو21تمت الزيارة في.  

 8الالجئين في لبنان، بيروت،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاآوميت، ممثلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 7
 الجئًا عراقيًا في 7766آب سجلت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في بيروت / أغسطس27وحتى . 2007حزيران /يونيو
آب /سطس أغ31بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، . لبنان

وألن معظم الالجئين العراقيين في لبنان متواجدين بشكل غير قانوني، فال توجد إحصائيات دقيقة بإجمالي عدد الالجئين العراقيين في . 2007
راقيين  يقدر عدد الالجئين الع2007تموز /يوليو" االستجابة على الموقف العراقي"المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين . لبنان

 تحديث حول –االستجابة على الموقف العراقي "المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، . 40000 إلى 20000في لبنان بين 
: ، على2007تموز /، يوليو"2007آانون الثاني /األنشطة التي تمت مراجعتها بموجب النقض االستكمالي ليناير

www.unhcr.org/partners/PARTNERS/469632e32.pdf)  وفي رسالة إلى هيومن . 4، صفحة )2007حزيران / يونيو21تمت الزيارة في
وطبقًا لإلحصائيات التي .  مواطن عراقي في لبنان إجماًال، بصفة قانونية وغير قانونية100000رايتس ووتش، قدر األمن العام أن هناك 

 آان عدد التأشيرات 2007أيار / مايو27، بينما في 2006نين العراقيين في عام  تأشيرة للمواط60410قدمها األمن العام فقد أصدر لبنان 
.  في المائة من العراقيين الذين يدخلون لبنان يغادرون ثانية20ويقدر األمن العام أن ثمة ما ال يقل عن .  تأشيرة21998 قد بلغ 2007لعام 

ازات واألجانب، بالنيابة عن اللواء الرآن وفيق جزيني، المدير العام لألمن رسالة من العميد سهام حرآة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجو
  .2007حزيران / يونيو30العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 
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ين                       . الالجئين العراقيين  ستمر من الالجئ دفق م و يواجه ت اخم العراق حدوديًا، فه ان ال يت ورغم أن لبن
  .يدخلون البالد قادمين من سورياالالجئين العراقيين، وغالبية 

شرق                       راقيين خارج ال ين الع داد من الالجئ ر تع ة صاحبة أآب ا، الدول ددًا    وتستضيف ألماني األوسط، ع
و   راقيين، وه ين الع ن الالجئ ان م ه لبن ا تتحمل اثًال لم ل52900مم ى أبري سان / حت  إال أن 2007.8ني

غ حوالي      21تعداد ألمانيا يبلغ   ي يبل اتج المحل الي الن  ضعفًا تعداد لبنان، ومتوسط نصيب الفرد من إجم
  9.ستة أضعاف نظيره في لبنان

  
راقيين المشردين               وتتحمل الواليات المتحدة وبريطاني      ا مسؤولية خاصة عن التصدي الحتياجات الع

م                     روا من نظام حك قسرًا بسبب العنف المتأصل في قدر آبير من عملياتهما الحربية المشترآة، ومن ف
اب األمن في العراق                سبب غي ات المتحدة أعادت        . صدام حسين ولم يتمكنوا من العودة ب إال أن الوالي

  10. شخص100منذ بدء الحرب وأعادت بريطانيا توطين أقل من  عراقي 1000توطين أقل من 
  

ين       وال تستضيف لبنان فقط عددًا آبيرًا ومتزايدًا من الالجئين العراقيين، بل أيضًا عدد آبير من الالجئ
سطينيين ين     . الفل شغيل الالجئ ة وت دة إلغاث م المتح ة األم دى وآال سجلين ل سطينيين الم ين الفل والالجئ

ذا  11. في المائة من تعداد لبنان  10 شخصًا، أو حوالي     394532لغ عددهم   الفلسطينيين يب   وفيما يضم ه
ا                    در بم دد الحقيقي يق إن الع ان، ف الرقم على األرجح عشرات اآلالف من الفلسطينيين الذين غادروا لبن

ة التي            12. شخص 300000 و 250000يتراوح بين     وقد أسهم التواجد الفلسطيني في لبنان في األزم
ت  رة ألم ود األخي ي العق البالد ف ان أن   . ب سياسي يعني تقرار ال اب االس ة وغي سياسية القائم ة ال واألزم

دى     ى الم دهم عل ى بل ودتهم إل ال ع ين احتم ن الالجئ ة أخرى م ضافة مجموع شون است انيون يخ اللبن
ال  و احتم وترات  . ضعيفالقريب ه أن الت انيين ب ن اللبن د م د الموقف إدراك العدي ن تعق د عمق م وق

ى سطح       ا لطائفية في المجتمع العراقي قد تغذي وتضاعف من التوترات الطائفية التي ال تنفك تطفو عل
  .األحداث في لبنان

                                                      
: ، على2007نيسان /، أبريل"إحصائيات خاصة بالعراقيين المشردين حول العالم" المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 8

www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=SUBSITES&id=461f7cb92)  2007حزيران / يونيو22تمت الزيارة في.(  
: ، على2007حزيران / يونيو19، تم التحديث في The World Factbook 2007 وآالة االستخبارات المرآزية، 9

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/)  2007حزيران / يونيو22تمت الزيارة في .(  
:  تصريحًا، على888 تبلغ 2007تموز /تشرين األول إلى يوليو/ تصاريح الدخول الصادرة عن وزارة الخارجية األمريكية من أآتوبر10

www.wrapsnet.org/LinkClick.aspx?fileticket=|LFY1Pu2uho%3d&tabid=211&mid=630كتب المفوضية السامية  وبريد إلكتروني من م
هذه األرقام ال تشمل العراقيين الذين . 2007آب / أغسطس17لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في بريطانيا إلى هيومن رايتس ووتش، في 

  .وصلوا إلى أي من الدولتين وحدهم وطالبوا بحق اللجوء لدى الوصول
 22تمت الزيارة في  (www.un.org/unrwa/refugees/lebanon.html: ، على)ااألونرو( وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 11

  ). 2007حزيران /يونيو
، "، لبنان2006: تقارير الدول الخاصة بممارسات حقوق اإلنسان" وزارة الخارجية األمريكية، قسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل، 12
  ).2007حزيران / يونيو22تمت الزيارة في  (www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78857.htm: ، على2007آذار / مارس6
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يم                  نهم يق والغالبية العظمى من الالجئين العراقيين في لبنان يقيمون في بيروت الكبرى، وعدد أصغر م
م من   . انفي سهل البقاع وفي البلدات والقرى الواقعة جنوبي وشمالي لبن        وغالبية العراقيين في لبنان ه

ات                       13.الشيعة ه الوالي ذي قادت دء الغزو ال ل ب  وقد فر جزء من الشيعة العراقيين في لبنان من العراق قب
ر              . 2003المتحدة في عام     ة، التي تعتب روت الجنوبي ان في ضواحي بي راقيين في لبن ويقيم غالبية الع

ين            والسنة وال . غالبيتها العظمى من الشيعة    مسيحيون يشكل آل منهم حوالي نصف من تبقى من الجئ
  .عراقيين في لبنان

  
ار                  وفي مقابالت مع هيومن رايتس ووتش قدم الالجئون العراقيون مجموعة آبيرة من األسباب الختي

ى   دودها حت ت ح ي ظل وريا الت ن س ى العكس م ان، عل ي لبن وء ف سعي للج وبر1ال شرين األول / أآت ت
راقي2007 راقيين 14ين، مفتوحة للع ين الع اء آل الالجئ ي ج ى  والت اإل ًا من خالله ان تقريب د 15.لبن  وق

سي      سبب الرئي و ال ذا ه ار أن ه وريا باعتب ي س صادية ف ى صعوبة الظروف االقت رون إل ار الكثي أش
ت،           : "إذ قال أحد الرجال العراقيين    . لمجيئهم إلى لبنان   و عمل ال توجد فرص عمل في سوريا، وحتى ل
ر من   ]شهريًا[ دوالرًا   150 تتقاضى أقل من   شة في سوريا   300، بينما أنت بحاجة ألآث .  دوالر للمعي

  16"وفي سوريا آيف لي أن أعيش مع زوجتي وأطفالي؟
  

ه           سهم يواجهون اء في سوريا حيث ال يخشى           : وقد أبرز الالجئون الخيار المستحيل الذي يرون أنف البق
اع األسعار،             العراقيون االعتقال، لكن توجد فرص عمل قليلة لل        ة التواضع مع ارتف غاية ورواتب بالغ

سهل           بالد، لكن ي ة في ال ر قانوني أو الذهاب إلى لبنان حيث خطر التعرض لالعتقال للتواجد بصفة غي

                                                      
 في المائة من آل العراقيين 60 إلى 50 ال توجد إحصائيات دقيقة متوافرة، لكن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تقدر أن 13

 ممثلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاوميت،. في لبنان هم من الشيعة
  .2007آذار / مارس23بيروت، 

، أطلق المسؤولون السوريون نظام تأشيرات صارم، يحد من دخول العراقيين ممن معهم تأشيرات 2007تشرين األول / أآتوبر1 في 14
تشرين األول / أآتوبر5وجزة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، تقارير م. تجارية وتأشيرات سفر وتأشيرات علمية وتعليمية

  ). 2007تشرين األول / أآتوبر5تمت الزيارة في  (http://www.unhcr.org/news/NEWS/470607922.html: على. 2007
وفي . عراقيين دخلوا لبنان بمساعدة مهربي أشخاص بخالف قلة من العراقيين تمكنوا من الحصول على تأشيرة لبنانية، فغالبية الالجئين ال15

مقابالت أجريت مع هيومن رايتس ووتش قال الجئون إنه في الشهور األخيرة تبنى هؤالء المهربون وسائل جديدة البتزاز آم أآبر من النقود 
 مناطق حدودية بعيدة ذات طبيعة جبلية بين والخالصة أنه ما إن يرافق المهربون الالجئين إلى. من الالجئين الذين يرغبون في دخول لبنان

ثم ال يوافق المهربون على إطالق سراح الالجئين إال مقابل مبالغ مالية آبيرة، تقدر بستة آالف . سوريا ولبنان، يأخذون الالجئين رهائن
سراح الرجال البالغين منهم ويعطونهم وإذا لم تكن لدى الالجئين نقود آافية لدفعها للمهربين، يطلق المهربون . دوالر لكل أسرة عراقية

مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي . تعليمات بجمع النقود من الالجئين العراقيين في لبنان لكي يطلقوا سراح الزوجات واألطفال
، بيروت الكبرى )26رقم (ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي . 2007نيسان / أبريل17، )الضاحية(، بيروت الكبرى )23رقم (
 20، )الضاحية(بيروت الكبرى ) 36رقم (ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي . 2007تشرين األول / أآتوبر17، )الضاحية(

  .2007نيسان /أبريل
  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(بيروت الكبرى ) 65رقم ( مقابلة هيومن رايت سووتش مع رجل عراقي 16
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شة      ة للمعي ا يكفي للعيش             . "آسب النقود الكافي ان يمكنك آسب م وفي سوريا ال توجد فرص         . في لبن
  17".وشهادة الالجئين غير معترف بها. ب للغايةإال أن الموقف األمني في لبنان صع. عمل

  
األمن في سوريا                 شعروا ب م ي م ل ون آخرون إنه اً     : "وقال الجئ ر أمن ه أآث ان ألن م أرغب   . اخترت لبن ل

ضاً       بالبقاء في سوريا   م    18".ألن من يهددون أمننا في العراق متواجدون في سوريا أي ال آخرون إنه  وق
اروا  معالمجيءاخت م س ان ألنه ى لبن م  إل سامية لألم سجيل بمكتب المفوضية ال وا أن وقت انتظار الت

م    . المتحدة لشؤون الالجئين في بيروت أقل من مثيله في مكتب المفوضية بدمشق         وقال رجل عراقي ت
انوني وقض               ر ق شكل غي ى    : " شهراً  11 في االحتجاز      ىاعتقاله بعد ستة أيام من دخول لبنان ب جئت إل

ه في سوريا    لبنان ألنني سمعت أن مكتب األ      راقيين    19".مم المتحدة أفضل هنا من مثيل إن الع رًا ف  وأخي
 في المائة من آل   20 وحوالي 20 الذين يشكلون أقل من ثالثة في المائة من سكان العراق    –المسيحيين  

ى                    سبة إل ر بالن ان أفضل بكثي الالجئين العراقيين في لبنان، آثيرًا ما يقولون بأن الموقف األمني في لبن
  .ين، وإن هذا من بين أسباب مجيئهم إلى لبنانالمسيحي

  
إن بعضها                   ان، ف ى لبن دة ومقتصرة عل ر فري ا في التقري م إبرازه وفيما تعتبر بعض المشكالت التي ت
ن       ر م ددًا أآب ضيف ع ة تست رى بالمنطق ي دول أخ رى ف كال أخ كاله أو بأش نفس أش د ب ر متواج اآلخ

ابقة      . الالجئين العراقيين  راقيين في             وقد أبرزت تقارير س ين الع ة الالجئ تس ووتش محن ومن راي ـ هي ل
ذلك      21.لبنان ومصر وموقف العراقيين الفلسطينيين في العراق واألردن وسوريا          ويسعى هذا التقرير آ

ان    ي لبن ين ف ف الالجئ تح مل ى ف سؤولية     . إل و م ر ه ذا التقري ي ه شكالت الموضحة ف صدي للم والت
 .ي المنطقة والمجتمع الدولي معًامشترآة يتحملها لبنان والبلدان األخرى ف

                                                      
  .2007نيسان / أبريل17، )الضاحية(، بيروت الكبرى )23رقم ( رايتس ووتش مع رجل عراقي  مقابلة هيومن17
  .2007آذار / مارس31، )الزعترية(، بيروت الكبرى )41رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 18
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية، بيروت الكبرى، )41رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 19
: ، على2007حزيران / يونيو19، تم التحديث في The World Factbook 2007 وآالة االستخبارات المرآزية، 20

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/)  2007آب / أغسطس12تمت الزيارة في.(  
، الدول المجاورة توقف تدفق العراقيين الفارين من الحرب واالضطهاد: ضمن غيض إلى في: العراق انظر مثًال هيومن رايتس ووتش، 21

معاملة تلفها ، و)2007حزيران / يونيو22تمت الزيارة في  (/hrw.org/backgrounder/refugees/iraq0407: ، على2007نيسان /أبريل
: ، على2006ين الثاني تشر/، نوفمبر(E) 10، رقم 18، مجلد الفرار من العراق والبقاء في األردن: الصمت

www.hrw.org/reports/2006/jordan1106/)  الموقف المتأزم للفلسطينيين في : ال مفر"، و)2007حزيران / يونيو22تمت الزيارة في
حزيران / يونيو22 تمت الزيارة في /hrw.org/reports/2006/iraq0706: ، على2006أيلول / سبتمبر(E) 4 رقم 18، مجلد "العراق
   www.hrw.org/doc?t=mideast&c=iraq: ولمزيد عن مطبوعات هيومن رايتس ووتش عن أزمة الالجئين العراقيين، يرجى زيارة. 2007
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IV .الوضع القانوني لالجئين العراقيين في لبنان  
  

  نظام طلب اللجوء في لبنان
ة  ي اتفاقي ًا ف يس طرف ان ل ين 1951لبن ين( الخاصة بوضع الالجئ ة الالجئ ام )اتفاقي ول ع ، أو بروتوآ

ين1967 ع الالجئ اص بوض ام 22. الخ انون ع ى1962 وق دخول إل يم ال ه  لتنظ ة في ان واإلقام  لبن
ه ألسباب سياسية     "والخروج منه ينص على أن آل أجنبي    ه أو حريت ددة حيات ه أن يطلب    ،" مه يمكن

سياسي وء ال ه حق اللج ام  23.منح انون ع ه 1962وق ى أن ضًا عل نص أي رر إذا ي ئإ تق راج الالج  خ
ام في       إال. 24 أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته        إلىالسياسي فال يجوز ترحيله      ذه األحك  أن ه

ة         ة الحكومي ة التحتي ة والبني ة القواعد الناظم القانون اللبناني المحلي لم يتم أبدًا تنفيذها عبر تشكيل جمل
  25.الخاصة بفحص طلبات اللجوء ومنح اللجوء السياسي

  
ن  اللجوء، أو م ة ب انوني للمطالب ر ق شكل غي دخلون ب ذين ي ان األشخاص ال ل لبن ذا، يعام ن ه دًال م  وب
م        ى أنه رض، عل نفس الغ يرات ل اء صالحية التأش ى انته البالد حت ون ب انوني ويبق شكل ق دخلون ب ي

ل (ن ويتعرضون للسجن والغرامات واإلخراج    ومهاجرون غير شرعي   د تحسن الموقف    26).الترحي  وق
بتمبر  اهم س ذآرة تف ع صدور م شكل ملحوظ م ول /ب اني والمفوضية 2003أيل ام اللبن ن الع ين األم  ب

اهم أن          27. لألمم المتحدة لشؤون الالجئين    السامية ذآرة التف ة         " وفيما جاء في م سه دول ر نف ان ال يعتب لبن
م المتحدة                     "وأن  " لجوء سامية لألم ة المفوضية ال م تحت مظل ين المعترف به الحل الدائم الوحيد لالجئ

وفير            "لشؤون الالجئين هو إعادة التوطين في دولة ثالثة        سعى لت اهم ت ذآرة التف إن م سانية    "، ف ول إن حل

                                                      
، والبروتوآول الخاص بوضع 1954نيسان / أبريل22، دخلت حيز النفاذ من U.N.T.S. 150 189 االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، 22

  .1967تشرين األول / أآتوبر4يز النفاذ من  دخل حU.N.T.S. 267 606الالجئين، 
تموز / يوليو10، دخل حيز النفاذ في 28/1962 قانون تنظيم الدخول إلى لبنان واإلقامة فيه والخروج منه، الصحيفة الرسمية، رقم 23

  .27مرجع السابق، مادة ال. سلطة منح اللجوء ممنوحة للجنة المشكلة من مدراء العدلية والخارجية واألمن العام. 26، المادة 1962
  .31 المرجع السابق، مادة 24
: ، على2006أيار /، مايو"احتجاز الالجئين والمطالبين باللجوء في لبنان: الشرعية أم المشروعية"، )بيروت( جمعية الرواد 25

www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf)  صفحة )2007حزيران / يونيو27تمت الزيارة في ،
12.  
  .36 و32 لتنظيم الدخول إلى لبنان واإلقامة فيه والخروج منه، مادة 1962 قانون عام 26
 مذآرة تفاهم بين مديرية األمن العام والمكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن التعامل مع حاالت طالبي 27

توجد  (2003أيلول / سبتمبر9لى وضع الالجئ لدى مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، اللجوء المتقدمين للحصول ع
ومديرية األمن العام هي جزء من وزارة الداخلية وهي مسؤولة، من بين أشياء أخرى، عن إنفاذ آل ). نسخة لدى هيومن رايتس ووتش

 :، على"تاريخ ومهام األمن العام"من العام، موقع األ. القوانين المتعلقة باألجانب في لبنان
 www.general-security.gov.lb/English/History/GSFunction/)  2007آب / أغسطس13تمت الزيارة في.(  
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مؤقتة لمشكالت األشخاص الذين يدخلون سرًا ويقيمون بشكل غير قانوني في لبنان ويتقدمون بطلبات              
  28".اللجوء لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

  
ة    "وفي معرض السعي إليجاد هذه       سانية المؤقت انوني           "الحلول اإلن اهم الوضع الق ذآرة التف ، أضفت م

ى  د عل ام واح صاها ع رة أق ان لفت ي لبن ين ف وء والالجئ البي اللج ولى . ط اهم، تت ذآرة التف وبموجب م
ة اشهر             المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إتمام عملية تحديد وضع الالجئ خالل ثالث

وء    ب اللج سجيل طال ن ت نحهم         29.م ر م ل تقري وء قب البي اللج ل ط ة آ ام مراجع ن الع ولى األم  ويت
ان                 " تصاريح تنقل " ة في لبن ل بحري سمح لحامل التصريح بالتنق ذه، والتي ت ثالث ه  30.لمدة الشهور ال

دم                      ًا، تتق ه الجئ ين بطالب لجوء واعتبرت شؤون الالجئ وإذا اعترفت المفوضية السامية لألمم المتحدة ل
ة تتولى المفوضية    وأثناء هذه الفتر  . إلى األمن العام لتجديد التصريح الخاص بالتنقل لستة أشهر أخرى         

وطين الالجئ           ادة ت ة إلع ى دول ة            . العثور عل ل لثالث د التصريح الخاص بالتنق زم األمر يمكن م وإذا ل
  31.أشهر أخيرة

  
شكل                         ين، وي ة الجئ ى أال يكون دول ان عل ويعكس الحد من تصاريح التنقل لفترة عام واحد إصرار لبن

اهم     ذآرة التف وب بم ر العي د أخط ة العمل . أح ن الناحي ا      وم ت فيه ة تمكن ة للغاي االت قليل د ح ة توج ي
د وضع        سجيل وتحدي ة الت ل عملي ام آام ن إتم ين م شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ية ال المفوض

سجيل          .  شهراً  12الالجئ وإعادة التوطين خالل فترة       د الت ام بع رة ع ين خالل فت ل من الالجئ ومن ُيقب
ر           لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ال       اهم، وتعتب ذآرة التف الجئين يصبح بمنأى عن مظلة م

انوني   ر ق د غي بالد تواج ي ال ائهم ف تمرار بق ة أن اس ة اللبناني ذآرة  . الحكوم ه بموجب م ضًال عن أن ف
ر                     شكل غي ان ب دخلون لبن ذين ي رة واحدة فقط لطالبي اللجوء ال التفاهم يمكن إصدار تصاريح التنقل م

دى المفوض        دمون ل ين بطلب وضع الالجئ                 قانوني، ومن يتق شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم ية ال
ر من            "32.خالل شهرين من وصولهم إلى البالد      ال واحتجاز الكثي ى اعتق شددة أدت إل ود الم ذه القي وه

ات   " األشخاص الذين يتبعون والية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين    طبقًا لخطة عملي
  33.اصة بلبنان الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الخ2007الدولة لعام 

                                                      
  . مذآرة التفاهم، الديباجة28
  .8 المرجع السابق، فقرة 29
  .5 و4 المرجع السابق، فقرة 30
  .9 المرجع السابق، فقرة 31
  .1 الفقرة  مذآرة التفاهم،32
 فيما لم تعرض المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أو السلطات اللبنانية أرقامًا دقيقة حول أعداد طالبي اللجوء والالجئين 33

  آان عدد الالجئين2007آب / أغسطس28تحت والية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المحتجزين فعليًا، فإنه حتى 
وعلى الرغم من االحتياج . هم من العراقيين) 1370(، ونسبة آبيرة منهم 1519 أعوام آانوا 5المسجلين الذين آانوا في لبنان ألآثر من 
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  الوضع القانوني لالجئين العراقيين في لبنان
ر العراقي  ون غي ستفيد الالجئ ا ي ة وفيم ن الحماي ان م ي لبن دودة –ن ف ذآرة – المح م م دمها له ي تق  الت

تقرار        التفاهم، فإن وضع الالجئين العراقيين في لبنان ينطوي على         ر من عدم االس ه في   .  قدر أآب إذ أن
ذآرة              2003نيسان  /أبريل ى م ، قبل توقيع لبنان والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عل

ة                         ين فرض نظام حماي شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم التفاهم بخمسة أشهر، أعلنت المفوضية ال
ين         مؤقت لصالح الالجئين العراقيين في األردن         ان، تحسبًا لخروج موسع النطاق لالجئ وسوريا ولبن

دة     ات المتح ادة الوالي بالد بقي زو ال د غ راق بع ن الع ام  34.م ة ع ى نهاي ية  2006 وحت ت المفوض  قال
ان يجب أن                      راقيين في األردن وسوريا ولبن ا الع السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إن آل الرعاي

تم           ة وأال ت ة مؤقت ى العراق       يتم منحهم حماي سرًا إل ادتهم ق ت، أآدت          . إع ة المؤق وبموجب نظام الحماي
ان  ي األردن وسوريا ولبن راقيين ف ا الع ين أن الرعاي شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم المفوضية ال
ى حد         يجب أال تتم مقابلتهم بصفة فردية لتحديد وضع الالجئ، باستثناء األشخاص العرضة للضرر إل

  35.ب مشكالت الحماية الخاصةآبير واألشخاص أصحا
  

صفة      د وضع الالجئ ب ت بتحدي ين قام شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ة أن المفوضية ال والنتيج
در    . والبقية ُمنحوا شهادات طالبي لجوء    . فردية لعدد قليل من طالبي اللجوء العراقيين في لبنان         ا ق وفيم

راقيين  ين الع دد الالجئ دنمارآي ع ين ال س الالجئ ومجل ي يولي ان ف ي لبن وز /ف والي 2005تم  بح
ام         20000 شؤون             2006 شخص، فإنه مع حلول أواخر ع م المتحدة ل سامية لألم  آانت المفوضية ال

نح     561الالجئين ال تعترف إال بعدد     م م ا ت ين، فيم ًا شهادات طالب    2356 شخصًا منهم آالجئ  عراقي
وء ش 36.لج دة ل م المتح سامية لألم ر المفوضية ال ا تعتب راقيين  وفيم ين الع ل الالجئ ين أن آ ؤون الالجئ

ة     ام الحماي ة نظ م تحت مظل رف به م معت اهم، ه ذآرة التف ة م م تحت مظل راف به تم االعت م ي ذين ل ال
ا                         ت، واعتبرت أن الرعاي ة المؤق راف بنظام الحماي د رفضت االعت ة ق سلطات اللبناني إن ال المؤقت، ف

                                                                                                                                                              
للحماية الدولية واتباع والية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فلم يتمتعوا بوضع قانوني في لبنان، وهم جميعًا عرضة لخطر 

 31بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، . العتقال واالحتجازا
أيلول / سبتمبر1، " لبنان– 2007خطة عمليات الدولة لعام "، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 2007آب /أغسطس
 30تمت الزيارة في  (www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=45221e482: ، على2006
  .4 و3، صفحات )2007حزيران /يونيو

  .2006تموز / يوليو30 بريد إلكتروني من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى هيومن رايتس ووتش، 34
: ، على2006أيلول / سبتمبر1، " لبنان– 2007خطة عمليات الدولة لعام " لشؤون الالجئين،  المفوضية السامية لألمم المتحدة35

www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=45221e482)  2007حزيران / يونيو30تمت الزيارة في( ،
  .3صفحة 

 :، على2005تموز /، يوليو"تقرير إحصائي: في لبنانتعداد العراقيون "، )بيروت( مجلس الالجئين الدنمارآي 36
 www.lebanon-support.org/resources/Survey%20report%20on%20Iraqi%20population.pdf)  2007تموز / يوليو1تمت الزيارة( ،

آب / أغسطس31رايتس ووتش، وبريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ببيروت إلى هيومن . 14صفحة 
2007.  
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ذآرة ال    ب م ين بموج سجلين آالجئ ر الم راقيين غي رعي   الع ر ش اجرون غي م مه اهم ه ن وتف ن، ويمك
  37.اعتقالهم واحتجازهم

  
ل المفوضية   ن من قب ة المؤقت المعل ام الحماي اذ نظ رفض إنف ذي ي د ال د الوحي و البل ان ه م يكن لبن ول

ين  شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ام   . ال ى نظ ط عل ق ق م يواف ه ل ى أن ضًا عل د أصر األردن أي فق
ت ورفض اال ة المؤق هالحماي راف ب اير38.عت ول ين اني / وبحل انون الث ي 2007آ ف األمن ع الموق  دف

ة   ام الحماي تبدال نظ ى اس ين إل شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم دهور المفوضية ال ي الت ستمر ف الم
ضافة في                 راقيين في دول االست ين الع ة لالجئ ة فعال ر في فرض حماي المؤقت، الذي فشل إلى حد آبي

م المتحدة              . ة جديدة حلت محله   الشرق األوسط، بسياس   سامية لألم ررت المفوضية ال ومنذ ذلك الجين ق
ين بصفة                 ارهم الجئ لشؤون الالجئين االعتراف بكل الرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق باعتب

  39.جماعية
  

دة بإدخال إجراء             تها الجدي ين سياس ات وفي لبنان نفذت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئ
راقيين ين الع ى الالجئ صرة عل دة مقت وب  . جدي ن وسط وجن راقيين م ا الع رف اآلن بالرعاي ا تعت وفيم

ا هو     – آقاعدة –العراق باعتبارهم الجئين بصفة جماعية، فهي ال تسجلهم          اهم آم ذآرة التف  بموجب م
دول األخرى  ن ال ين م سبة لالجئ ال بالن ود  . الح ي ظل وج ذا، ف سي له سبب الرئي جئ  ال50000وال

إن       وطين، ف ادة الت وافرة إلع اآن المت دد األم ة ع ع محدودي الي، وم ت الح ي الوق ان ف ي لبن ي ف عراق
ين                وطين لكل الالجئ ادة الت نح إع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ال يمكنها ضمان م

سجل الالج             12العراقيين خالل    ة       شهرًا من التسجيل، آما هو مطلوب منها إذا آانت ست ين تحت مظل ئ

                                                      
: ، على2006أيلول / سبتمبر1، " لبنان– 2007خطة عمليات الدولة لعام " المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 37

www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=45221e482)  2007حزيران / يونيو30تمت الزيارة في( ،
فثلثا . حتى بالنسبة للعدد الصغير نسبيًا من العراقيين الذين تم االعتراف بهم آالجئين، فإن وضعهم بالكاد ينطوي على حل دائم. 9صفحة 

 2005 و2004الالجئين العراقيين تقريبًا الذين تمت إعادة توطينهم من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في عامي 
  .3المرجع السابق، صفحة . دولة واحدة على األقل إعادة توطينهمرفضت 

تشرين الثاني /، نوفمبر(E) 10، رقم 18مجلد " الفرار من العراق والبقاء في األردن: معاملة يلفها الصمت" انظر هيومن رايتس ووتش، 38
  .43صفحة ). 2007زيران ح/ يونيو22تمت الزيارة في  (/www.hrw.org/reports/2006/jordan1106: ، على2006

على ضوء الموقف القائم من نزاع مسلح وعنف معمم في العراق، والعراقيون الذين يقيمون خارج بالدهم وغير مستعدين أو قادرين  "39
ألمم المتحدة على العودة بسبب الظروف القائمة، يمكن اعتبار أنهم بحاجة للحماية الدولية، ولهذا فهم أشخاص محل عناية المفوضية السامية ل

وعلى ضوء األعداد الكبيرة المتورطة في القضية، فوضع الالجئ على أساس فرضي ال يعتبر فرضه مجديًا، ولهذا تعتبر . لشؤون الالجئين
بعد اإلستراتيجية المتبعة ". المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين هؤالء األشخاص الجئين على أساس التقييم الجماعي للموقف

واالستثناء الوحيد في هذا المجال إن آان ثمة سبب لالعتقاد أن الشخص . 2007آانون الثاني / يناير1إعادة النظر في الوضع العراقي، 
وتشمل األمثلة على االستثناء مجرمي .  لالجئين1951من اتفاقية ) و (1المعني ربما هو مستبعد من منحه وضع الالجئ بموجب المادة 

وفي هذه الحاالت أجرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مقابالت . بي الجرائم غير السياسية خارج البلدالحرب ومرتك
مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاآوميت، ممثلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في . فردية لتحديد وضع الالجئ

  .2007آذار / مارس23لبنان، بيروت، 
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ام لطلب               40.مذآرة التفاهم   وبالتالي ال تتقدم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لألمن الع
  .الحصول على تصاريح تنقل لالجئين العراقيين

  
وبدًال من هذا، بموجب السياسة الجديدة الخاصة باالعتراف الجماعي، تصدر المفوضية السامية لألمم             

راق،                  المتحدة لشؤو  وب الع ادمين من وسط وجن راقيين الق ن الالجئين شهادات الجئين لكل الرعايا الع
ب المفوضية ى مكت دمون إل ن يتق صاريح  41.مم ه ت ذي تمنح شهادات نفس الوضع ال ذه ال نح ه  وال تم

ام   ن الع ن األم صادرة ع ل ال ين     . التنق شهادات الالجئ ة ب سلطات اللبناني رف ال ى األخص ال تعت وعل
صادرة عن  ن  ال ا م ي حامله ة تعف ا وثيق ين باعتباره شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم المفوضية ال

  .العقوبات جراء الدخول غير القانوني أو تواجده غير القانوني في البالد
  

ين               2007آب  /وحتى نهاية أغسطس   شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم  7766، سجلت المفوضية ال
و   ان، وح ي لبن ًا ف ًا عراقي دى     1600الي الجئ د ل م مواعي ددت له راقيين ح ين الع ن الالجئ رين م  آخ

ى      دد إل يرفع الع ا س سجيل، مم ين للت شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ئ 9المفوضية ال  آالف الج
  42.مسجل

  
  التأشيرات وتصاريح اإلقامة

ة                    ان بطرق قانوني ى لبن دخول إل راقيين ال واطنين الع سبة للم ة بالن ان يطلب من      فلب. من الصعب للغاي ن
دخول      سماح بال بالد لل ى ال ول إل يرة دخ م تأش ون معه راقيين أن يك ن  . الع سياحية يمك يرات ال والتأش

دى الوصول       روت ل ار بي ن مط راق، أو م ي الع ة ف سفارة اللبناني ن ال ا م صول عليه ن . الح وال يمك
ة           ة البري ة اللبناني ابر الحدودي دى المع ياحية ل يرة س ب تأش دم بطل راقيين التق سوريا للع ة ل . المتاخم

 يومًا لدى الوصول إلى المطار الدولي، على العراقيين إظهار          15وللحصول على تأشيرة سياحية لمدة      
غ  م مبل ترداد ق 2000أن معه ن اس اب ال يمك اب وإي ذآرة ذه دًا، وت دقيي دوالر نق ز فن ا، وحج  43.مته

                                                      
وليس من .  أحال مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ببيروت أآثر من ألف الجئ عراقي في لبنان إلى إعادة التوطين40

بيروت بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ب. الواضح آم من هؤالء تم قبولهم في دول إعادة التوطين
  .2007آب / أغسطس31إلى هيومن رايتس ووتش 

تصدر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الشهادات على أساس من االعتراف الجماعي بوضع الالجئ بدًال من شهادات  41
وبدءًا من . اية المؤقت آجزء من نظام الحم2007آانون الثاني / ويناير2003نيسان /طالب اللجوء التي آانت تصدرها بين أبريل

 تصدر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مذآرات تحديد مواعيد لغرض التسجيل لصالح العراقيين 2007آانون الثاني /يناير
سباب الستبعادهم ويمد المكتب غالبية العراقيين بشهادات الجئين في مقابلة التسجيل، باستثناء من توجد أ. الذين يحضرون لمكتب المفوضية
  .من اتفاقية الالجئين، وهؤالء يمنحون مقابالت فردية لتحديد وضع الالجئ) و (1من وضع الالجئ بموجب المادة 

  .2007آب / أغسطس31 بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 42
 :، على"دخول المواطنين العرب من غير دول الخليج القادمين لغرض السياحة: راتالتأشي" األمن العام، 43
 www.general-security.gov.lb/English/Visas/Arab+countries/)  التجار الذين يظهرون ). 2007تموز / يوليو20تمت الزيارة في
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نهم تحمل تكلف                  رار من العراق ال يمك ون المضطرون للف ضمان       وغالبية العراقي ران وال ذاآر الطي ة ت
  : وآما قال أحد الالجئين44.المالي الالزم

  
ادرة       ات          . لدي شقيقتان في بغداد تريدان المغ اك عنف عشوائي في طرق ال إن هن ويق

ا              ا     المجيء بغداد، وإنه يؤثر على الجميع لكن من الصعب عليهم ا ألن عليهم ى هن  إل
  45. دوالر للشخص1200 جوًا، ويجب توافر حجز فندقي، وتكلفة هذا المجيء

  
وريا،     ع س ة م ة اللبناني دود البري دى الح ياحية ل يرات س ب تأش ى طل ادرين عل ر ق راقيين غي وألن الع

  .فغالبية الالجئين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني، بمساعدة المهربين الذين ينقلونهم عبر الحدود
  

اد         سهم في الع يرة يجدون أنف دخلون بتأش ذين ي راقيين ال اء     وحتى الع د انته ة بع ر قانوني ة غي ي إقام ة ف
يرة  الحية التأش والي . ص ام      60000وح ي ع انوني ف شكل ق ان ب وا لبن راقيين دخل ن الع ، 2006 م

ة من       20 ويقدر األمن العام أن أقل من         2007.46 في الشهور الخمس األولى من       22000و  في المائ
  47.العراقيين الذين دخلوا البالد قد غادروا

  
امي   ي ع ب     2007 و2006وف واطنين األجان يم وضع بعض الم ام تنظ ن الع نهم ( عرض األم وم
رة                    ) العراقيين الفوا شروط وفت م خ الذين دخلوا لبنان بشكل غير قانوني أو دخلوا لبنان بتأشيرة عمل ث
 إال أن الشروط التي وضعتها السلطات آانت آثيرة لدرجة أنها جعلت هذا الخيار متاحًا لعدد                48.اإلقامة

ة . شخاصضئيل من األ ع غرام ام ودف دى األمن الع سجيل ل ات الت دمين بالطلب ى المتق ة عل ي البداي ف

                                                                                                                                                              
عبور برًا وآذلك من المطار الدولي، وآذلك األطباء والمهندسين عضويتهم في أحد الغرف التجارية العراقية يمكنهم التقدم لطلب تأشيرة لل

ومن لديه تقرير طبي من العراقيين يفيد أنه بحاجة لعالج طبي في لبنان يمكنه . القادرين على إثبات عضويتهم في اتحاد مهني، المرجع السابق
ل للمستثمرين ورجال األعمال والبنوك والموظفين والتجار والمرضى الدخو"األمن العام، . التقدم لطلب تأشيرة عبور الحدود البرية اللبنانية

تمت  (/www.general-security.gov.lb/English/Visas/Arab+countries: ، على"وذويهم، وآل من له أصول لبنانية والوفود السياحية
  ).2007تموز / يوليو20الزيارة في 

وعليهم إثبات أن الغرض من الرحلة هو السياحة، وتقديم . احية لدى السفارة اللبنانية ببغداد البديل هو تقدم العراقيون لطلب التأشيرة السي44
مقابلة . ويجب أن يوافق األمن العام على التأشيرات الصادرة عن السفارة.  دوالر في حساب بنكي عراقي10000الدليل أن لديهم ما يعادل 

  .2007أيار / مايو12 هيومن رايتس ووتش مع مسؤول باألمن العام، بيروت،
  .2007أيار / مايو8، صيدا، )81رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الجئ عراقي 45
رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات واألجانب، بالنيابة عن اللواء الرآن وفيق جزيني، المدير العام  رسالة من العميد سهام حرآة، 46

  .2007حزيران / يونيو30لألمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 
  . المرجع السابق47
. 2007حزيران / يونيو30وتم مد هذه الفترة إلى . أيار/ مايو31آذار و/ مارس1 ُمنح األجانب فرصة تنظيم وضعهم بين 2007 في عام 48

جزيني، المدير العام لألمن رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات واألجانب، بالنيابة عن اللواء الرآن وفيق رسالة من العميد سهام حرآة، 
  .2007حزيران / يونيو30العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 
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انوني      )  دوالراً 635حوالي  ( ليرة لبنانية    950000قدرها   ا    . (لكونهم في البالد بشكل غير ق رًا م وآثي
ذين           ارون "تتنازل السلطات عن تغريم العراقيين المحتجزين ال ى العراق     " ُيخت ودة إل م يتوج   ). الع ب ث

دى وزارة العمل         . عليهم إصدار تصريح عمل وتصريح إقامة      . وإلصدار تصريح العمل عليهم التقدم ل
ى ستة أشهر               اني بحد أدن د عمل مع صاحب عمل لبن ديهم عق د  . ولهذا الغرض يجب أن يكون ل وعق

ام               ه من آاتب عدل ع دة            . العمل يجب أن يكون مصادقًا علي ة صالح لم ى تصريح إقام وللحصول عل
م،              عام،   سفر الخاصة به ديم جوازات ال ام وتق  وتصريح  49على المتقدمين بالطلب العودة إلى األمن الع

لدى بنك  )  دوالر 1000( ليرة لبنانية    1500000العمل وشهادة مثبت فيها إيداع صاحب العمل لمبلغ         
وا و  . اإلسكان، وبوليصة تأمين واختبار طبي ُيظهر عدم اإلصابة باإليدز      ضعهم  وأخيرًا على من نظم

ل           صريح العم وع ت ى ن ه إل ستند قيمت ة، وت صريح اإلقام نوي لت الي س ل م ع مقاب ة دف ذه الطريق : به
اني 1800000 رة لبن د )  دوالر1200( لي ة واح ون(للفئ اني 1200000، و)المهني رة لبن  800( لي

ان  ) دوالر ة اثن ون (للفئ ال المحترف ة  )  دوالرًا267 (400000، و)العم ة ثالث ر  (للفئ ال غي العم
  50).لمحترفينا

  
ن     ل م دد قلي ن ع رين، تمك ب آخ ال أجان وافر عم ان وت ي لبن دهورة ف صادية المت ة االقت سبب الحال وب
ان، وعدد          العراقيين من العثور على صاحب عمل لبناني مستعد لضمان طلبات تنظيم وضعهم في لبن

ع الرسوم وب ودف توفى آل المطل نهم اس ل م ين . أق ارس1وب و25آذار و/ م ران/ يوني م 2007 حزي  ل
  : وآما شرح أحد الالجئين العراقيين الموقف51. عراقيًا167يتمكن من التقدم لتنظيم الوضع إال 

  

                                                      
إال أن الكثير من الالجئين العراقيين ليست معهم ". G – series"لم تطالب لبنان بعد أن يكون لدى العراقيين جواز سفر جديد من نوع  49

ث يحتاجون الستخراج جواز جديد أو تجديد الجواز قبل التقدم للحصول على جوازات سفر بالمرة، أو انتهت صالحية جوازات سفرهم، بحي
. وتصدر السفارة العراقية في بيروت جوازات سفر للعراقيين في لبنان. تصريح إقامة في لبنان، وهي نفقة أخرى ال يمكن لغالبيتهم تحملها

، )حازمية(سكرتير األول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى الصافي، قنصل، وخالد المشهداني، ال. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ
  .2007نيسان / أبريل19
 :، على"اإلقامة السنوية: اإلقامة في لبنان" موقع األمن العام، 50
 www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Yearly+Stay/)  بلة ومقا) 2007تموز / يوليو20تمت الزيارة في

العراقيون معفون . 2007نيسان / أبريل24هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي، منسقة مرآز المهاجرين آاريتاس لبنان، بيروت، 
  .من دفع الرسوم الخاصة بإصدار تصاريح العمل

الفترة السابقة للتنظيم آانت من و. حزيران/ يونيو30آذار و/ مارس1 تمكن األجانب من التقدم بطلب تنظيم وضعهم بين 2007 في عام 51
رسالة من العميد .  عراقيًا لتنظيم الوضع أثناء هذه الفترة704وقد تقدم إجمالي . 2006أيار / مايو5 إلى 2005تشرين الثاني / نوفمبر29

عام لألمن العام، إلى هيومن رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات واألجانب، بالنيابة عن اللواء الرآن وفيق جزيني، المدير السهام حرآة، 
 2005والتراجع الحاد في تقديم الطلبات قد يعود جزئيًا إلى أن األمن العام رفض في العامين . 2007حزيران / يونيو30رايتس ووتش، في 

وا قد دخلوا بتأشيرات  عددًا آبيرًا من المتقدمين بطلبات التنظيم من العراقيين، بمن فيهم من تقدموا من العراقيين بالطلبات وآان2006و
، 2007نيسان / أبريل24مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي، منسقة مرآز المهاجرين، آاريتاس لبنان، بيروت، . سياحية

 30، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، آبير منسقي الحماية بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بيروت
ومعدل الفشل المرتفع يرجح أنه أقنع الكثير من العراقيين ممن ُرفضت طلباتهم بأال يضيعون نقود آثيرة منفقة في شكل . 2007نيسان /أبريل

  .2007رسوم وإصدار وثائق قانونية وطبية بال طائل، ويرجح أن األمر نفسه أقنع عراقيين آخرين بعدم التقديم في عام 
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ي   [سألت  . إنني ال أجد آفيًال ألتقدم بطلب اإلقامة       در         ] صاحب عمل ه ال يق ال إن ه ق لكن
ذا الحد األقصى                غ ه ردد أصحاب    . إال على آفالة عدد محدود من األجانب وقد بل ويت

داً     : إذ يقولون .  آفالة العراقيين  العمل في  ا ترحل غ ذلك  ... اليوم أنت هنا، لكن ربم وآ
ا،         ه وأي               إذا آنت مكفوًال من قبل شخص م ه لدي ه، ويجب أن تعمل فأنت تحت رحمت

  52.مبلغ يدفعه لك ال يمكنك رفضه، ألنه آفيلك

  
ة  وغالبية العراقيين الذين يتمكنون من تنظيم وضعهم في لبنان يتم تسجيلهم في         ر   (الفئة الثالث ال غي عم

ين اآلخريين          )محترفين ل من الفئت ة أق ذه الفئ ة له صاريح اإلقام إال أن تصريح  . ، بما أن تكلفة رسوم ت
ى   راد أسرته، عل ة ألف صاريح إقام ى ت ي الحصول عل ه الحق ف نح حامل ة ال يم ة الثالث ن الفئ العمل م

ين       ة واحد واثن ة      وفي ظل   53.النقيض من حامل التصريح من الفئ دد محدود من األسر تكلف درة ع ق
ال              ة لالعتق ر عرض م األآث الغين ه ال الب ا أن الرج رة، وبم د باألس ضو واح ن ع ر م يم ألآث التنظ

الغ           ن الب زوج أو االب  54.واالحتجاز جراء الدخول غير القانوني، فإن معظم األسر تميل لتنظيم وضع ال
  :وآما قالت الجئة عراقية شابة

  
دى       . بار من الحصول على تصاريح إقامة     تمكن آٌل من شقيقّي الك     ا يعمل ل وآل منهم

انون  اك الق د انته ل ال يري ع   . صاحب عم ن دف ل، لك ا أصحاب العم ولى آفالتهم ويت
م وضعه في                           د ت ك، فق غ األلف دوالر في البن تثناء مبل ة آل شيء، باس الشقيقان تكلف

ن ش   ل م فر آ واز س ان بج يالن يحتفظ ن الكف ين، لك ل الكفيل ن قب ك م ي . قيقّيالبن وأب
ر      ن العم الغ م قيقي الب ن ش زل، لك ي المن ان ف ي يبقي دينا  15وأم ست ل ا لي ًا وأن  عام

  55.ونخشى االعتقال. تصاريح إقامة وآل مّنا يعمل

  
ا وأبنا  ة أخرى إن زوجه ًا وضعهمءوقالت الجئ وا جميع د نظم ة ق ا األربع دى سؤالها إن آانت . ه ول

  56".آنا نخشى على الرجال، واآلن لم تعد لدينا نقود: "التوابنتيها قد تقدمتا بطلب تنظيم الوضع، ق
  

                                                      
  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(، بيروت الكبرى )65رقم (تس ووتش مع الجئ عراقي  مقابلة هيومن راي52
 :، على"اإلقامة السنوية: اإلقامة في لبنان" موقع األمن العام، 53
 www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Yearly+Stay/)  2007تموز / يوليو20تمت الزيارة في(  

وتتم التقييمات بناء على آل حالة .  قادرة على مساعدة عدد محدود من العراقيين آل عام بالمساعدة المالية لغرض تنظيم الوضع آاريتاس54
مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي، منسقة مرآز المهاجرين، آاريتاس . على حدة لتحديد التكلفة التي ستغطيها آاريتاس

  .2007نيسان /أبريل 24لبنان، بيروت، 
  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(، بيروت الكبرى )60رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الجئة عراقية 55
  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(، بيروت الكبرى )63رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الجئة عراقية 56
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انوني  شكل ق ان ب ي لبن اء ف ن البق نهم م ة تمك ارات أخرى قليل ون إال بخي ون العراقي ع الالجئ . وال يتمت
اء              ى بق ة أن يحافظوا عل ه من الصعب للغاي فالعراقيون الذين دخلوا لبنان بتأشيرات سياحية يجدون أن

ًا في ا      بالد وضعهم قانوني رة واحدة، بحد أقصى              . ل دها إال م تم تجدي سياحة ال ي .  شهور 3فتأشيرات ال
اء صالحية التأشيرة                         د انته ة بع ستمرون في اإلقام ياحية وي ان بتأشيرة س دخلون لبن واألجانب الذين ي

متطلبات ال المفارقة الغريبة إذن أن الالجئين العراقيين الذين يلتزمون ب         57.ُيستبعدون من تنظيم وضعهم   
امهم فرص إلضفاء الوضع   وافر أم ه ال تت انوني يجدون أن شكل ق ان ب دخلون لبن دخول وي ة لل اللبناني
القانوني على إقامتهم لدى انتهاء صالحية تأشيرة السياحة، فيما يتوافر لمن يدخلون بشكل غير قانوني               

ياحية      . فرصة تنظيم وضعهم    دخلون بتأشيرات س ذين ي راقيين ال ين الع إن الالجئ ذلك ف  يتعرضون وآ
ذين                 راقيين ال ى العكس من الع بالد، عل ادرة ال لضغوط من األمن العام بشكل فردي على آل منهم لمغ

انوني       ر ق اوينهم في                  . يدخلون لبنان بشكل غي وفير عن يهم ت ان بتأشيرة عل دخلون لبن ذين ي واألجانب ال
راقيين   ين الع ارات لالجئ ام زي ن الع سؤولو األم ام، ويجري م ن الع ان لألم ذين تنتهي صالحية لبن ال

  58.تأشيراتهم
  

ستغربًا أن               وأخيرًا فبينما اإلحصاءات الخاصة بالزواج بين العراقيين واللبنانيين غير متوافرة، فليس م
والمرجح أن العدد ارتفع مع مرور     . يتزوج العراقيون المقيمون في لبنان منذ سنوات أشخاص لبنانيين        

زمن ساء العرا   . ال ة للن زواج فرص وفر ال ات      وي انيين، فاألجنبي ال لبن ن رج زوجن م ي يت ات الالت قي
ان       " تصاريح إقامة "المتزوجات من لبنانيين تتوافر لهم        فضًال عن     59.مجانية شريطة أال يعملن في لبن

ام                    دة ع زواج لم د ال أن المتزوجات من رجال لبنانيين يمكنهن التقدم للحصول على الجنسية اللبنانية بع
ات لب     ( ّن بالعمل         وما إن يصبحن مواطن سمح له ى ُي ات حت ة           60).ناني اني وأم أجنبي ال من أب لبن  واألطف

  61.يحصلون بشكل تلقائي على الجنسية اللبنانية
  

                                                      
ن الجنسية والجوازات واألجانب، بالنيابة عن اللواء الرآن وفيق جزيني، المدير العام رئيس مكتب شؤو رسالة من العميد سهام حرآة، 57

  .2007حزيران / يونيو30لألمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 
ين غالبية الالجئ. 2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(، بيروت الكبرى )65رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية الجئة 58

  .العراقيين في هذا الوضع يحاولون تفادي أن يتم اعتقالهم بأن يغيروا السكن
 :، على"تصريح اإلقامة: اإلقامة في لبنان" موقع األمن العام 59
 www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Courtesy+Residence/)  2007تموز / يوليو20تمت الزيارة في.(  

. 1934تموز / يوليو16، 160، المعدل بمرسوم رقم 1925آانون الثاني / يناير19 عن الجنسية اللبنانية، 15 من مرسوم رقم 5 مادة 60
 :، على1960آانون الثاني / يناير11، وقانون 1939حزيران / يونيو19 في 122Lوالمرسوم رقم 

 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=44a24c6c4)  2007تموز / يوليو27تمت الزيارة في.(  
  .1925آانون الثاني / يناير19 عن الجنسية اللبنانية، 15 من مرسوم رقم 1 مادة 61
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ى                    دم للحصول عل نهم التق ات ال يمك وعلى الجانب اآلخر فالرجال األجانب الذين يتزوجون نساء لبناني
ة             سية اللبناني ى الجن الهم عل ة، وال يحصل أطف ة      62.الجنسية اللبناني صاريح إقام ى ت نهم يحصلون عل  لك

ا يكفي من                   ديهم م وا أن ل ان، ويجب أن يثبت لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، بشرط أال يعملون في لبن
  63.موارد إلعالة أنفسهم طيلة فترة البقاء في لبنان

                                                      
 من 4المادة .  االستثناء الوحيد على هذه القاعدة هي حالة ترمل اللبنانية المتزوجة من أجنبي حيث يحصل أوالدها على الجنسية اللبنانية62
انظر أيضًا حكومة لبنان، التقرير الدوري الثالث إلى لجنة إزالة التمييز . 1925آانون الثاني / يناير19 عن الجنسية اللبنانية، 15رسوم رقم م

تمت الزيارة في  (www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm: ، على2006تموز / يوليوCEDAW/C/LBN/3 7ضد المرأة، 
  ).2007تموز / يوليو23
 :، على"اإلقامة الدائمة: اإلقامة في لبنان" موقع األمن العام، 63
 www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Permanent+Stay/)  2007تموز / يوليو20تمت الزيارة في( ،

  .2007آب / أغسطس31ى هيومن رايتس ووتش، وبريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ببيروت إل



 

25 هناك موٌت أو هنا شقاٌء

 

V.االحتجاز واإلعادة القسرية   
  

  دالعقوبات جراء الدخول أو التواجد غير القانوني بالبال
ة               ام        1951على الرغم من أن لبنان ليس دولة طرف في اتفاقي ا لع ين وبروتوآوله و   1967 لالجئ ، فه

ين                 شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم ة للمفوضية ال ة التنفيذي وم  (طرف في اللجن  ولجعل  64).إآس آ
ادة           سق مع الم دول نحو عدم                31الدول تتصرف بشكل مت ين، التي توجه ال ة الالجئ  فرض    من اتفاقي

دأ                 ى مب ة عل انوني؛ تكررت مصادقة اللجن ر الق العقوبات على الالجئين بسبب دخولهم أو تواجدهم غي
دخول أو    راء ال اقبوا ج اتهم يجب أال يع اتهم أو حري د لحي ا تهدي ن ظروف فيه ارين م ين الف أن الالجئ

تنتا   . اإلقامة في دولة أخرى بشكل غير قانوني بغرض التقدم بطلب اللجوء           م    وفي االس ، جاء   44ج رق
اطق                          : "التالي ين وطالبي اللجوء في من رًا من الالجئ ددًا آبي ق أن ع ق عمي ة بقل ة التنفيذي تالحظ اللجن

ببها دخولهم أو                     ة التي س ا من اإلجراءات التقييدي مختلفة من العالم هم اآلن عرضة لالحتجاز وغيره
ة و   ترآز على أهمية  "و" تواجدهم غير القانوني بحثًا عن مكان للجوء       شريعات الوطني شمل الت أو /أن ت

  65".الممارسات اإلدارية التفرقة بين موقف الالجئين وطالبي اللجوء، وبقية األجانب
  

راقيين              الالجئين الع ق ب راقيين      . وال تقوم الحكومة اللبنانية بفرض هذا التمييز فيما يتعل ا الع فكل الرعاي
ا فيالذين يدخلون الدولة بشكل غير قانوني أو يبقون          دخول،             ه ذآورة في تأشيرات ال رة تتجاوز الم  لفت

رغم                 يعتبرون مهاجرين غير شرعيين بغض النظر عن آون عدد آبير منهم فارين بحياتهم المهددة وب
  .االعتراف الجماعي بالرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق آالجئين

  
ان    ومن حيث الممارسة، فالسلطات اللبنانية أظهرت تحمًال ملحوظًا للتو         شرطة  . اجد العراقي في لبن وال

شكل                    ة ب صاريح إقام ديهم تأشيرات سارية أو ت وقوات األمن الداخلي ال تعتقل العراقيين الذين ليست ل
م تصدر                       . منهجي ة بالتواجد، ول ة الدولي اجين للحماي راقيين المحت م تعترف بحق الع إال أن السلطات ل

                                                      
وعضوية اللجنة التنفيذية ال تستلزم . هي الهيئة الحاآمة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) إآس آوم( اللجنة التنفيذية 64

ت الالجئين والعضوية في األمم المتحدة أو إظهار االهتمام بإيجاد حلول لمشكال"المصادقة على اتفاقية الالجئين أو بروتوآولها، لكنها تتطلب 
: ، على"آيفية التقدم لعضوية اللجنة التنفيذية"المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ". هيئاتها المتخصصة

www.unhcr.org/excom/418b5ecc4.html)  ومنذ . 1963في عام وانضم لبنان إلى اللجنة التنفيذية ). 2007تموز / يوليو5تمت الزيارة في
في اجتماعاتها السنوية، والغرض منها إفادة الدول بشأن معاملتها لالجئين وطالبي اللجوء، " االستنتاجات" تبنت اللجنة باقة من 1975عام 

تمثل رأي المجتمع واستنتاجات اللجنة ليست ملزمة قانونًا للدول، لكن معروف عنها أنها . وتفسيرها لقانون الالجئين الدولي المطبق حاليًا
  ). دولة70فيها حاليًا (الدولي ولها سلطة قوية لتبنيها من قبل الدول األعضاء باللجنة التنفيذية 

 9، "استنتاج بشأن الحماية الدولية" الصادر عن اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 44 استنتاج رقم 65
، فقرة )2007تموز / يوليو19تمت الزيارة في  (www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c43c0.html: ، على1986تشرين األول /أآتوبر

  ).د(و) أ(



 

26  7200 رين الثانيتش/نوفمبر

ات صريحة  رلتعليم ةلعناص انون ب  الموآل اذ الق وا أال  إنف ن   يعتقل اس م ى أس راقيين عل ين الع الالجئ
ة ي الدول انوني ف ر الق دهم غي انوني أو تواج ر الق العراقيين . دخولهم غي  خاصة الرجال –وبالنتيجة ف

راقيين         .  يقيمون في ظروف ال استقرار فيها إلى حد آبير         –منهم   ين الع سمح لالجئ في بعض األحيان ُي
شهادات ال              في نقاط التفتيش بالمرور لدى إظهار      رغم من أن ال  شهادات الالجئين الخاصة بهم، على ال

بالد             . تتمتع بوضع رسمي   وفي بعض نقاط التفتيش يواجه هؤالء الالجئون أنفسهم االعتقال ألنهم في ال
ال الالجئ العراقي    : وال يوجد نسق أو أسلوب معين لهذه االعتقاالت     . بشكل غير قانوني   سواء تم اعتق
وآلين  ذا يعتمد بالكامل على ِمزاج   أم ال، فيبدو أن ه     يش     الضباط الم اط التفت دى نق انون ل اذ الق ومع  . إنف

ين           ذر الالجئ ين تح شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ية ال إن المفوض ة، ف ذه الحقيق راف به االعت
ة  "وتصدر لالجئين العراقيين مطبوعات بعنوان      . العراقيين من إمكانية االعتقال    أتي  "معلومات هام  ، ي

ال              : "فيها ة ضمانات محددة ضد االعتق وشهادة  . في ظل الظروف الراهنة، فشهادة الالجئ ال توفر أي
سلطات               الالجئ تسمح للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالتدخل لصالح الالجئ لدى ال

سلطات اللبنان                   ا ال ًا إضافية تتجاوز التي تمدك به ق بالعمل        اللبنانية، لكنها ال تمنحك حقوق ا يتعل ة فيم ي
  66".والتنقل

  
د                    ة مطردة مع تزاي د في عالق وبالنسبة لالجئين العراقيين، فخطر التعرض لالعتقال واالحتجاز يتزاي

ل من    2007آذار /عدد نقاط التفتيش، ففي مارس   د االحتجاز في      100 آان يوجد أق  الجئ عراقي قي
ول أغسطس ان، وبحل الغ2007آب /لبن شكل ب دد ب د الع صبح  تزاي رة 480 لي ة مباش  شخصًا، آنتيج

وفمبر         67.النتشار نقاط التفتيش بسبب تدهور الوضع األمني       شرين  / ولكن ومع نشر هذا التقرير، في ن ت
  68. الجئًا عراقيًا رهن االحتجاز في لبنان580، ارتفع العدد إلى 2007الثاني 

  
ى أحد         تعتقلهم إلى مراآز  الذين  وتأخذ السلطات هؤالء الالجئين العراقيين        الشرطة المحلية ثم تنقلهم إل
ة سة المحكم ة بانتظار جل سجون اللبناني ن 69.ال دد م ة لع سات المحكم د جل د مواعي تم تحدي ا ي ادة م  وع

ين         . الالجئين العراقيين في نفس الوقت      سألون الالجئ ضاة ي ًا، فالق ة الظروف دائم سات ثابت ذه الجل وه
                                                      

 منشورات معلومات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الصادرة لالجئين العراقيين في لبنان، دون تاريخ، توجد نسخة لدى 66
  .هيومن رايتس ووتش

 23يومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاآوميت، ممثلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان، بيروت،  مقابالت ه67
، وبريد إلكتروني من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ببيروت إلى هيومن رايتس 2007حزيران / يونيو8آذار و/مارس

، )بيروت(، دايلي ستار "يتزايد عدم تحمل بيروت للعراقيين المشردين"أيضًا ليساندرا أورستورم، انظر . 2007آب / أغسطس31ووتش، 
  .2007حزيران / يونيو23
  .2007تشرين الثاني / نوفمبر12 أسوشيتد بريس، 68
الذين يتم اعتقالهم أثناء والالجئون العراقيون .  العدد األآبر من الالجئين العراقيين المحتجزين هو في سجن رومية في بيروت الكبرى69

محاولة دخول لبنان بشكل غير قانوني، في العادة بمساعدة مهربي األشخاص الذين يعملون في المناطق الجبلية البعيدة التي تلف الحدود 
لون إلى سجن رومية في اللبنانية السورية شمالي لبنان، يتم اصطحابهم في العادة إلى سجن محلي على األقل بصفة مبدئية، والكثيرين منهم ينق

  .مرحلة الحقة
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وفي العادة ينكر عليهم القضاة فرصة شرح         . ر القانوني تأآيد أسمائهم وجنسياتهم، ثم تأآيد دخولهم غي      
ألني  . جلبوني إلى القاضي  : " وقال أحد الالجئين   70.أسباب دخولهم أو تواجدهم غير القانوني بالبالد       وس

ة         : قلت. عن اسمي وإن آنت دخلت البالد بشكل غير قانوني         نعم، وُحكم علّي بشهر في الحبس وغرام
  71]". دوالرًا33[ ليرة لبنانية 50000بمقدار 

  
ان           1962 من قانون عام     32وبموجب المادة    دخلون لبن ذين ي  الخاص بالدخول والخروج، فاألجانب ال

ة واإلخراج            ة أعوام، وغرام ين شهر وثالث راوح ب رة تت سجن لفت بشكل غير قانوني عرضة للحكم بال
شأن تطبيق العقو           )الترحيل( ل ب ل من التعق ضاة بالقلي ام الق د تمتعت أحك ثالث المحددة في     ، وق ات ال ب

ى من             72.القانون  وفي العادة ُيحكم على الالجئين العراقيين الذين يدخلون بشكل غير قانوني بالحد األدن
ى               73.العقوبة بالحبس وهي شهر، باإلضافة لغرامة واإلخراج        ة التي ُتفرض عل ع الغرام دًال من دف  وب

ديل وهو قضاء          ى الب م يلجأون إل راقيين، فه وم واحد        الالجئين الع دل ي رة إضافية في الحبس، بمع فت
  . ليرة لبنانية10000مقابل آل 

  
  روميةظروف االحتجاز في سجن 

ضون           انوني يق ر الق دخول غي الحبس لل يهم ب وم عل راقيين المحك ين الع ن الالجئ ى م ة العظم الغالبي
حظوا أن    هيومن رايتس ووتش السجن وال     اوقد زار باحثو  .  ببيروت الكبرى  روميةأحكامهم في سجن    

ة بالمفوضية       . الالجئين العراقيين يشارآون زنزاناتهم مع المجرمين العاديين       وقد أعلنت اللجنة التنفيذي
م                         تنتاج رق ذه الممارسة في اس ى ه ا عل ين عن عدم موافقته ، 85السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئ

انوني أو تواجدهم       نالحظ بقلق أن طالبي اللجوء محتجزين فقط بسبب دخول        : "الذي جاء فيه   هم غير الق
ر مرغوب                   غير القانوني، ويودعون عادة في الحبس مع مجرمين عاديين، ونؤآد على أن هذا أمر غي

 74".فيه ويجب تفاديه آلما أمكن إلى ذلك سبيًال

 
شغلها     :  أربعة أنواع مختلفة من الزنازين  روميةوفي سجن    الزنازين المخصصة لشخص واحد التي ي

ع األمر ستة                       في العادة أربع    شغلها في واق ة أشخاص التي ي ازين المخصصة لثالث ة اشخاص، والزن
                                                      

  .2007آذار / مارس26 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سميرة ترا، مديرة جمعية رواد، بيروت، 70
  .2007أيار / مايو3، سحن رومية، مبنى ب، بيروت الكبرى، )68رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الجئ عراقي 71
  .32مة فيه والخروج منه، مادة  قانون تنظيم الدخول إلى لبنان واإلقا72
قابلت هيومن رايتس ووتش الجئين عراقيين حكم عليهم بشهر في الحبس :  قيمة الغرامة تتباين من شخص آلخر، دون أي سبب منطقي73

  . ليرة على التوالي300000 و250000 و200000 و100000 ليرة و50000للدخول غير القانوني، لكنهم ُأمروا بدفع غرامات بلغت 
 13، "استنتاج عام بشأن الحماية الدولية"، )XLIX (85 استنتاج اللجنة التنفيذية بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين رقم 74

، )2007تموز / يوليو19تمت الزيارة في  (www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c6e30.html: ، على1998تشرين األول، /أآتوبر
  )ee(فقرة 
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خاص،           سعة أش ة أو ت ًا ثماني شغلها فعلي ي ي خاص والت سبعة أش صة ل ازين المخص خاص، والزن أش
ًا                        شغلها حالي ضافة المحتجزين، وي ًا مخصصة الست م تكن يوم دًا ل  100وزنازين قليلة للغاية آبيرة ج

ى               وُي.  شخصاً 120إلى   ة أو إل ى الرده سمح للمحتجزين في الزنازين الكبيرة بالخروج من الزنازين إل
والمحتجزين في الزنازين األصغر من حيث المبدأ يسمح لهم بمغادرة زنازينهم           . الفناء لساعة أسبوعياً  

ن   ل م ات أق ادة ألوق ي الع ة يخرجون ف ن حيث الممارس ن م اعتين، لك دة س بوعيًا لم رات أس الث م ث
  75.هذه

  
 مساوية بنفس القدر لظروف احتجاز اللبنانيين، فهم في  روميةوعلى الرغم من أن ظروف السجن في    

ة الصحية،                        ل أدوات النظاف دادات من قبي اه واإلم ام والمي م الطع ارب له العادة يستفيدون من جلب األق
ذه                    دعم الخارجي ه ى شبكات ال ارب   .فيما ال يمكن أن يعتمد العراقيون وغيرهم من األجانب عل  واألق

م المحتجزوواألصدقاء القليل ع به ذين يتمت ود ون العراقيون ال سليم النق سجن لت ى ال ذهبون إل ن ممن ي
سجن             . "يجدون التجربة مروعة   ذا قالت     "يجب أن آخذ معي الطعام والثياب ألخي وابن أخي في ال ، آ

سجن      ". ..إحدى السيدات العراقيات   ارة ال رًا مواج      . من الصعب زي ا أخشى آثي ي      وأن سلطات ألنن ة ال ه
ري         . أقيم بشكل غير قانوني هنا   ا أحد غي يس لهم ه ل أخي وابن ذا، ف ّي ه وأذهب مرة أسبوعيًا، يجب عل

  76". يحصالن على الطعام، لكن الطعام ليس جيدًا، وليس آافيًاروميةوفي . هنا
  

م يتعرضوا للمعام              روميةوقال السجناء العراقيون في سجن       م ل تس ووتش إنه ومن راي سيئة     لـ هي ة ال ل
سجن ل حراس ال ن قب ة . م ة للغاي ازين مزدحم ن أن الزن تكوا م ال محتجز . إال أن المحتجزون اش وق

صغيرة  ازين ال شغلون الزن ن ي ان مم ي آ ة  : "عراق ن طريق ة، لك ي الزنزان اس ف ن الن ر م اك الكثي هن
ا  أس به ا ال ب راس لن ة الح و  . معامل ا ه اس زنزانتن ي 2.5مق رًا ف رًا2.5 مت اك ح.  مت تة وهن والي س

رة إن           77"أشخاص في الزنزانة، ومن المستحيل النوم      ازين الكبي  وقال محتجز عراقي يشغل إحدى الزن
ده     دمين                   : "الموقف ليس أفضل عن ى أخمص الق رأس إل ة ال سردين، من قم ام آسمك ال  78".يجب أن نن

ة  شايا قليل ا ح ّرة وفيه ازين أس ي الزن يس ف ر. ول ي آخ جين عراق ال س ا: "وق ساحة تك اك م ي هن د تكف
  79".ونستخدمها آوسادة لنا جميعًا. وتوجد حشية واحدة في الزنزانة. الجميع في النوم

  

                                                      
 بيروت الكبرى Médecins du Monde au Liban and Association Justice et Miséricorde هيومن رايتس ووتش مع طاقم عمل  مقابلة75
  .2007نيسان / أبريل23، )رومية(
  .2007آذار / مارس31) الزعترية(بيروت الكبرى ) 13رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 76
  .2007أيار / مايو3، سجن رومية، )68رقم (تش مع رجل عراقي  مقابلة هيومن رايتس وو77
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية، )41رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 78
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية، )44رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 79
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راقيين    . وفي هذه الظروف ال يتمتع المحتجزون بالخصوصية بالمرة        دورة : "وقال أحد المحتجزين الع
ة ي رآن من الزنزان اه ف ة. المي اقي الزنزان اه عن ب اب لفصل دورة المي ة ثي ستخدم خرق سل ون. ون غت

  80".ولدينا دلو، ويجلب األصدقاء لنا الصابون إلى السجن. داخل زنزانتنا
  

واء        . آما يشتكي العراقيون في االحتجاز من درجة حرارة السجن المرتفعة          از تكييف ه ففي غياب جه
شتاء،    . وفي وجود مراوح قليلة واالزدحام الشديد، تصبح الزنازين شديدة الحرارة في الصيف             وفي ال

  .انب اآلخر، تصبح الزنازين باردة للغايةعلى الج
  

ه وال      : "وثمة شكوى أخرى متفشية هي طعام السجن       ون ل ام ال ل نحصل على وجبتين يوميًا، لكن الطع
ه      راقيين، وأضاف           "... مذاق، وال يمكن أآل ال أحد المحتجزين الع ذا ق ذي        : "آ ام ال ى الطع د عل ونعتم

أتيهم           . ريجلبه لنا األصدقاء، والشاي والسكر والسجائ      ذي ي ام ال ى الطع دون عل ا يعتم وغالبية الناس هن
ارج ن الخ ر 81".م ي آخ ز عراق ال محتج ي   : " وق ان وزن ا آ ى هن ل أن أحضر إل ًا، 74قب  آيلوغرام

الي اآلن   ى ح روا إل ي [وانظ ن الطبيع ل م ه أق دو أن وزن ي  ]. ويب غ وزن رة بل ًا56ذات م .  آيلوغرام
شترون       . ة، فهي تضرنيومياه الشرب ليست جيد. الطعام ليس جيداً   ود، وي ديهم نق ا ل اس هن وبعض الن

  82".مياه الشرب
  

  احتجاز بال أجل مسمى أو العودة للعراق: خيار مستحيل
ام          من قانون الدخول والخروج على أنه        1962 من قانون    18تنص المادة    ام األمن الع دير ع يجوز لم

رر        أن ة من تق ة العام ة النياب ت  إخراجه  إيوقف بموافق ى أن ت ه  ل ة ترحيل ا يقضي    . م معامل ذا فحالم وبه
ام مسؤوليتهم                     ولى األمن الع انوني؛ يت ر ق شكل غي . العراقيون فترة الحكم بالسجن جراء دخول البالد ب

ة                          ك الحال ام في تل ى سجن األمن الع راقيين إل ل المحتجزين الع تم نق دأ ي ة    . ومن حيث المب ومن الناحي
ادة أن يظل الالجئ          العملية، فإن نقص المساحة الكافية في سجن         ي ع ن في   ون العراقي  واألمن العام يعن

  .السجن الذي قضوا فيه فترة العقوبة
  

ًا اللتزامات         ) ترحيل(ومن الناحية النظرية ال يصدر األمن العام أوامر إخراج           ضد أي عراقيين، طبق
ى ح  سرًا إل ادة ق سرية، وهي اإلع ادة الق أال تعرضهم لإلع دولي ب انون ال ان بموجب الق ه لبن يث تواج

ر        . حياتهم أو حرياتهم تهديداً    ذا بكثي وم   . أما من الناحية العملية، فالموقف أقل وضوحًا من ه ا ال يق ففيم

                                                      
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية )41رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 80
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية، )43رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 81
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية، )40رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 82
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ق سراحهم من                             ضًا ال يطل و أي وبتهم، فه رة عق ذين قضوا فت راقيين ال ا الع إخراج الرعاي ام ب األمن الع
از ين فرصة إخ  . االحتج ى تح ًا حت از، افتراض د االحتج يهم قي ل يبق تم ب راق دون أن ي ى الع راجهم إل

سرية  ادة ق ذا اإلخراج إع ار ه يلة . اعتب ضمنوا  والوس ا أن ي راقيين به ين الع ي يمكن لالجئ دة الت الوحي
ى العراق   يقضوا إطالق سراحهم من االحتجاز ما إن    ار  (فترة العقوبة هي الموافقة على العودة إل الخي

ى األمن        ، وهذا بأن تتقدم المفوضية )المتاح أآثر من غيره   ين إل شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم  ال
  83.العام مطالبة بإطالق سراحهم، أو بأن يراقبهم أحد الموظفين وبالتالي ينظم وضعهم

  
سيرًا من          تحقق  ومن الناحية العملية، لم    درًا ي ين إال ق شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم المفوضية ال

راقيي   زين الع راج المحتج ي إخ اح ف از النج ن االحتج ين    . ن م راح بعض الالجئ الق س تم إط ا ي وفيم
إطالق   ين ب شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ية ال ب المفوض ا إن تطال أخير م راقيين دون ت الع

األمن العام عامة للمفوضية السامية لألمم      يوضح  وال  .  في االحتجاز  ىسراحهم؛ فإن بعضهم اآلخر يبق    
ين أسباب رف        نهم          المتحدة لشؤون الالجئ ين بعي ادة        . ض إطالق سراح بعض الالجئ دو أن زي ه يب إال أن

وطين   ادة الت ة بإع دول الثالث از   –عروض ال د االحتج راقيين قي ين الع ة لالجئ نح األولوي وف – بم  س
ة         سلطات اللبناني اع ال ى إقن ين عل شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ية ال درة المفوض ن ق سن م تح

  .از وبذلك تحميهم من اإلعادة القسريةبإخراج العراقيين من االحتج
  

سجن                   رة في تنظيم وضعهم من داخل ال شقة آبي م         . ويجد الالجئون العراقيون م اح له ا ال تت رًا م وآثي
ان مم               سابقين في لبن م ال نهم  اوسيلة اتصال مباشرة بأصحاب عمله وفي آل    .  تنظيم وضعهم     من   يمك

املين ا       اد من الع م النف ستعدين        الحاالت، وبإمداد زهيد دائ م م ا يكون أصحاب عمله ادرًا م راقيين، ن لع
  .للخوض في إجراءات تنظيم الوضع المكلفة والمجهدة لموظفيهم السابقين

  
ر   ون العراقي ووبالنتيجة، ُيواجه الالجئ    ا ُم ارين أحالهم ي االحتجاز بخي د    : ن ف ا االستمرار في تكب إم

ى       المشقة والقسوة واالبتالء باالحتجاز، دون أن يلوح أي مو         عد قريب إلطالق السراح، أو الموافقة عل
اتهم            ى حي ًا عل و إذن           . العودة إلى الدولة التي فروا منها خوف ين المحتجزين، فه ة الالجئ سبة لغالبي وبالن

إذ أن فكرة البقاء في السجن ألجل غير مسمى فكرة مروعة وظروف            . تخيير ال يستحق صفته آتخيير    
وفرض االحتجاز  . العودة إلى العراق  " اختيار"ن االختيار في    السجن ال تطاق بحيث ال يوجد الكثير م       

ٍل رألج ة وال         غي رة العقوب ضوا فت د ق زين ق ون المحتج د أن يك ية، بع روف قاس ل ظ ي ظ سمى ف  م
ًا اللتزامات                           ر انتهاآ ة ويعتب سانية ومهين ة الإن ل معامل ه يمث ذا في حد ذات يواجهون أية تهم أخرى، فه

                                                      
ل مكلف ماديًا، فعدد قليل للغاية من الالجئين العراقيين يمكنه االستعانة بهذا  بما أن تنظيم وضع الشخص في لبنان بناء على تصريح العم83

  ).انظر أيضًا الفصل الرابع. (الخيار لتأمين خروجه من االحتجاز
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دولي ال  د ال ان بموجب العه سياسية لبن ة وال الحقوق المدني ضة  84خاص ب دة لمناه م المتح ة األم  واتفاقي
ة   سانية أو المهين ية أو الالإن ة القاس ة أو العقوب ن ضروب المعامل ره م ذيب وغي ة مناهضة (التع اتفاقي

  85).التعذيب
  

دون إال الخروج من االحتجاز         م ال يري راق، فه ى الع . وال يرغب المحتجزون العراقيون في العودة إل
  .الموافقة على العودة إلى هناك ال يعني إال تحقيق هدف الخروج ال أآثرو
  

تس ووتش من سجناء عراقيين في سجن                     ومن راي ة والكثير ممن قابلتهم هي ادئ       رومي اروا في ب  اخت
ى سالمتهم                      راق؛ حيث يخشون عل ى الع ودة إل ى الع سجن عل ومن       86.األمر البقاء في ال د قابلت هي  وق

ى العراق     " اختياره" بعد لحظات من     روميةراقيًا في سجن    رايتس ووتش محتجزًا ع    ودة إل وحتى  . الع
د أن انتهى من أداء                        ر مسمى بع ذلك الحين آان يرفض إعادته إلى العراق وظل في احتجاز ألجل غي

ان    . فترة العقوبة جراء الدخول بشكل غير قانوني  ه، آ وقبل دقائق من تحدث هيومن رايتس ووتش إلي
وآان ممتعضًا وغاضبًا لدرجة     . ة العراقية قد انتهى من مقابلته وإتمام إجراءات عودته        وفدًا من السفار  

د                    . أنه آان بالكاد قادرًا على الكالم       ان ق الحبر األزرق، وآ ورًا ب ا زال مغم ان م ذي آ ع إصبعه ال ورف
ال     د       : "استخدمه ليبصم بإصبعه، وق ي عائ ذا؟ إنن رى ه دني صوابي       ! أت سجن أفق ذا ال ي األرجح أنن   . ه

اء في               ] ومرر إصبعه على حلقه   [سوف أتعرض للقتل في العراق       ى البق ادرًا عل م أعد ق د، ل لكنني عائ
  87".هذا السجن

  

                                                      
 G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR، 1966آانون األول / ديسمبر16 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 84

Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 وصادق لبنان على العهد . 1976آذار / مارس23 ودخل حيز النفاذ في
اتفاقية .  من العهد تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة7والمادة . 1977تشرين الثاني / نوفمبر3في 

 .G.A 1984آانون األول / ديسمبر10مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، تم تبنيها في 

res. 39/46, [annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)] 1987حزيران / يونيو26 ودخلت حيز النفاذ في .
  .2000تشرين األول / أآتوبر5دق عليها لبنان في وصا

، عانى الالجئ المحتجز ألجل 8.4 الفقرة UN Doc. A/58/40, UN Doc CCPR/C/76/D/900/1999 (2002) "سي ضد أستراليا" في قضية 85
هد الدولي الخاص بالحقوق  من الع7وقد حددت لجنة حقوق اإلنسان أن المادة . غير مسمى من صدمة نفسية بسبب االحتجاز لفترة مطولة

 أبدت لجنة مناهضة التعذيب قلقها إزاء اعتبار الرعايا غير البريطانيين يثيرون المخاوف 2004وفي عام . المدنية والسياسية قد تم انتهاآها
 قالت 2006 ثم في (CAT/C/CR/33/3, 10 December 2004)" االحتجاز ألجل غير مسمى"األمنية، بحيث أن الحكومة البريطانية لجأت إلى 

 U.N. Doc CAT/C/USA/CO/2,) 25، "احتجاز األفراد ألجل غير مسمى دون توجيه اتهامات يعتبر انتهاآًا لالتفاقية"اللجنة لألمم المتحدة إن 
 ,Alfred de Zayas, Human rights and indefinite detention, International Review of the Red Cross: انظر أيضًا). 2006تموز /يوليو

Volume 87 Number 857 March 2005, p.20: ..." : االحتجاز ألجل غير مسمى قد يثير قضايا خاصة بالقانون الدولي في مجال حظر
فاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وآذلك االنتهاآات األخرى الت. التعذيب، بسبب اآلثار النفسية التي يعانيها المحتجز ألجل غير مسمى
  ".وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

فاألشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في :  ال يعني هذا أن الغالبية العظمى من المحتجزين العراقيين اختاروا البقاء في السجن86
  .شخاص ال يريدون العودة إلى العراقسجن رومية آانوا في األصل أ

  .2007أيار / مايو11، سجن رومية، بيروت الكبرى، )44رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 87
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ي         راقيين ف زين الع ادة المحتج ي إع دخلها ف ت ت شكل مؤق رة ب ة للهج ة الدولي د المنظم ل أن تجم وقب
ى العراق           2007أيلول  /سبتمبر ودة إل راقيين الع يلتين    ، آان بإمكان المحتجزين الع ا أن  .  بإحدى وس إم

ون  . يقوموا بأنفسهم بإعداد ترتيبات السفر الخاصة بهم، أو أن تعيدهم المنظمة الدولية للهجرة             والعراقي
وا                      ت، شريطة أن يكون ادرة في أي وق نهم المغ الذين أقدموا على ترتيب إجراءات سفرهم بأنفسهم يمك

سجن    ي ال ة ف رة العقوب وا فت د أتّم راءات الع 88.ق ا إج ي    أم رة فه ة للهج ة الدولي ة بالمنظم ودة الخاص
  : آالتالي

  
ذين قضوا                 راقيين ال دم التفاصيل الخاصة بكل الع آان األمن العام وبصفة منتظمة يق

ى سجن    . فترات العقوبة إلى السفارة العراقية     دًا إل ة ثم ترسل السفارة وف ة  رومي  لمقابل
ة      . ى العراق  العراقيين المعنيين وللتأآد من أنهم أرادوا العودة إل        سفارة قائم وترسل ال

ا                ة للهجرة فيه ة الدولي إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظم
  89.أسماء األشخاص الذين يرغبون في العودة إلى العراق

  
ى                       درجين عل راقيين الم ين آل الع شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم وقد قابل العاملون بالمفوضية ال

شؤون                          . لقوائمهذه ا  م المتحدة ل سامية لألم د في المفوضية ال سجيلهم بع تم ت م ي وتشاوروا مع آل من ل
ي        سجيل ف ة الت يهم فرص وا عل ئ، وعرض ع الالج اعي بوض راف الجم سياسة االعت ًا ل ين تبع الالجئ

ين   شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ية ال ى   . المفوض ابتين عل انوا ث زين إن آ ن المحتج دوا م وتأآ
م           . ارهم بالعودة إلى العراق   قر سامية لألم ا أن المفوضية ال ة، بم ك المرحل م في تل ون رأيه وغّير القليل

انوا مسجلين                   و آ ى ل سجن، حت المتحدة لشؤون الالجئين ال يمكنها أن تضمن لهم إطالق السراح من ال
ة    واتصلت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ب       . آالجئين لدى المفوضية   ة الدولي المنظم

ة         ى قائم درجين عل راقيين الم ة للع سفر المطلوب ات ال د ترتيب وف تع ة س ضمان أن المنظم رة ل للهج
ع األمر ال                       م في واق ين إنه شؤون الالجئ السفارة الذين قالوا فيما بعد للمفوضية السامية لألمم المتحدة ل

ى        ويطلب األمن العام من آل المحتجزين     . يريدون العودة إلى العراق    ودة إل  العراقيين الراغبين في الع
  .العراق أن يوقعوا على شهادة بأنهم وافقوا طوعًا على اإلعادة

  

                                                      
وبهذا الخطاب، .  تصدر السفارة العراقية في بيروت خطابًا للعراقيين المحتجزين الذين يرتبون إجراءات سفرهم بأنفسهم للعودة إلى العراق88
على أجرة السفر من بيروت إلى بغداد من الخطوط % 50مكن للعراقيين الراغبين في العودة إلى العراق من لبنان الحصول على خصم ي

  .وإذا فضلوا الهبوط في مطار آخر غير مطار بغداد، عليهم دفع ثمن تذآرة من خط طيران مختلف، وال يوجد عليه أي خصم. الجوية العراقية
مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى . الصافي، قنصل، وخالد م. ايتس ووتش مع هـ مقابلة هيومن ر89
وقبل آل زيارة من هذا القبيل إلى سجن رومية، تطلب السفارة العراقية من األمن العام، بالنسبة لكل . 2007نيسان / أبريل19، )الحازمية(

  .عقوباتهم والمحتجزين في سجون لبنانية مختلفة، أن يتم إرسالهم جميعًا إلى سجن روميةالمحتجزين العراقيين الذين قضوا 
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بتمبر    ي س ت ف شاط المؤق ق الن ل تعلي ول /وقب ت    2007أيل راقيين، قال زين الع ادة المحتج ال إع  بمج
تس ووتش ومن راي ـ هي ة للهجرة ل ة الدولي ة : "المنظم اعدتهم المنظم ذين س ة آل األشخاص ال الدولي

وعي      شكل ط ودة ب شأن الع شاورة ب يم والم م عرضة للتقي ة ه ادتهم الطوعي ي إع رة ف ل 90".للهج  وقب
بتمبر ول /س اليف  2007أيل سؤولية تك ت م ران، وتول رحالت الطي رة ل ة للهج ة الدولي ت المنظم ، رتب

ى مطار    وب). بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية( مطارات العراق الدولية األربعة     أحدالنقل إلى    اء عل ن
ل أجر    م مقاب دفع له ائي، أو ت رهم النه ى مق دين إل ل للعائ يلة نق ة لوس ب المنظم ا أن ترت الوصول، إم

ايو     91.وسيلة النقل العام   بتمبر   / وبين شهري م ار وس ول   /أي ة للهجرة         2007أيل ة الدولي ، وفرت المنظم
ادة التكامل بلغت            ا     2000للعراقيين العائدين منحة بغرض إع اقي     500 دوالر، منه دًا، والب  دوالر نق

اير 1 وبين 92.موزع على المساعدات مدفوعة األجر     اني و  / ين انون الث ايو 17آ ار  / م ، أعادت  2007أي
يهم  67المنظمة الدولية للهجرة     انوا رهن االحتجاز     62 عراقيًا من لبنان إلى العراق، بمن ف ًا آ  عراقي

  93.بسبب الدخول غير القانوني، وأسرة مكونة من خمسة أفراد
  

  االختيار باإلآراه
ة          سفارة العراقي تس ووتش إن ال ومن راي ـ هي روت ل شجع أي شخص   "قال القنصل العراقي في بي ال ت

راق   ى الع ودة إل ى الع ودة        "عل سهيل ع و ت صل ه ه آقن ن عمل زءًا م إن ج سه ف ت نف ي الوق ن ف ، لك
ه              ساعدة من دى طلب الم ى العراق ل سفارة    ا ومسؤولو  94.المحتجزين العراقيين إل وعي      ال ام ال  يعون تم

ة محدودة                  اراتهم الحقيقي ودة للعراق إال ألن خي ى الع ون عل ون ال يوافق . حقيقة أن المحتجزون العراقي
اء   : في رآن محاصرين ] المحتجزين العراقيين[يتم وضعهم : "وقال القنصل العراقي في لبنان  ا البق إم

ى العراق   ودة إل سجن أو الع ار. في ال ديهم خي يس ل ودة، إذا ُمنحوا . ول ا الع ارًا آخر، وأرادوا وقته  خي
  95".تعتبر هذه إذن عودة طوعية

                                                      
  .حزيران/ يونيو7 بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 90
  .حزيران/ يونيو7 بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 91
  .2007حزيران / يونيو19حزيران و/ يونيو7 بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 92
ولم تتمكن المنظمة . حزيران/ يونيو7 و2007أيار / مايو17 بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 93

على الرغم من مغادرتهم .  قد خلفوا في لبنان أي من أفراد األسرة62إن آان أي من المحتجزين العائدين الـ الدولية للهجرة من القول 
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن السفارة العراقية والمفوضية السامية ". فال يعني هذا أن جميعهم آانوا متزوجين: "آأشخاص، قالت المنظمة

وأن " في العادة يخطروننا بالموقف حين يعرفون بوجود أزواج أو زوجات أو أفراد من األسرة في لبنان "لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
بريد إلكتروني من " والثني عن مد المساعدة بالقدر المطلوب"المنظمة تسعى الستيضاح التبعات على األسر في مشاورتها لألشخاص 

  .2007تموز / يوليو18ووتش، المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس 
مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى . الصافي، قنصل، وخالد م.  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ94
  .2007نيسان / أبريل19، )الحازمية(
رة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى مشهداني، سكرتير أول، السفا. الصافي، قنصل، وخالد م.  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ95
  .2007نيسان / أبريل19، )الحازمية(
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سه            سها في الوضع نف ذين أوضحوا            . وتجد وآالة األمم المتحدة نف راقيين المحتجزين ال ة الع فمع مقابل
م                   ين ضمان أنه شؤون الالجئ لسفارتهم أنهم يريدون العودة، حاولت المفوضية السامية لألمم المتحدة ل

أن                . رهينمكال يعودون    ين ب شؤون الالجئ م المتحدة ل وفي الوقت نفسه تعترف المفوضية السامية لألم
رارات        ار ق صعب اعتب ن ال ذا فم دودة، وله ارات مح ديهم إال خي ست ل زين لي راقيين المحتج الع

اً        ة حق ى العراق طوعي م المتحدة       . المحتجزين العراقيين بالعودة إل سامية لألم ل المفوضية ال ال ممث وق
ة                : "لالجئين في لبنان  لشؤون ا  إننا ال نسألهم إن آانوا عائدين طوعًا إلى العراق أم ال؛ ألننا نعتقد أن ثم

  96".شيء غريب في توجيه هذا السؤال إلى شخٍص محتجز
  

ًال                       د منحوا فع انوا ق ى العراق إذا آ ودة إل ويبدو من غير المحتمل أن يختار المحتجزون العراقيون الع
ر مسمى     االحتجاز أل  غير   بديًال م يودعوا االحتجاز،                . جل غي ذين ل راقيين ال ين الع إن الالجئ ًا ف وقطع

ى العراق في                       ودة إل ة في الع رة الرغب والذين يتمتعون لهذا السبب ببديل، يرفضون بصورة قطعية فك
رة  ذه الفت ان        هإال أن. ه ي لبن راقيين ف ين الع ى الالجئ اة عل عوبة الحي دى ص م م صل  ( رغ ر الف انظ

ده في                     . ختارون البقاء ، فهم ي  )السادس ى بل ودة إل ى الع درة عل ى الق ان يتمن ين إن آ وبسؤال أحد الالجئ
دتّ . ال: "المستقبل القريب، أجاب جوابًا قاطعًا بليغاً  سه     97".سوف أموت إذا ُع سؤال نف ه ال دى توجي  ول

سال    . فأنا خائفة للغاية، خائفة من العنف     . ال: "إلى امرأة عراقية، أجابت    ذا هو   وأتطلع لألمن وال مة، فه
ال أحد يكره بلده، لكن إذا       : " وقالت امرأة أخرى   98".وأريد أن أعيش دون آوابيس ودون خوف      . هدفي

ى     99"استمر الحال على ما هو عليه، فلماذا قد أرغب في العودة؟           ودة إل  آما يتم تحذير الالجئين من الع
ا في العراق         : "وآما قال أحد الالجئين   . الديار من قبل ذويهم الذين ظلوا في العراق        ُآلما نتصل بعائلتن

  100".ال تفكروا أبدًا في العودة إلى العراق: يقولون لنا
  

اير   ي ين ين ف شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ية ال رار المفوض ذ ق اني /ومن انون الث  2007آ
زين     ارة المحتج دت إش اعي، تزاي اس جم ى أس ين عل ارهم الجئ راقيين باعتب ا الع االعتراف بالرعاي ب

ودة                     ال دون الع م ال يري ى أنه ين إل شؤون الالجئ عراقيين الذين قابلتهم المفوضية السامية لألمم المتحدة ل
ا                      ين ال يمكنه شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم إلى العراق، حتى وإن آانوا يعرفون أن المفوضية ال

ا           . أن تضمن لهم اإلخراج من االحتجاز       راقيين م ة المحتجزين الع ودة      إال أن غالبي ارون الع وا يخت زال

                                                      
 23 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاآوميت، ممثلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان، بيروت، 96

  .2007آذار /مارس
  .2007نيسان / أبريل25، )الضاحية( بيروت الكبرى ،)57رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زوج وزوجة عراقيين 97
  .2007نيسان / أبريل26بيروت، ) 59رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 98
  .2007نيسان / أبريل26، بيروت، )58رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 99
  .2007نيسان / أبريل25، )الضاحية(روت الكبرى ، بي)56رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 100
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راق ى الع ارهم   . إل باب اختي ون المحتجزون أس تس ووتش شرح العراقي ومن راي ع هي ة م ي مقابل وف
دة شهور في                           . للعودة ودة قضوا بالفعل ع ذين رفضوا الع ين ال ى أن الالجئ نهم إل رون م إذ أشار الكثي

نهم     السجن، على الرغم من جهود المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ال           الجئين بالتدخل بالنيابة ع
ام     راقيين       . لدى األمن الع ال أحد المحتجزين الع ا               : "وق اء هن ى البق ى العراق عل ودة إل في  [أفضل الع

جن  ةس هور  ]. رومي ة ش ذ ثماني ا من خاص هن اك أش شؤون   . فهن دة ل م المتح سامية لألم ية ال والمفوض
صالحهم             تمكن من فعل أي شيء ل اذا أبقى ه    . الالجئين لم ت ي             فلم راق، لكنن ل في الع ا ُأقت ا إذن؟ ربم ن

  101".أفضل المغادرة
  

ار                    دوره خي انوني هو ب ال   وخيار إطالق السراح عبر آفالة التوظيف وإضفاء الوضع الق . صعب المن
اع صاحب                     وأطلع محتجز عراقي هيومن رايتس ووتش على جهوده التي ذهبت سدى حين حاول إقن

  : قال. عمله بكفالة طلبه بتنظيم الوضع
  

أرى أشخاصًا موجودين هنا منذ ثمانية      . لم يخبرني أحد آم ستطول إقامتي في السجن       
هر راق   . أش ى الع ود إل سوف أع انوني، ف يم وضعي الق ن تنظ ن م م أتمك وإذا . وإذا ل

ل سوف ُأقت راق، ف ى الع ي أن . عدت إل سبة ل ودة، لكن من األفضل بالن د الع وال أري
سجن     .  مع المجرمين  أعود على أن أقضي هنا يومًا آخر محبوساً        اء في ال . ال أريد البق

. هذه أول مرة أآون فيها في حجرة واحدة مع مجرمين           . ولم أدخل السجن في حياتي    
  102.لقد عانيت األّمرين في السجن، وأفضل الموت على البقاء

  
ة في                 شقة بالغ م يجدون م تس ووتش إنه ومن راي ابلتهم هي وقال عدد من المحتجزين العراقيين الذين ق

  :وقال أحدهم. لتكيف مع ظروف االحتجاز المطولا
  

هر  بعة أش ذ س ا من ا هن د صوابي . أن ى وشك أن أفق ًا، وعل ا متعب حق أعصابي . وأن
متى؟ لم أفعل أي   . مشتعلة، وال أريد إال أن أعرف متى سيطلقون سراحي من السجن          

ًا  . رةإنني متوتر للغاية، وأرتجف في أحيان آثي      . ولم أرتكب عمًال إرهابياً   . شيء أحيان
ه        . [أآون في زنزانتي وأشعر برغبة في أن أمزق قميصي          ا يدي وأمسك بقميصه بكلت

ق قميصه           ى وشك تمزي ات     ]. وأدى حرآة وآأنه عل ا ُنعامل آالحيوان ر أي     . إنن م ن ول
  103".حقوق إنسان، بل نسمع بها فقط

                                                      
  .2007أيار / مايو11، سجن رومية، بيروت الكبرى، )89رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 101
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية، بيروت الكبرى، )42رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 102
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية، بيروت الكبرى، )41رقم ( مع رجل عراقي  مقابلة هيومن رايتس ووتش103
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ا مع اللصوص والمجرمين         : "وقال محتجز عراقي آخر      ا هن ل أ      . أن ي ال     أقضي ساعات اللي بكي ألنن
شكوى،        . توقفت عن التساؤل حول أي شيء ألن ال شيء يحدث          . أعرف ماذا جرى   ر من ال وحين أآث

  104".عد إلى العراق: يقولون
  

  :وقال محتجٌز عراقٌي آخر
  

ار       . الموقف صعب علينا للغاية، فنحن ال نفعل أآثر من االنتظار          ة أخب دي أي وليست ل
داعى   تمر الشهور فحسب، وأشعر بن    . عن أسرتي  ة،      . فسي أنهار وأت ي متعب للغاي إنن

سيًا ق نف د  . ومره سجن، ويب ي ال وابهم ف اس ص د الن سهم ءيفق ى أنف تكلم إل ي ال . ون ف
ة عب للغاي ف ص ت. الموق رور الوق ع م د م سي يتزاي اق النف دّي . واإلره دأت ي ب
  105.ترتجفان، إنني أنهار حقًا

  
ادة ل    ى اإلع ة عل ات أن الموافق ذه الرواي ن ه ح م ن الواض ة  وم دة المتاح يلة الوحي ست إال الوس ي

وهم ال يرغبون في التواجد في العراق، فما يريدونه هو           . للمحتجزين العراقيين للخروج من االحتجاز    
رة                 . الخروج من االحتجاز   ين عراقيين قضوا فت ة الجئ وتؤآد مقابالت هيومن رايتس ووتش مع أربع

راقيين            في االحتجاز ثم أعيدوا إلى العراق ثم عبروا الحدود         ة المحتجزين الع ان، أن غالبي  ثانية إلى لبن
ى العراق        ال أحدهم     . ال يرغبون في العودة إل د ق د قضاء     : "فق ًا           20بع ًا في العراق وجدت ُمهِرب  يوم

ساطة             ". وأعادني مباشرة إلى لبنان    ة، أجاب بب ان  : "وبسؤاله لماذا وافق على مغادرة لبنان في البداي آ
سوء  الغ ال سجن ب ي ال ادرة الوضع ف ضطرًا للمغ ت م ذا  106".، وآن ة به ى دراي ة عل سفارة العراقي  وال

سيناريو ش  . ال تس ووت ومن راي ـ هي ي ل صل العراق ال القن د ق ود : "فق ذي يع شخص ال م أن ال د لك  أؤآ
ام              للعراق د عشرة أي ة بع ا ثاني ه هن ادة بعض األشخاص ثالث مرات             .  سوف ترون د تمت إع  107".وق

  . مرة من بين المؤشرات األقوى على أن اإلعادة غير طوعيةوتعتبر إعادة الشخص نفسه ألآثر من
  

ذآر   ى ت رون عل راق ُيجب ى الع ادة إل ى اإلع ان عل ي لبن ون ف ق المحتجزون العراقي ين يواف ًا ح وأحيان
راق رار من الع ى الف ام األول عل رتهم بالمق ي أجب م . األخطار الت ا جرى حين ت ي م وروى أٌب عراق

ام              اعتقاله هو وابنه وتم احتجاز     انوني في ع د  . 2005هما بشكل غير قانوني لدى الدخول غير الق وبع

                                                      
  .2007أيار / مايو3، سجن رومية، بيروت الكبرى، )69رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 104
  .2007حزيران / يونيو1، سجن األمن العام، بيروت، )95رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 105
  .2007نيسان / أبريل17، )الضاحية(، بيروت الكبرى )23رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 106
مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى . الصافي، قنصل، وخالد م.  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ107

  .2007نيسان / أبريل19، )الحازمية(
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ة عدة شهور في سجن     ا من االحتجاز        رومي ى العراق ليخرج ودة إل ى الع ا عل ى    .  وافق ادا إل ا إن ع وم
ة            . العراق حتى تم اختطاف االبن     دفع فدي ه ب ان       . وتمكن األب من إخراج ابن ى لبن ادا إل ًا ع ال  . ومع وق

ى        . عودة إلى العراق  ال أريد ال  : "األب ة في جسدي، حت أريد البقاء في لبنان، حتى إذا آسروا آل عظم
  108".إن لم نشعر هنا باألمان لتواجدنا بصفة غير قانونية

  
سقوط ضحايا                   دين يتعرضون لخطر ال إن العائ وباإلضافة الستهدافهم باالنتهاآات؛ مثل االختطاف، ف

د جاو        . للعنف المعمم  اس حام دة    مثًال بعد قضاء عب د               45يش م اني بع ة في سجن لبن رة العقوب ًا فت  يوم
 دوالر لكي يغادر    400القبض عليه أثناء محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني، دفعت أسرته مبلغ             

وبر     . السجن ويعود إلى العراق    ى العراق في أآت شرين األول  /وعاد إل ه    2006ت ه زوجت ًا ورائ ، مخلف
ل في انفجار     . وطفليه في لبنان   د أسبوعين    وُقت ة الصدر بع تس ووتش      . بمدين ومن راي د اطلعت هي وق

اريخ  اة، بت هادة الوف ى ش وبر23عل شرين األول / أآت و  2006ت ا ه ذآور فيه اة الم بب الوف ان س ، وآ
  ".حادث تفجير في بغداد الجديدة"
  

  التزامات لبنان بعدم اإلعادة القسرية
ن   ره م ذيب وغي ة مناهضة التع ي اتفاقي ة طرف ف ان دول ية أو لبن ة القاس ة أو العقوب ضروب المعامل

ة        3وهي ُملزمة بموجب المادة     ) اتفاقية مناهضة التعذيب  (الالإنسانية أو المهينة     ة الدولي ك الوثيق  من تل
ان           109.بعدم إعادة أو طرد األشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر التعذيب           إن لبن ذآر، ف ا سبق ال  وآم

ي  1951ليست دولة طرف في اتفاقية       ام       لالجئ ا لع ة بموجب قواعد         1967ن وبروتوآوله ا ُملزم ، لكنه
د                اتهم التهدي اتهم أو حري د جاء في      . القانون الدولي العرفي بعدم إعادة الالجئين إلى حيث تواجه حي وق

شؤون            1982 الصادر في عام     25استنتاج رقم    م المتحدة ل  عن اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألم
انون        ... م اإلعادة القسريةمبدأ عد : "الالجئين أن  رة في الق زمن صفة القاعدة اآلم اآتسب مع مرور ال

  110".الدولي

                                                      
  .2007آذار / مارس31، )الزعترية(، بيروت الكبرى )15رقم ( رايتس ووتش مع أسرة عراقية  مقابلة هيومن108
، تم تبنيها في )اتفاقية مناهضة التعذيب( اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 109
 دخلت حيز ,G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)، 1984آانون األول / ديسمبر10

  .3، مادة 1987حزيران / يونيو26النفاذ في 
تشرين األول / أآتوبر20" استنتاج عام بشأن الحماية الدولية"للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ) xxxIII (25 استنتاج رقم 110

واستنتاجات ). ب(، فقرة )2007آب / أغسطس3تمت الزيارة في  (www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c434c.html: لى، ع1982
 11، "االستنتاج العام بشأن الحماية الدولية "(XLMI) 79اللجنة التنفيذية األحدث تعيد التأآيد على هذا المبدأ، بما في ذلك االستنتاج 

، )2007آب / أغسطس3تمت الزيارة في  (www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c430.html ,1996: ، على1996تشرين األول /أآتوبر
: ، على1997تشرين األول / أآتوبر17، "االستنتاج العم بشأن الحماية الدولية"، )XLVIII (81واالستنتاج رقم ) ي(فقرة 

www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c690.html)  ط(، فقرة )2007آب / أغسطس3تمت الزيارة في.(  



 

38  7200 رين الثانيتش/نوفمبر

سرية             ادة الق دم اإلع زام بع دولي حول أن االلت اع ال وقد أآدت الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلجم
ين تبنت الق   ين، ح ة الالجئ ى اتفاقي ة عل ط األطراف الموقع يس فق دول، ول ل ال زٌم لك ٌر مل م أم رار رق

  :، وجاء فيه1997آب / أغسطس12 في 51/75
  

ا                 ] الجمعية العامة [تطلب   ى عنه ساند اللجوء بوصفه أداة ال غن دول أن ت إلى جميع ال
ادة           دم اإلع ق بع دأ األساسي المتعل ة بالمب د بدق ل التقي للحماية الدولية لالجئين وأن تكف

  111.القسرية الذي ال يخضع ألي تقييد

  
ة         2001 التفاقية الالجئين في عام      وفي الذآرى الخمسين   ، تمت صياغة إعالن الدول األطراف باتفاقي

ه          1967أو بروتوآولها لعام    / و 1951 ين وجاء في توجد ضرورة    : " المعني باالعتراف بوضع الالجئ
ذي                  سرية، ال ادة الق الستمرار التقيد بهذه المجموعة من الحقوق والمبادئ، وفي محورها مبدأ عدم اإلع

دولي العرفي        يعتبر تطب  سه، رحبت               112".يقه من صميم مبادئ القانون ال ام نف  وفي وقت الحق من الع
  113.الجمعية العامة باإلعالن

  
م                      ى العراق ضد إرادته ين عراقيين إل د أي الجئ ان ال يعي ة فلبن إال أن ممارسات    . ومن الناحية النظري

ى             راقيين عل ين الع ره الالجئ ة ُتك ار "السلطات اللبناني ودة " اختي ى العراق    الع م احتجاز      .  إل ال ث وباعتق
ـ               م ب ر "العراقيين الذين يدخلون البالد بشكل غير قانوني بغرض السعي للحصول على اللجوء، ث " تخيي

ادة                       ان يمارس اإلع إن لبن ر مسمى، ف هؤالء المحتجزين بين العودة إلى العراق أو االحتجاز ألجل غي
  .القسرية

  
ة        ولبنان بحاجة إلى تبني منهج مختلف لمع       فيجب  . الجة تواجد الالجئين العراقيين في األراضي اللبناني

ين      . أن يقدم لبنان لالجئين العراقيين الحماية التي يحتاجونها      ة الالجئ ى اتفاقي ان المصادقة عل وعلى لبن
ان        . والبروتوآول الخاص بها، وصياغة قانون داخلي ينظم وضع الالجئين         ى لبن وعلى األقل يجب عل

دأ    . ل لكل العراقيين المسجلين لدى وآالة األمم المتحدة آالجئين        إصدار تصاريح تنق   وباالتساق مع المب
انوني،  ر الق دهم غي ين جراء دخولهم أو تواج ة الالجئ دم معاقب الالجئين بع دولي الخاص ب انوني ال الق
ر    دهم غي ولهم أو تواج ى دخ ابهم عل ضائيًا وعق راقيين ق ين الع ة الالجئ دم مالحق ان ع ى لبن فيجب عل

  .لقانوني بفرض غرامات وعقوبات بالحبسا

                                                      
  .3، فقرة 1997شباط / فبرايرUN Doc. A/RES/51/75 12، 51/75 قرار الجمعية العامة رقم 111
 المعني بوضع الالجئين، اجتماع وزاري للدول األطراف، جنيف، 1967أو بروتوآولها لعام / و1951 إعالن الدول األطراف في اتفاقية 112
  .4، فقرة 2002آانون الثاني / ينايرUN doc. HCR/MMSP/2001/09 16. 2001آانون األول / ديسمبر13 و12
  .4، فقرة 2001آانون األول / ديسمبرUN Doc. A/RES/57/187 ،18، 57/187 قرار الجمعية العامة رقم 113
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دما                         ر مسمى بع راقيين لالحتجاز ألجل غي ين الع والخالصة أن على لبنان الكف عن تعريض الالجئ
بالد                ى ال انوني إل ر الق دخول غي د        . قضوا فترة العقوبة في السجن جراء ال ة طرف في العه ان دول ولبن

ال يجوز توقيف  : "من العهد جاء فيها أنه    ) 1 (9ة   والماد 114.الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
سألة  ". أحد أو اعتقاله تعسفاً  ولجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، المشرفة على تنفيذ العهد، فحصت م

تراليا               ر مسمى لطالبي اللجوء في أس وم        115.ممارسة االحتجاز ألجل غي ى أن مفه ة عل  ورآزت اللجن
ل           " ضد القانون "التعسف يجب أال يكون مرادفًا لـ        عدم التناسب    "لكن يجب أن يشمل عناصر من قبي

والحظت اللجنة أنه من أجل تفادي التعسف، يجب أال يستمر االحتجاز لفترة تزيد عما يمكن           ". والظلم
رره ة أن تب سفيًا إذا . للدول ر تع ن أن يعتب از يمك ا أوضحت أن االحتج ي "آم ن ضروريًا ف م يك ل ظل

ة  روف الممكن ثًال"الظ الطيران، وأن   ، م سفر ب ع ال ذا     " من ي ه لة ف صبح ذات ص ب ي صر التناس عن
  ".السياق

  
راج     ن إخ ا ال يمك ة، بينم روف الراهن ل الظ ي ظ ل(وف ل   ) ترحي ذا آفي راق ألن ه ى الع راقيين إل الع

إن   بانتهاك التزامات لبنان بعدم اإلعادة القسرية،        راقيين في احتجاز ألجل        ف ين الع ى الالجئ اء عل اإلبق
ام       غير مسم  ل ( بغرض ترتيب اإلخراج        ،ى تحت سلطة األمن الع شكل         ) الترحي ه ب ذي ال يمكن فعل ال
انوني ررًا،ق بًا أو مب ر متناس ات .  ال يعتب ًا اللتزام سفيًا وانتهاآ ازًا تع ر احتج ة يعتب ذه الحال ي ه و ف وه

  116.لبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 

 

 
  

                                                      
 G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR، 1966آانون األول / ديسمبر16 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 114

Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 وصادق لبنان على العهد . 1976آذار / مارس23 ودخل حيز النفاذ في
  .1977تشرين الثاني / نوفمبر3في 
 Noوسي ضد أستراليا، ، No 560/1993, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 (1997)قرارات لجنة حقوق اإلنسان، آيه ضد أستراليا،  115

 وبختياري ضد أستراليا، No 1014/2001, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/1014/2001 (2003) المرجع السابق، وبابان ضد أستراليا، ,900/1999
U.N. Doc CCPR/C/79/D/1069/2002 (2003) .  

، )رواد(ولي واللبناني بخصوص احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء، انظر  لالطالع على تحليل تفصيلي بالتزامات لبنان بموجب القانون الد116
: ، على2006أيار /، مايو"احتجاز الالجئين والمطالبين باللجوء في لبنان: الشرعية أم المشروعية"

www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf)  انظر أيضًا ).2007آب / أغسطس3تمت الزيارة في 
مكتب . المعايير المنشئة من قبل مجموعة عمل األمم المتحدة المعنية باالحتجاز التعسفي بغرض تحديد آون الحرمان من الحرية تعسفيًا

: ، على"مجموعة عمل االحتجاز التعسفي. 26وثيقة بيانات رقم "المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة 
www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs26.htm)  والمحكمة األوروبية لحقوق ). 2007آب / أغسطس3تمت الزيارة في

اإلنسان خلصت إلى أنه فيما يعتبر االحتجاز بانتظار الترحيل قانونيًا، فإن الترحيل يجب أن يكون قد بدأت إجراءاته وأن يتم العمل على 
خلصت المحكمة إلى ) 311، مجموعة أ، رقم 1995آذار / مارس22صدر الحكم في " (ضد فرنساآوين "في قضية . إتمامه بالهمة المطلوبة

انظر . أن فرنسا عرضت الطالب لالحتجاز التعسفي ألن االحتجاز آان يعوزه التناسب وأن الدولة لم تقم بإجراءات الترحيل بالهمة الكافية
  .v – 1996تقارير باألحكام والقرارات، ، 1996تشرين الثاني /فمبر نو15، صدر الحكم في "شاهال ضد المملكة المتحدة"أيضًا 
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  دور القضاء اللبناني
إال أن محاوالت اللجوء    . يمكن أن يلعب القضاء اللبناني دورًا هامًا في حماية حقوق الالجئين في لبنان            

از  ن االحتج راقيين م ين الع ع الالجئ ضائي لمن ام الق اللنظ دواها أو نجاحه دم ج ت ع ذلك أثبت ، وآ
  .محاوالت األمن إطالق سراح الالجئين العراقيين من خالل المحاآم

  
راقيين                وقد صدرت محا   ين الع ة عن الالجئ دخل بالنياب ة للت  في   117.والت من المحامين بأآثر من طريق

سبة              انوني بالن ر الق البداية بدرت محاولة من المحامين بإقناع االدعاء بعدم التقدم باتهامات بالدخول غي
سورية دون إذن         ة ال ور الحدود اللبناني ة عب أن   ثاني . لحالة العراقيين الذين يعتقلون لدى محاول الوا ب ًا، ق
ل (العراقيين المتهمين بالدخول غير القانوني يجب أال ُيحكم عليهم بالسجن أو اإلخراج         ًا،  ). الترحي ثالث

ذين قضوا                        راقيين ال ين الع ضائية إلطالق سراح الالجئ وغ سوابق ق ة لبل ضايا اختباري ديم ق حاولوا تق
  .فترة حكمهم جراء الدخول غير القانوني

  
ذه   ي ه ين تالق ى ح اح،  حت ود بعض النج ه الجه تم   فإن م ي ة، ول ضايا الفردي ى تفاصيل الق صر عل يقت

م      . صياغة سابقة قضائية   ذين ت وهكذا، فعلى سبيل المثال، في قضية مجموعة من الالجئين العراقيين ال
ه اتهامات ضد بعض                          دم توجي اع االدعاء بع م إقن انوني، ت ر ق اعتقالهم لمحاولة دخول لبنان بشكل غي

سه وفي                           أعضاء الجما  الهم في الوقت نف رغم من اعتق ى ال نهم وجه اتهامات ضد آخرين، عل عة، لك
  118.الظروف نفسها

  
ى        راقيين عل ين الع اة الالجئ أن مقاض وعي ب ضائي ن م ق ى حك صول عل اوالت للح د صدرت مح وق

 وقال المحامين الذين دافعوا عن مجموعة       . الدخول غير القانوني هي غير قانونية، لكنها باءت بالفشل        
ن         اس م ى أس اتهم عل تم مقاض ب أال ت ين يج أن الالجئ انوني ب ر الق دخول غي ين بال راقيين المتهم الع
ى      ين عل اني وأن مقاضاة الالجئ تور اللبن ي الدس ه ف م إدخال ذي ت سان ال وق اإلن المي لحق الن الع اإلع

ادتين        ام            33 و 32الدخول غير القانوني بمقتضى الم دخول والخروج لع انون ال أمر   هو    1962 من ق

                                                      
مشروع للمساعدة القانونية، بهدف توفير التمثيل القانوني لطالبي اللجوء  بدأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في 117

م المتحدة لشؤون الالجئين ويتم تنفيذه بالتعاون مع آاريتاس، والمشروع بتمويل من المفوضية السامية لألم. والالجئين، بمن فيهم المحتجزين
مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، آبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية . بالتنسيق مع لجنة المساعدة القانونية بنقابة المحامين

  .2007نيسان / أبريل30السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بيروت، 
ولم يتم توجيه اتهامات ضد .  فردًا، بمن فيهم زوجين لديهما طفل واحد، وزوجين آخرين لديهما طفالن13 المجموعة مشكلة من  آانت118

وآذلك . األسرتين، لكن األعضاء الستة الباقين في المجموعة، بمن فيهم امرأة في السبعين من العمر، وجه إليهم االتهام بالدخول غير القانوني
. ثم أطلق سراحهما فيما بعد. امات ضد أي من أعضاء األسرتين، تم التحفظ على الزوجين قيد االحتجاز تحت سلطة األمن العاموفي غياب اته

 30مع دومينيك تومى، آبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بيروت، مقابلة هيومن رايتس ووتش 
  .2007نيسان /أبريل
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سان       14متعارض مع الحق في طلب اللجوء بموجب المادة          وق اإلن  ودون  119. من اإلعالن العالمي لحق
راقيين            ين الع راح الالجئ إطالق س ر ب سة وأم ل الجل ي بتأجي ام القاض ة، ق ج القانوني صدي للحج الت

ًال دائم               ين ح شؤون الالجئ م المتحدة ل ه  120.ًاالمعنيين، شريطة أن تجد لهم المفوضية السامية لألم  إال أن
  121.ما إن أمر القاضي بإطالق سراحهم، حتى تولى األمن العام مسؤوليتهم وتحفظ عليهم قيد االحتجاز

  
ذين          راقيين ال ين الع وأخيرًا تم رفع قضيتين اختباريتين في محاولة لوضع قاعدة إلطالق سراح الالجئ

ا           وتم تقديم المذآرا  . قضوا فترة العقوبة جراء الدخول غير القانوني       ين وجاء فيه ة عن الالجئ ت بالنياب
سلطة           ه ال ة ل ة مخول سلطة وزارة الداخلي ادة   ،أنه بينما األمن العام الخاضع ل انون   18 بموجب م  من ق

دخول والخروج1962 إن ، لل ة إلخراجهم، ف راءات الالزم اذ اإلج  ألن يحتجز األجانب بغرض اتخ
ة      بقاء هؤالء المحتجزين متمتعين بالوضع القانوني يستوجب       ا   .  تمكين إخراجهم خالل فترة معقول و بم

راق  ي الع الي ف ي الح ه أن الموقف األمن ل ال يقتضي مع ذا يمث ا أن ه راقيين، وبم ا الع إخراج الرعاي
سفيًا،                 ر تع راقيين يعتب انتهاآًا اللتزامات لبنان بعدم اإلعادة القسرية، فإن استمرار احتجاز الالجئين الع

ات ل   اك اللتزام و انته ذا فه ادة   وبه ب الم ان بموج ة     9بن الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ن العه  م
سفي   از التع ريض أي شخص لالحتج دم تع ى ع نص عل ي ت سياسية، الت ضيتين  . وال ن الق ل م ي آ وف

  122.االختباريتين، رفض القضاة الخوض في الحجج القانونية وأحالوا القضيتين إلى األمن العام
  

دة  ي ع ة ف اآم اللبناني د راعت المح ينوق وق الالجئ ابقة حق ضايا س ام . ق ي ع ة 2001فف  ألغت محكم
ى أساس من                   انوني، عل ر ق استئناف بيروت قرار إخراج في قضية الجئ عراقي دخل لبنان بشكل غي

ادة     ان الخاصة بالم ات لبن ك التزام ي ينته ئ المعن راج الالج ذيب،  3أن إخ ضة التع ة مناه ن اتفاقي  م

                                                      
، )1990أيلول / سبتمبر21التعديالت دخلت حيز النفاذ في  (1990آب / أغسطس21، المعدل في 1926أيار / مايو23دستور اللبناني،  ال119
آب / أغسطس15تمت الزيارة في  (www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=44a24a674: على

 في المذآرات القانونية المقدمة بالنيابة عن الالجئين العراقيين أن البديل هو وجوب تجميد أية عقوبة وجاء). ب(، الديباجة، فقرة )2007
 من القانون الجزائي، التي تنص على تجميد العقوبات على جرائم ترتكب تحت التهديد، أو بدًال من هذا، بموجب مادة 227بموجب المادة 

جميد العقوبات في حالة الضرورة، حين يتم ارتكاب الجريمة لتفادي خطر قائم، شريطة أن  من القانون الجزائي، التي تنص على ت229
  .تناسب الفعل الجنائي مع درجة جسامة الخطر الذي تم تفاديه

. بدرت محاوالت عن المحامين منذ ذلك الحين للحصول على حكم من المدعي العام للنقض بشأن عدم شرعية احتجاز الالجئين العراقيين 120
 30مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، آبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بيروت، 

بريد إلكتروني من المفوضية السامية لألمم المتحدة .  آانت القضية  لم ُيحكم فيها بعد2007آب / أغسطس31وحتى . 2007نيسان /أبريل
  .2007آب / أغسطس31ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، لشؤون الالجئين 

مقابلة هيومن رايتس .  منذ ذلك الحين قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتأمين إطالق سراح غالبية الالجئين المعنيين121
  .2007نيسان / أبريل30ون الالجئين، بيروت، دومينيك تومى، آبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤووتش مع 

 30دومينيك تومى، آبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بيروت،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع 122
  .2007ذار آ/ مارس26، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع سميرة طراد، مديرة جمعية رواد، بيروت، 2007نيسان /أبريل
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رد     د أو تط أال تعي ان ب ة للبن ذيب   والملزم ر التع ا خط ون فيه ى دول يواجه خاص إل  إال أن 123.أي أش
ان                              ا سوابق تثبت أن التزامات لبن ى أنه د عل ضايا بع بيهاتها من الق ذه القضية وش القضاء لم يعامل ه

انون                 ا جاء في ق سجن آم دخول والخروج،      1962بموجب القانون الدولي تفوق الحكم بال  الخاص بال
  . المدانين بالدخول غير القانوني إلى البالدوهي األحكام الواجبة على األشخاص

  
اني   ضاء اللبن زموالق داخلي     مل انون ال ب الق راقيين بموج ين الع وق الالجئ ة حق سؤولية حماي ولي م  ت

انون         . والدولي ات ق سير متطلب ى              1962وفي تف ه إل اني أن ينتب ى القضاء اللبن دخول والخروج، عل  لل
دم تعريض أي شخص يخضع           التزامات لبنان بموجب القانون الدولي وا      سلطات الل  لخاصة بع ة بنانلل  ي

د                 ه التهدي ه أو حريت ا حيات ة تواجه فيه ى دول سرية إل ادة ق رد إع ادة أي ف دم إع . لالحتجاز التعسفي، بع
والمواطنون العراقيون الذين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني بغرض طلب اللجوء يجب أال يحاآموا                 

ل والخروج، ويجب أال ُيحكم عليهم في أي ظرف من الظروف              الخاص بالدخو  1962بموجب قانون   
دولي،                       . باإلخراج انون ال ا الخاصة بالق سبب التزاماته اإلخراج ب ام ب ذ األحك ة تنفي ا ال يمكن للدول وفيم

  .فيجب أال ُتعّرض المحتجزين لالحتجاز ألجل غير مسمى وأن تطلق سراحهم
  

  دور المنظمة الدولية للهجرة والتزاماتها
ة من               يحكم ة حكومي ة للهجرة، وهي منظم ف، دستور           120 المنظمة الدولي ا جني ة عضو ومقره  دول

ة األشخاص                           ة بموافق ات طوعي ة هي عملي ا المنظم ادة تؤديه سهيل إع ات ت ة عملي يتطلب أن تكون أي
ادتهم تم إع ذين ت ادة . ال شمل ) د)(1 (1والم ة ت ال المنظم ى أن أعم ة تنص عل تور المنظم أن "من دس

ادة               تؤدي عمل  ة األخرى، بغرض إع ة المعني ها بناء على طلبات الدول وبالتعاون مع المنظمات الدولي
ادة       124".المهاجرين الطوعية، بما في ذلك اإلعادة الطوعية إلى دولة الشخص           والمطلب الخاص باإلع

ر الطوعية يعني أن أي شخص تسهل المنظمة الدولية للهجرة إعادته يجب أن يكون قادرًا على االختيا               

                                                      
حزيران / يونيو20، 2001/580في قضية ساجد إيليا، الرئيس طانيوس خوري، رقم ) الدائرة التاسعة( قرار محكمة استئناف بيروت 123

، 2006أيار /، مايو"احتجاز الالجئين والمطالبين باللجوء في لبنان: الشرعية أم المشروعية"، )بيروت(جمعية رواد : ، المذآورة في2001
، صفحة )2007آب / أغسطس3تمت الزيارة في  (www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf: على
وصرحت المحكمة بإقامة السيد إيليا في لبنان حتى يتمكن . إال أن محكمة االستئناف أبقت على حكم السجن جراء الدخول غير القانوني. 26

وتم بلوغ نتيجة مماثلة في قضية . الثة بمساعدة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، المرجع السابقمن إعادة التوطين في دولة ث
: الشرعية أم المشروعية"جمعية رواد : ، آما جاء في2003/1119قرار المحكمة االبتدائية ببيروت، رقم . الجئ سوداني، مكرم دين نوتوت
: ، على2006أيار /، مايو"للجوء في لبناناحتجاز الالجئين والمطالبين با

www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf)  26، صفحة )2007آب / أغسطس3تمت الزيارة في.  
تشرين /وفمبر ن14، ودخل حيز النفاذ في 1987أيار / مايو20، المعدل في 1953تشرين األول / أآتوبر19 المنظمة الدولية للهجرة، 124

  ).2007آب / أغسطس3تمت الزيارة في  (www.iom-iraq.net/iomConstitution.html: ، على1989الثاني 
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سهيل   ة للهجرة ت ة الدولي ى المنظم ودة، ومحظور عل ى الع ره عل ه أو ُيك ضغط علي تم ال ة وأال ي بحري
  125).الترحيل(عمليات اإلخراج 

  
  :وجاء في موقع بعثة العراق التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

  
  :إن القرار الطوعي بالعودة يتضمن عنصرين

  .ية، نفسية، أو ماديةالحرية في االختيار بغياب أي وسائل ضغط جسد .1
 بناًء على المعلومات المتوفرة الموضوعية المحدثة والدقيقة  تخاذ قرار واٍعا .2

  .والتي بني عليها هذا القرار الطوعي
 

ذي           ة وال دمها المنظم ساعدة التي تق ة هو المحرك للم ودة الطوعي ستند   إن طلب الع ي
د     اه في بداية على حقيقة أن المهاجرين  ليسوا تحت أي ضغط أو إآر   م ق ودة وأنه الع

  126.ُأخبروا بظروف العودة على أآمل وجه

  
ر االحتجاز ألجل                       ى العراق غي ودة إل دائل عن الع وبالنسبة لالجئين العراقيين الذين ال يوجد أمامهم ب

وبمنأى عن حرية االختيار في غياب أي من أشكال   . غير مسمى، فإن هذه المتطلبات لم يتم الوفاء بها   
ى                ون العراقي  وه الالجئ الضغوط، ُيكرَ  ر مسمى عل رة االحتجاز ألجل غي ول الن بفعل فك ونهم ال    ،قب  آ

  .يتمتعون بأي خيار بخالف العودة إلى العراق
  

ذه الظروف تجعل                   وأثناء إعداد هذا التقرير، قالت هيومن رايتس ووتش للمنظمة الدولية للهجرة إن ه
  :وآانت إجابة المنظمة الدولية للهجرة. عنى لهاالتفرقة بين اإلعادة الطوعية والعودة القسرية ال م

  
زمن آنتيجة    إحتجاز األفراد من –القول بأن هذه الظروف     لفترات غير محددة من ال

انونيين   ر ق اجرين غي ونهم مه دة لك ل –وحي ة  " تجع ودة الطوعي ين الع ة ب التفرق
ا  ى له سرية ال معن ع مخ   "والق اون م ذناها بالتع وات اتخ دة خط دة ع در فائ ف ، يه تل

                                                      
، "إسهام في مكافحة الهجرة غير المنظمة: سياسة وبرامج إعادة المنظمة الدولية للهجرة" انظر أيضًا، المنظمة الدولية للهجرة، 125

MC/INF/236 5تعتبر المنظمة الدولية للهجرة أن الطوعية تتوافر حين يتم : "، جاء فيه3، هامش رقم 6، فقرة 1997تشرين الثاني / نوفمبر
التعبير عن إرادة المهاجر الحرة على األقل بغياب رفضه للعودة، مثًال بعدم مقاومة استقالل وسيلة النقل وعدم إظهاره للرفض بما خالف ذلك 

جوب استخدام القوة البدنية لإلجبار على الحرآة، يجب على سلطات إنفاذ القانون الوطنية تولي ومنذ اللحظة التي يتضح فيها و. من مظاهر
  ".مثل هذه المواقف

 3تمت الزيارة في  (www.iom-iraq.net/roc.html:  مرآز العمليات اإلقليمي التابع لبعثة العراق بالمنظمة الدولية للهجرة، على126
  ).2007آب /أغسطس
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ة  سن التفرق سنوات الماضية، ل دى ال ى م ة، عل ات المعني أن ،الجه اد ب ذلك االعتق  وآ
تم مشاورتهم وإخطارهم بوضعهم والخيارات البديلة، فهم يجب أن          تاألشخاص الذين   

ادة                 في نهاية األمر    يتمكنوا   ساعدة في اإلع دون الم انوا يري سهم إن آ ر بأنف من التقري
  127.إلى بلدهم األم أو ال

  
اضح أن مشاورة المحتجزين وإمدادهم بالمعلومات حول الموقف في العراق هو أمر ضروري،                 والو

ول،                               ر مقب رين غي سبة للكثي ر مسمى هو بالن ة أن االحتجاز ألجل غي ر من حقيق ه أن يغي لكن ال يمكن
دى      ن م ر ع ضل، بغض النظ ارًا أف ر خي ر ُيعتب ديل َيظه ث أن أي ب سية بحي سبب صدمة نف ا ي وربم

  .و الضرر اللصيق بهذا البديل اآلخرالخطورة أ
  

راق  ى الع ودة إل ضون الع راقيين المحتجزين يرف ين الع صحيح أن بعض الالجئ ن ال ال الجئ . وم وق
ي سجن    ىعراقي قض   ًا ف ة  بالفعل سبعة أشهر تقريب ود جاءت من    رومي ل وف ه من قب ، وتمت مقابلت

رات دة م ة ع سفارة العراقي ر: "ال ي الع ة ف ودة، فالحال ي أرفض الع اء ف سوء، وأفضل البق ة ال اق بالغ
ودة     ن الع دًال م وام ب شرة أع سجن لع راقيين      128".ال ين الع االت أن الالجئ ذه الح ل ه ن مث ر م  ويظه

اً     ذا طوع ون ه راق ال يفعل ى الع ودة إل ررون الع ذين يق زين ال االت توضح   . المحتج ذه الح ل إن ه ب
  .المخاطر التي تنتظر من يعودون إلى العراق

  
ي  بتمبر24وف ول / س ي      2007أيل ة ف سفارة العراقي ى ال الة إل رة رس ة للهج ة الدولي لت المنظم  أرس

ة       "بيروت تخطرها فيها بأن المنظمة قررت فرض تعليق مؤقت على            ادة الطوعي ساعدتها في اإلع " م
ان   ي لبن راقيين ف زين الع ع       . للمحتج شات م ى مناق اء عل الة، بن ي الرس اء ف سبما ج رار، ح ذا الق وه

دهورت      " لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واعترافًا بأن        المفوضية السامية  الظروف العامة في العراق ت
ا        ". إلى حد آبير   ة للهجرة إنه ة الدولي ت، قالت المنظم ستأنف   "وعلى الرغم من التعليق المؤق سوف ت

اء عل       دالعمل في المستقبل القريب بعد أن تق     ين، بن شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم ى م المفوضية ال
خاص    ة لألش ة المطلوب ة، الرعاي ة اللبناني ع الحكوم ا م ادتهم   اتفاقه ع إع ات  المتوق ن الجه ادمين م الق

  129".القائمة باالعتقال
  

                                                      
  .2007تموز / يوليو18من بعثة العراق بالمنظمة الدولية للهجرة في عمان إلى هيومن رايتس ووتش،  بريد إلكتروني 127
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية، بيروت الكبرى، )43رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 128
، 2007أيلول / سبتمبر24لسفارة العراقية ببيروت،  رسالة من رفيق تشانين، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق إلى ا129

  .ترجمتها هيومن رايتس ووتش من العربية ومسجلة لدى هيومن رايتس ووتش
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ى أن     رة عل ة للهج ة الدولي دت المنظم د أآ ب أن    "وق ين يج اجرين والالجئ خاص المه ق األش ح
ا أساسية هو ا                130".ُيحترم ى           وبالطبع فإن أهم حقوق الالجئين من حيث آونه ادة إل لحق في عدم اإلع

لبنان إذن  . مكان تتعرض فيه حياتهم أو حرياتهم للتهديد، وهو الحق في عدم التعرض لإلعادة القسرية             
ى                     ُيكره   انوني بغرض طلب اللجوء، عل ر ق شكل غي بالد ب دخلون ال ار اإل"العراقيين الذين ي ين  " ختي ب

سرية    العودة إلى العراق أو االحتجاز ألجل غير مسمى، وهو من أ              ادة الق ة   . شكال اإلع ى المنظم وعل
ودة حسبما هو                    ى الع راقيين المكرهين عل ين الع الدولية للهجرة أال تستأنف مشارآتها في إعادة الالجئ

ة  ) ترحيًال(وفعل هذا يسهل ما يعتبر من الناحية العملية إخراجًا  . ُمبين أعاله  ولهذا فهو ُيعرض المنظم
  . اإلعادة القسرية التواطؤ في ارتكابإتهامها بـلخطر

  
ين            شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم صائح المفوضية ال يجب أال  "وآما ذآرنا أعاله، فقد جاء في ن

ى                  ى يطرأ تحسن ملحوظ عل ى العراق حت رًا إل وب أو وسط العراق جب ادة أي عراقي من جن تتم إع
بالد      ي ال سان ف وق اإلن ة حق ي وحال ع األمن ة  131".الوض ة الدولي ى المنظم ستأنف   وعل رة أال ت  للهج

ين     ادة الالجئ شارآتها في إع راقيين  م سرية في آل     الع ذه اإلعادات ق راق، ألن ه ى الع المحتجزين إل
  .شيء إال االسم

                                                      
 MC/INF/236 5، "إسهام في مكافحة الهجرة غير المنظمة: سياسة وبرامج إعادة المنظمة الدولية للهجرة" المنظمة الدولية للهجرة، 130

  ). و (2 فقرة ،1997تشرين الثاني /نوفمبر
، "Return Advisory and Position on International Needs of Iraqis Outside Iraq " المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 131
 :، على)2006آانون األول / ديسمبر18نسخة مراجعة، النسخة األصلية في  (2007نيسان / أبريل30

 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=SUBSITES&id=45a252d92)  2007تموز / يوليو1تمت الزيارة في (
  .4صفحة 
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VI .البقاء على قيد الحياة في لبنان  
  

  معوقات تحول دون االعتماد على النفس
ين      ستدامة لالجئ ول م وغ حل ول       132.الهدف النهائي للحماية الدولية هو بل ة حل وم، توجد ثالث وفي العم

ستدامة ة    : م ة ثالث ي دول وطين ف ادة الت ًا أو إع ل داخلي ة، أو التكام ادة الطوعي ي . اإلع ف األمن والموق
ال ي          الح راقيين ف ين الع ستدامًا لالجئ ًال م اره ح ة باعتب ادة الطوعي ار اإلع ستبعد خي راق ي ي الع ي ف

وطين               . المستقبل المنظور  وآذلك فثمة نسبة قليلة فقط من الالجئين العراقيين قد يعن لهم تمني إعادة الت
ة ي دول ثالث ا133.ف ديهم خي يس ل ان ل ي لبن راقيين ف ين الع ة العظمى من الالجئ ر آخر بخالف  والغالبي

  .البقاء في لبنان حتى تسنح فرصة عودتهم إلى العراق في أمان
  

أن                 ين ب شؤون الالجئ م المتحدة ل ًا هو      "واعترفت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألم التكامل داخلي
دول    ه ال ار تمارس يادي وخي رار س ًا ق وق   انطالق ادئ حق ات ومب ب االتفاقي ا بموج ن التزاماته م

ًا             134".اإلنسان ستدام بالتكامل داخلي ديم حل م ين تق ضيفة لالجئ ة المست رفض الدول  إال أنه حتى حينما ت
ين                سانية األساسية لهؤالء الالجئ وق اإلن رام الحق ى األخص الحق     . على المدى البعيد، فعليها احت وعل

وافرة لالجئ       135.في الطعام والسكن المالئم والحق في العمل       ة مت ساعدة قليل ة م ان ثم انظر  (ين  وفي لبن
اه دادهم         ). أدن ة بإم سبل الكفيل ين ال نح الالجئ ب م اق، يج عة النط ساعدة واس رامج الم اب ب ي غي وف

  .باحتياجاتهم األساسية
 

 

 
  

                                                      
انظر مثًال استنتاج .  تم التأآيد على هذا المبدأ في مناسبات عديدة من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين132

: ، على1986تشرين األول / أآتوبر9، " عن التكامل الداخلياستنتاج"، (LVI) 104اللجنة رقم 
www.unhcr.org/excom/EXCOM/4357a91b2.html)  الديباجة). 2007تموز / يوليو19تمت الزيارة في.  

هيومن مقابلة . 2007 الجئ عراقي من لبنان في عام 10000 تأمل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في إعادة توطين 133
، 2007آذار / مارس23رايتس ووتش مع ستيفاني جاآوميت، ممثلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان، بيروت، 

  .2007آب / أغسطس31وبريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش في 
: ، على1986تشرين األول / أآتوبر9، "استنتاج عن التكامل الداخلي"، (LVI) 104جنة رقم  استنتاج الل134

www.unhcr.org/excom/EXCOM/4357a91b2.html)  الديباجة). 2007تموز / يوليو19تمت الزيارة في.   
 ,G.A. Res. 2200A (XXI)، 1966انون األول آ/ ديسمبر16 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تم تبنيه في 135

21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, المادة 1976آانون الثاني / يناير3 دخل حيز النفاذ في ،
  .1972تشرين الثاني / نوفمبر3صادق لبنان على العهد في .  على التوالي6 و11
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  :وقالت اللجنة الدائمة، وهي لجنة فرعية من اللجنة التنفيذية
  

ى               ة عل صادية واالجتماعي إن اإلجراءات التي تمكن الالجئين من اآتساب القدرة االقت
ق           ث يتحق ة، بحي ظ الكرام ستدام يحف اس م ى أس ية عل ات األساس اء باالحتياج الوف
املة    تراتيجية ش أي إس ية ب اد األساس ن األبع ون م ذات، يجب أن تك ى ال اد عل االعتم

ول اد الحل سعى إليج ى   . ت اد عل ه، فاالعتم د ذات ي ح ستدامًا ف ًال م ذا ح يس ه ا ل وبينم
ول   ن الحل ة ألي م ل مقدم ن أن يمث ذات يمك ذآورةال ة الم ستدامة الثالث رامج . الم وب

ا  ه أي د يدرآون ذي ق ستدام ال ين للحل الم سعى لتحضير الالجئ ذات ت ى ال اد عل االعتم
ذلك للتكامل في                   . آان ادة، وآ دى اإلع ا ل دموا منه وتجهزهم للتكامل في الدول التي ق

  136.دول إعادة التوطين أو دول اللجوء حيث يتيسر التكامل الداخلي

  
زت ا د رآ ين فيجب   وق ذات لالجئ ى ال اد عل ق االعتم ن أجل تحقي ه م ى أن ة عل ة التنفيذي ة "للجن حماي

ل والحق   – وفي آل الدول –الحقوق االقتصادية واالجتماعية المدنية األساسية     بما في ذلك حرية التنق
  :، وتشجع"بأنشطة تولد الدخلالعمل في 

  
اليب تي    ن أس ي س ر ف ين أن تنظ ضيفة لالجئ دول المست ل ال شطة آ شارآة الن سر الم

ة        ذا بواسطة تنمي ضيفة، وه دول المست لالجئين في التوظيف في الحياة االقتصادية بال
ى          رف عل رض التع ة بغ ات بالدول وانين والممارس ار الق يم واختب ارات والتعل المه

  137.المعوقات القائمة لتوظيف الالجئين واستبعادها بقدر اإلمكان

  
ي لب ون ف ون العراقي اني الالجئ ذات ويع ى ال اد عل ق االعتم رة تحول دون تحقي ات آثي ن معوق ان م . ن

اءة           هم ل رفتقااف م عرضة لالستغالل واإلس ال تجعله . لوضع القانوني والمعاناة الدائمة من خطر االعتق
دار                              د من إه ا يزي ف، مم اليب للتكي ى أس ون إل أ الالجئ ذه التحديات، يلج ى ه ودهم للتغلب عل وفي جه

  .آرامتهم
 

 
  

                                                      
التكامل الداخلي "، )33االجتماع رقم (المنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  اللجنة الدائمة 136

 www.unhcr.org/excom/EXCOM/42a0054f2.pdf: ، على2005حزيران / يونيوUN Doc. EC/55/SC/CRP.15 2، "واالعتماد على الذات
  .8الفقرة ) 2007تموز / يوليو31تمت الزيارة في (

: ، على1986تشرين األول / أآتوبر9" استنتاج عن التكامل الداخلي" للجنة التنفيذية (LVI) 104 استنتاج 137
www.unhcr.org/excom/EXCOM/4357a91b2.html)  م(، فقرات )2007تموز / يوليو19تمت الزيارة في) (i ((ii).  
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  عتقالالخوف من اال
م،           شكل دائ بالد ب وا ال ذين دخل راقيين ال ين الع ع الالجئ على الرغم من أن السلطات اللبنانية ال تقوم بتتب
انهم               ًا في أذه ال قائم اء خطر االعتق ضمان بق رة ل . يتعرض العراقيون لالعتقال واالحتجاز بأعداد آبي

ا                 ال؛ مم ون من خطر االعتق اتهم بحيث يقلل ي في أغلب األحوال أال     ويحاول الالجئون تنظيم حي  يعن
ا قالت   . لكن عليهم الخروج لكسب العيش   . يغادروا بيوتهم ما لم تكن هنالك ضرورة قصوى لهذا        وآم

تم                    . إنني أخشى آل شيء      : "امرأة عراقية  ا أخشى أن ي ان، فأن ى أي مك ذهاب إل ة ال من الصعب للغاي
ا أن نعمل          اء ال     . القبض علّي، لكن ماذا نفعل؟ علين ا سنعود أم          و نخرج أثن ا ال نعرف إن آّن ار، لكنن نه

  138".ال
  

ة ت أم عراقي ى : "وقال رًا عل لإنخشى آثي ه يعم ا، ألن ة ... بنن رة للغاي ة خطي ل والحرآ و ال . فالتنق وه
ه ال يفعل      . وال يخرج. يذهب إال للعمل ويعود إلى البيت لينام      وه، ألن ن يعرف ه فل وإذا سألت أحد هنا عن

  139".غير العمل والنوم
  

  :أحد اآلباء العراقيينوقال 
  

نعود ا س سلطات، . حين نخرج ال نعرف إن آّن وحين أرى شرطيًا أو شخصًا من ال
سن ومريض                     ي طاعن في ال رغم من أنن ى ال الغ، عل ا    . أشعر بخوف ب ا واجهن وآلم

ا     بض علين تم الق يش ي ة تفت ل      . نقط ى العم ذهاب إل ر ال ة غي ا الثالث ل ابناؤن وال يفع
ون في البيت             والعودة، فال يمكنهم الخ    ل يبق روج ليًال، وليست لديهم حياة اجتماعية، ب

  140.طوال الوقت إذا لم يكونوا في العمل

  
الغ من العمر                    قيقه الب ًا مضطر     16وقال رجل عراقي تم سجنه جراء الدخول غير القانوني إن ش  عام

ا من أن              . للعمل من أجل اإلسهام في توفير دخل األسرة         ق األسرة برمته ال    وأوضح مدى قل تم اعتق ي
دخل                 م بحاجة لل ا أنه ال . الصبي، لكنهم ال يشعرون أن هناك خيارات مطروحة أمامهم، بم م   : "وق إذا ت

سوء             الغ ال ذا      . القبض على شقيقي، فسوف يختلط بالسجناء اآلخرين، وسيكون الوضع ب ه صغير وه إن
  141".الحياةلكن علينا االستمرار في العمل لكي نستمر في . شيء سيئ للغاية بالنسبة إليه

  
                                                      

  .2007آذار / مارس31، )الزعترية(، بيروت الكبرى )13رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 138
  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(، بيروت الكبرى )61رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية 139
  .2007آذار / مارس31، )الزعترية(، بيروت الكبرى )15رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية 140
  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(، بيروت الكبرى )64رقم (رايتس ووتش مع أسرة عراقية  مقابلة هيومن 141
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ا أن   اك، بم سبي هن ان الن ة باألم روت الجنوبي ي ضواحي بي ون ف ون المقيم ون العراقي شعر الالجئ وي
سلطة حزب اهللا   ام، فهي خاضعة ل شكل ع ة ب ذه المنطق ى ه دخل إل ة ال ت سلطات اللبناني ومن أجل . ال

ة  ن المنطق ادي الخروج م ون تف اول الالجئ ال، يح ادي االعتق د الرج. تف ال أح ا ق ي : "الوآم ال يمكنن
ائق    ]ضواحي بيروت الجنوبية[مغادرة هذه المنطقة    ة وث ك أي ي ال أمل ا ال    . ، ألنن راقيين هن ة الع وغالبي

 عامًا ونادرًا ما أخرج من     11أنا في لبنان منذ     : " وقال رجل عراقي آخر    142".إقامة] تصاريح[يملكون  
رة  خ وقد مر شهر أو نحوه منذ غادرت الضاحية الشيعية آل         . الضاحية ا        . ر م ا أحرار، لكنن دون أنن تعتق

  143".في واقع األمر سجناء
  

ر من                ل بكثي وقد أدرك الالجئون العراقيون من خبراتهم أن النساء واألطفال عمومًا عرضة لدرجة أق
ساء      : "وقالت امرأة عراقية  . خطر التوقيف لدى نقاط التفتيش     ي  . أشعر باألمان ألنهم ال يأخذون الن لكنن

  144".بنائيأخشى على زوجي وأ
  

ار بعض األسر أن يبقى الرجال                   ال؛ تخت وألن خطر التعرض لالعتقال أقل بكثير على النساء واألطف
نهم  دًال م ل ب ون للعم ال المراهق ساء واألطف وت وتخرج الن ي البي الغون ف رأة. الب ت ام ال : "وقال احتم

ون، لكن   وفي العراق آان الرجال . ولهذا نفضل أن تعمل النساء. اعتقال الرجال أآبر   فقط هم من يعمل
  145".هنا وبسبب الموقف الراهن، تعمل النساء

  
يش               اط التفت دى نق ال ل ين في أن خشية االعتق شؤون الالجئ م المتحدة ل سامية لألم وتشتبه المفوضية ال

 الوضع وفي أعقاب تدهور    . تسببت بدورها في خشية الالجئين العراقيين الذهاب إلى مكتب المفوضية         
ايو            األمني ببيروت إ   ة في م رات التي وقعت بالمدين ار   /ثر التفجي ادة في           2006أي ا من زي ا تاله ، وم

م                  أعداد نقاط التفتيش؛ لم يتمكن عدد آبير من الالجئين العراقيين من الحضور في المواعيد المحددة له
ال              . من أجل التسجيل بالمفوضية    راقيين من االنتق ين الع ع الالجئ ال يمن رجح أن الخوف من االعتق  وُي

  146.إلى مكتب المفوضية لطلب التسجيل من األساس

                                                      
  .2007نيسان / أبريل17، )الضاحية(، بيروت الكبرى )22رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي142
  .2007نيسان / أبريل17، )الضاحية(، بيروت الكبرى )23رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي143
  .2007آذار / مارس31، )الزعترية(، بيروت الكبرى )15رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية 144
  .2007آذار / مارس31، )الزعترية(، بيروت الكبرى )17رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 145
 23المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان، بيروت،  مقابالت هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاآوميت، ممثلة 146

، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع أياآي إيتو، آبير مسؤولي الحماية بالمفوضية السامية لألمم 2007حزيران / يونيو8 و2007آذار /مارس
 لهذه االعتبارات، افتتحت المفوضية السامية لألمم المتحدة وجزئيًا للتصدي. 2007آذار / مارس30المتحدة لشؤون الالجئين بمكتب بيروت، 

إال أنه بينما يتوافر عدد من الخدمات . لشؤون الالجئين مرآزًا مجتمعيًا في الضاحية، جنوبي بيروت، وفيها أآبر تجمع من الالجئين العراقيين
ية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تفتتح مرآزًا مجتمعيًا لالجئين المفوضية السام. "في المرآز، فلم يتم بعد نقل العمل بالتسجيل إلى المرآز
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ة        سلطات اللبناني ن ال ساعدة م ب الم ن طل ضًا م راقيين أي ين الع ع الالجئ ال يمن ن االعتق وف م . والخ
سية                       ى الجن وده عل روت ليضمن حصول مول ة ببي سفارة العراقي وأوضح أب عراقي آيف ذهب إلى ال

ة ه . العراقي سب قول ه، وح سف : "إال أن ي ال ت من ن وزارة   طلب ة م يالد موثق هادة م تخرج ش ارة أن أس
سكن           سألوني عن أوراق ال سوف ي اك ف ى هن ة، لكن إذا ذهبت إل ة اللبناني ه  [الخارجي ] وهي ليست لدي

  147".وسوف يعتقلوني
  

ذهبت  : "وقالت . 2006 عامًا في عام     13وروت أم عراقية آيف تم اغتصاب ابنتها البالغة من العمر           
سامية لأل ى المفوضية ال ساعدةإل أل الم ين أس شؤون الالجئ دة ل م المتح ألوني إذا . م ي المفوضية س وف

غ عن االغتصاب شرطة ألبل ى ال د ذهبت إل ة . آنت ق ائق قانوني دي وث ذا؟ ليست ل لكن آيف أفعل ه
  148".سأدخل السجن إذا ذهبت إلى الشرطة]. وثائق خاصة بالسكن[
  

  :وقال صبي عراقي في سن المراهقة
  

رأة    : ووقع لي حادث مروع   . يل في أحد المطاعم   آنت أعمل آعامل توص    صدمتني ام
سيارتها ة ب ق   . لبناني شرطة للتحقي ى ال رأة إل صطحبون الم انوا سي ًا، آ ت لبناني إذا آن

ذهب          . معها ا ت ي    . لكن ألنني في وضع غير قانوني، اضطررت ألن أدعه دفع ل م ت ول
  149.وتم فصلي من العمل ألنني آسرت ساقي في الحادث. أي شيء

  
ى األمن      وال ذهاب إل مفارقة الغريبة أن الخوف من االعتقال يمنع بعض الالجئين العراقيين أيضًا من ال

ة       : "وقالت امرأة عراقية  . العام لطلب تنظيم وضعهم    دم لطلب التنظيمٍ   [معي آل األوراق الالزم ]. للتق
ت  ي وقال ذها      ل ى ال رؤ عل ي ال أج ام، لكنن ن الع ى األم ذهب إل ب أن ن ا يج اس إنن د  آاريت م ق ب ألنه

  150".يعتقلونني
 

 

                                                                                                                                                              
: ، على2007تموز / يوليو13، أخبار المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، "العراقيين في ضاحية بيروت

www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/iraq?page=news&id=4697955b4)  2007 تموز/ يوليو31تمت الزيارة في.(  
  .2007نيسان / أبريل27، )الضاحية(، بيروت الكبرى )26رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 147
  .2007نيسان / أبريل18، )الضاحية(، بيروت الكبرى )29رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 148
  .2007آذار / مارس31، )الزعترية(الكبرى ، بيروت )15رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية 149
  .2007نيسان / أبريل26، بيروت، )59رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 150
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المرة  ًا ب ر تخيلي ذا الخوف ال يعتب ي   . وه ام ف ن الع ين ذهب لألم ا حدث ح ي م د روى الجئ عراق فق
  : للتقدم بطلب تنظيم الوضع2006

  
ا صنع ألم ي م ل ف ت أعم ةزآن ة . ة للجع ب إقام دم بطل ام للتق ن الع ى األم ت إل . وذهب

ي   ن عمل ق م صنع للتحق ى الم ام إل ن الع اكوذهب األم ان  .  هن ي مك صنع ف ن الم لك
شآة التخزين     ام    . ومنشآة التخزين في مكان آخر، وأنا أعمل بمن واستدعاني األمن الع

ة      . ةزوقالوا لي إنني آاذب، وقالوا إنني ال أعمل بألما      أقوال آاذب دمت ب ي تق الوا إنن وق
ى العراق               . وإنني أسخر منهم   ام إرسالي إل رر األمن الع . ووضعوني في األصفاد وق

ساطة                و ذا بب ام ه رر األمن الع د ق ة، فق ى سجن األمن        . لم أحظ بمحاآم وأرسلوني إل
  151.العام

  
  االستغالل من قبل أصحاب العمل والكفيل وُمالك العقارات

ى            ى أساس الحصول عل باستثناء عدد قليل من الالجئين العراقيين الذين تمكنوا من تنظيم وضعهم عل
ة العيش         .  بالعمل في لبنان   تصريح العمل، فإنه غير مسموح لالجئين      إال أن غالبية العراقيين يرون آلف

ولهذا فهم  . في لبنان أعلى من العراق، حتى مع وجود أي مدخرات تمكنوا من جلبها معهم أثناء الفرار               
تغال      ى االش روض عل ر المف ن الحظ رغم م ى ال ان، عل ي لبن يش ف سب الع ة آ ى محاول رون عل مجب

  .بأنشطة مولدة للدخل في لبنان
  

سلطات          وويستغل بعض أصحاب العمل اللبناني     ن غياب الوضع القانوني وغياب القدرة على الرجوع لل
 أقل من التي  بأجوروآثيرًا ما يقبل الالجئون العراقيون الوظائف . اللبنانية لدى انتهاك حقوق الالجئين   

انيون  اها اللبن المرة     . يتقاض ين ب ور لالجئ ع األج ل دف احب العم رفض ص ًا ي د   . وأحيان ال أح ا ق وآم
ين تم       : "الالجئ سوف ي ة، ف ة باإلقام ديك أوراق خاص ن ل م تك و إن ل ل ه ي العم ه ف يء يقولون أول ش
اني      : " وقال الجئ آخر   152".استغاللك دى شخص لبن ة،           . عملت ل ر قانوني امتي غي وحين اآتشف أن إق

  153".رفض دفع ما يدين لي به
  

                                                      
بعد شهرين تقريبًا في . 2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(، بيروت الكبرى )64رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية 151

  .طالق سراحه إثر تدخل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينسجن األمن العام تم إ
  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(بيروت الكبرى ) 60رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية 152
  .2007أيار / مايو5، بعلبك، )73رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 153
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ة    ليرة لبنان  300000والحد األدنى لألجر في لبنان هو        ر من    154.شهرياً )  دوالر 200(ي  ويعمل الكثي
ذا          ل من ه ين       . الالجئين مقابل أجر أق ال أحد الالجئ ا ق اني           : "وآم ه لبن . أعمل في متجر للزهور يملك

ة     300000والحد األدنى لألجور في لبنان هو        .  ليرة لبنانية في الشهر    250000وأآسب   رة لبناني  لي
اني    . لى التاسعة مساًء ستة أيام في األسبوع        وأنا أعمل من التاسعة صباحًا إ     . في الشهر  والموظف اللبن

  155]". دوالر300[ ليرة لبنانية 450000في متجر الزهور المجاور يتقاضى 
  

ان                     ى عمل في لبن ور عل تمكن من العث أبقى اآلن في     : "وقال الجئ عراقي، وهو مهندس زراعي لم ي
ساًء، ستة             وزوجتي تعمل في متجر للثياب، وتعمل من التاسعة       . البيت ة والنصف م ى الثامن  صباحًا إل

ل من            .  دوالر 200وتتقاضى   . أيام في األسبوع    انيون براتب أق  دوالر في نفس      300وال يعمل اللبن
  156".الوظيفة

  
راقيين              ين الع ساعدة لالجئ وفر الم ون يقيمون    : "وقال مدير منظمة آل الحكيم، التي ت ون العراقي الالجئ

رة من أشخاص ال يتقاضون            . يمكن انتهاك حقوقهم  هنا بشكل غير قانوني، ولهذا ف      ونتلقى شكاوى آثي
  157".أجورهم لشهرين وثالثة شهور، ثم يفصلهم أصحاب العمل

  
  :وقال شاب عراقي

  
انيون       . أعمل نجاراً  ا يتقاضى اللبن ل مم ى   . وأتقاضى أق  دوالر في  200وأحصل عل

ل عن          ا ال يق ى م اني عل شهر  دوالر في  500الشهر، فيما يحصل اللبن وإذا حدث  . ال
ست مسؤوالً   : لي ما يسوء يقول صاحب العمل       وإذا مرضت يقتطع من راتبي أو          . ل

صلني ين      . يف زل ح ي المن ى ف ب، يبق ن طبي ر م ه تقري ان مع اني إذا آ سبة للبن وبالن
  158.يمرض

  

                                                      
 6، "لبنان: 2006تقرير الدولة عن ممارسات حقوق اإلنسان، "مريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل،  وزارة الخارجية األ154

، 6، القسم )2007تموز / يوليو31تمت الزيارة في  (www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78857.htm: ، على2007آذار /مارس
  ".الحد األدنى لألجور ال يوفر حياة آريمة للعامل وأسرته: "يةوجاء في تقرير وزارة الخارج". حقوق العمال"

  .2007نيسان / أبريل20، )الضاحية(، بيروت الكبرى )38رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 155
  .2007نيسان / أبريل25، )الضاحية(، بيروت الكبرى )56رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 156
  .2007آذار / مارس28، )الضاحية(هيومن رايتس ووتش مع سيد حيدر الحكيم، مدير منظمة آل الحكيم، بيروت الكبرى  مقابلة 157
  .2007آذار / مارس31، )الزعترية(، بيروت الكبرى )15رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية 158
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ك الحين                       ذ ذل ا من ى أجريهم م يحصال عل ا ول ا وظيفتيهم ي  : "وقالت امرأة عراقية فقد زوجها وابنه ابن
ا         وزو اء عملهم ى االستغالل أثن ى األجر            . جي اعتادا عل شهر ال يحصالن عل ة ال ه    . وفي نهاي وابني ل

  159". دوالر لكننا ال يمكننا أن نلجأ ألحد للتقدم بشكوى1000
  

  :وقال شاب يقيم ويعمل في محطة للوقود على الطريق السريع
  

ام في األس          11 أو   10 صباحًا إلى    6أعمل من الساعة     ساًء سبعة أي ًا ال   . بوع م وأحيان
ام اول الطع ك الوقت لتن دًا. أمل ا أب ود، وال أغادره ي محطة الوق يم ف ة . وأق وآل ثالث

وم      صف ي ذ ن ى أخ وم حت دة نصف ي ا لم ل هن ن يعم ل م ل صاحب العم هر يرس أش
انيين          . إجازة ا يتقاضاه اللبن ذا،         ... وال أتقاضى نفس م اني ال يرضى بالعمل هك فاللبن

ر ر أآب ى أج صل عل ل أ. وسيح ا مقاب ل هن ا أعم ة 400000ن رة لبناني  267[ لي
  160].دوالر

  
البون        عهم، يط يم وض ي تنظ راقيين ف ين الع ة الالجئ دى رغب ون م ل، إذ يعرف وبعض أصحاب العم

ـ ال"ب ن الم غ م ي " مبل ساعدة ف اء الم الالجئلق يم الوضع الخاصة ب سألون . تنظ ا ي رًا م م آثي ا أنه آم
رغم من أن                     دوالر   1000الموظفين إمدادهم بمبلغ     ى ال ه في بنك اإلسكان، عل ذي يجب أن يدفعون ال

  :وشرح أحد الالجئين قائًال. صاحب العمل ملتزم قانونًا بتقديم هذه الضمانة المالية
  

أودعت  . آانت آفيلتي امرأة، وآنت أعمل لديها في ترآيب الستائر وحمل األغراض      
رأة             1000 ى    300ت  ودفع .  دوالر في بنك اإلسكان، في حساب باسم الم  دوالر عل
دفعت األلف دوالر لكن آفيلتي رفضت           . وتم رفض طلبي  . لكفيلتي" المكافأة"سبيل  

  161.إعادة النقود لي

  
راقيين             ين الع ستغلون الالجئ دورهم        . وأصحاب العمل ليسوا وحدهم من ي ارات ب بعض أصحاب العق ف

انوني    تعهم بالوضع الق دم تم سبب ع راقيين ب ة الع ستغلون ضعف حال ال ع. ي ة وق ة رفاهي ضو بلجن
سكن    ار ال داد إيج ك س ي ذل ا ف ًا، بم راقيين مالي ين الع دعم الالجئ ي ت دانيين الت ستغل أصحاب : "الكل ي

م في وضعٍ              ون أنه م يعرف الغ الضعف    العقارات اللبنانيون الالجئين العراقيين، فه رأة     162". ب  وقالت ام
                                                      

  .2007نيسان / أبريل26، بيروت، )59رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 159
  .2007أيار / مايو8، الطريق السريع الساحلي قرب الرميلة، )80رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 160
  .2007نيسان / أبريل25، )الضاحية(، بيروت الكبرى )57رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 161
  .2007آذار / مارس31لنور، عضو بلجنة رفاهية الكلدانيين، بيروت،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمير عبد ا162
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ة و  : "عراقي اه ه ذي دفعن ار ال ان اإليج ين وصلنا آ ار ل.  دوالرًا150ح ا صاحبة العق ن اآلن تطالبن ك
  163".وهددتنا بأننا إذا لم ندفع فسوف تذهب لألمن العام ألننا غير قانونيين. بمائتي دوالر

  
  التعليم والخدمات الصحية

ك                     ة، شريطة أن يكون بتل على الرغم من أنه يحق ألطفال الالجئين في لبنان االلتحاق بالمدارس العام
راقيين من            فمن ا 164المدارس أماآن خالية،   ين الع ال الالجئ ل من أطف ة تمكن عدد جد قلي لناحية العملي

ان   . االلتحاق بالمدارس العامة   والغالبية العظمى من األطفال العراقيين الذين يلتحقون بالمدارس في لبن
  165.يدخلون المدارس الخاصة

  
يم ا               دارس      وتقدم عدة منظمات في لبنان الدعم المالي ألسر الالجئين لدفع رسوم التعل ي تتقاضاها الم لت

ان،      ي لبن ذين ف ين المنف شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم رآاء المفوضية ال ا ش ن فيه الخاصة، بم
ة الخاصة  ات الديني ن المنظم دد م شرق األوسط، وع ائس ال اس ومجلس آن ذه 166.وآاريت ع ه ى م  حت

ال   جئين من من الال المساعدة ال يتمكن الكثير      ة إدخال أطف ة     الم همتحمل آلف اع الكلف سبب ارتف دارس، ب
  167.اإلضافية الخاصة بالنقل والكتب وأدوات الكتابة

  
ر راقيين مضطرينوألن الكثي ين الع ن الالجئ ن  ين م تمكن م بعض األسر ال ت دة؛ ف ول أجور زهي  لقب

  : وقالت امرأة عراقية. إدخال أطفالها المدارس ألنهم بحاجة للعمل لإلسهام في دخل األسرة
  

ذ       . ويعمل في مصنع للطباعة     .  عاماً 15العمر  يبلغ شقيقي من     ذهب للمدرسة من وال ي
وفمبر  [وصلنا لبنان    اني     /في ن شرين الث ا أن شقيقي ال          [. 2004ت وحين وصلنا قررن

                                                      
  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(بيروت الكبرى ) 60رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة لبنانية 163
نيسان / أبريل20ين في لبنان،  رسالة من مدير التعليم االبتدائي إلى رايق سيدي، ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئ164

  ).مسجلة لدى هيومن رايتس ووتش (1999
مسجل لدى  (2007نيسان / أبريل4، "تقييم االحتياجات التعليمية لالجئين العراقيين في لبنان"، )بيروت( مجلس الالجئين النرويجي 165

  .11 و10، صفحات )هيومن رايتس ووتش
 طلبًا في العام 220 طلبًا من أسر الالجئين لدفع رسوم المدارس، مقارنة بـ 422تاس  تلقت آاري2007 - 2006في العام الدراسي  166

 24مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي منسقة مرآز الهجرة، آاريتاس، لبنان بيروت، . 2006 – 2005الدراسي 
  .2007نيسان /أبريل

مم المتحدة لشؤون الالجئين واليونسيف بالدعوة لدعم الحكومات المستضيفة في  قامت المفوضية السامية لأل2007تموز / يوليو27 في 167
 يوجد في لبنان 155000ومن هؤالء الـ . 2008 – 2007 طفل الجئ عراقي أثناء العام الدراسي 155000توفير التعليم المدرسي لعدد 

، " مليون دوالر إلعادة األطفال العراقيين إلى المدارس129 طلبت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونسيف. "1500
 :، على2007تموز / يوليو27أخبار المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/iraq?page=news&id=46a9e9b74)  2007تموز / يوليو31تمت الزيارة في.(  
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د                يكلفنا المزي ه المدرسة س ود وإدخال دفع  . يمكنه دخول المدرسة، فنحن بحاجة للنق وت
  168.ية دوالر فقط سنويًا، والتعليم مكلف للغا300آاريتاس 

  
ان                ثًال  . ويواجه أطفال الالجئين عددًا من المعوقات األخرى التي تحول دون التحاقهم بالتعليم في لبن فم

ة                          سية، وغالبي ة أو الفرن ل اإلنجليزي ة ب وم ليست العربي ل الرياضيات والعل واد دراسية مث لغة تعليم م
  169.حصيل هذه الدروساألطفال العراقيين ال يتمتعون بمستوى آاٍف من اإللمام باللغات لت

  
ا                 زاع بينم سبب الحرب والن دة أعوام دراسية ب اتتهم ع راقيين ف ين الع ال الالجئ آما أن الكثير من أطف

انوا  ونآ راقال يزال ي الع ال  170. ف ع أطف صول م ي ف رانهم ووضعوا ف وا عن أق د تخلف ة، فق  وبالنتيج
ر نهم بكثي ر عرض. أصغر م صبحون أآث االغتراب، وي شعرون ب م ي ا جعله يم مم سرب من التعل ة للت

  .المدرسي
  

التعليم                 وأخيرًا فبينما ال يحتاج أطفال الالجئين عمومًا إلصدار شهادات مدرسية من العراق لاللتحاق ب
ال     . االبتدائي، فهم بحاجة لهذه الشهادات المدرسية إذا أرادوا االلتحاق بالتعليم الثانوي           والكثير من أطف

  :وآما أوضح أب عراقي. الالجئين ليست لديهم هذه الشهادات
  

ة المدرسية                       ا الثالث تمكن من أخذ شهادات أطفالن م ن داد ل إذ . حين قمنا بالفرار من بغ
شهادات               ى ال يم للمصادقة عل ى وزارة التعل شهادات من المدرسة إل . آان يجب أخذ ال

شيعة     ة لل ى منطق ت إل د انتقل ت ق يم آان ن وزارة التعل ول  . لك شيعة تج شيات ال وميلي
  171.الذهاب إلى هناك] العراقيين السنة[ الخطر علينا هناك، ومن

  
ان،                          ة في لبن ال إقام دى األطف ان، يجب أن يكون ل وللتسجيل في اختبار شهادة التخرج الثانوية في لبن

  172.مما يعني عدم تمكن غالبية األطفال الالجئين العراقيين من حضور هذه االختبارات
                                                      

  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(، بيروت الكبرى )60رقم (ش مع الجئة عراقية  مقابلة هيومن رايتس ووت168
إال أن عدد األطفال الالجئين .  عرضت عدة منظمات في بيروت توفير برنامج تعليم لغة إنجليزية وفرنسية تكميلي للتصدي لهذه المشكلة169

  .الذين يستفيدون من هذه البرامج ما زال قليًال نسبيًا
. المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن نصف األطفال في سن التعليم المدرسي في العراق ليسوا ملتحقين بالمدارس تقدر 170

االستجابة : االحتياجات اإلنسانية لألشخاص النازحين داخل العراق وعلى حدود البالد"المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
تمت الزيارة  (www.unhcr.org/events/EVENTS/4627757e2.pdf: ، على2007آذار / مارسUN Doc. HCR/ICI/2007/2, 30، "الدولية

  .19، فقرة )2007تموز / يوليو31في 
  .2007نيسان / أبريل28، )الزعترية(، بيروت الكبرى )65رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 171
آذار / مارس27سيتا هاديشيان، مدير وحدة الحياة والخدمة، مجلس آنائس الشرق األوسط، بيروت،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع 172

2007.  
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ان           وال يواجه الالجئون العراقيون التمييز ح      ة في لبن ة  . ين يسعون للحصول على الخدمات الطبي فغالبي
ان خاصة، وُيعامل الالجئ      م        والخدمات الطبية في لبن انيين، فليست به ة اللبن ى نفس أساس معامل ن عل

م         وم عالجه ع رس ى دف ادرون عل م ق ار أنه ة إلظه د حاج ن توج ة، لك د أوراق إقام ى تواج ة إل حاج
الكثير من     وألن أسر الالجئين العراقي    173.الطبي ية، ف ين تكافح بالفعل للحصول على احتياجاتها األساس

اقير                دة    . الالجئين يجدون أنهم غير قادرين على دفع آلفة أقل القليل من العالج الطبي أو العق وتوجد ع
ذا                وال ه ذين ل راقيين ال ين الع وا    منظمات تغطي على األقل جزءًا من آلفة العالج الطبي لالجئ م يكون ل

ة     ت ليتحملوا ة الطبي ان                   174.كاليف الرعاي شرق األوسط يطلب ائس ال اس ومجلس آن  إال أن آل من آاريت
سهم     ون أنف ه الالجئ دفع أتعاب ين ي ر من   . شهادة من طبيب مع دى الطبيب عائق لكثي ة الكشف ل وتكلف

  :وآما أوضح أحد الالجئين. الالجئين
  

ذا   و. ترسل بك آاريتاس إلى طبيب معين للحصول على شهادة بأنك مريض     ة ه تكلف
ة         ].  دوالراً 23[ ليرة لبنانية    35000 وما إن تحصل على الشهادة تدفع آاريتاس تكلف
اقير وم   . العق ا رس ادة هن رض العي ة  10000وتف رة لبناني ى ]  دوالرات7[ لي عل

  175.العراقيين، لكن آاريتاس ال تقبل وصفات العقاقير التي تكتبها العيادة

  
  والحق في العملالوضع القانوني : استشراف المستقبل

انيين           . قال الكثير من الالجئين العراقيين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم على عالقات طيبة بالجيران اللبن
ة    176".اللبنانيون يحترموننا، وهم ودودون ويحبون المساعدة     : "وقال رجل عراقي   :  وقالت امرأة عراقي

ا  " رون هن دينا أصدقاء آثي ة، ول ان ودودون للغاي ي لبن اس ف رأة أخرى177".الن ت ام ران : " وقال الجي
  178".اللبنانيون يعاملونني بشكل طيب

  
ذي      ان ال ستقبلونهم، ولألم ونهم ي انيين آ و اللبن ان نح ون باالمتن ون العراقي شعر الالجئ ا ي ه بينم إال أن

تمكن   . يجدونه في لبنان، فقد أبدوا أيضًا ألمهم من الظروف ومن غياب األمل في المستقبل     ومع عدم ال

                                                      
 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نانور سينابيان، اختصاصي اجتماعي، خدمة المهاجرين والنازحين والالجئين، مجلس آنائس الشرق 173

  .2007نيسان / أبريل2األوسط، بيروت، 
من العالج لألمراض المزمنة، وبناء على احتياجات االسرة أيضاص يسهم في تكاليف % 85جلس آنائس الشرق األوسط  مثًال يدفع م174

مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نانور سينابيان، اختصاصي اجتماعي، خدمة المهاجرين والنازحين والالجئين، مجلس . العمليات الجراحية
  .2007نيسان / أبريل2آنائس الشرق األوسط، بيروت، 

  .2007نيسان / أبريل25، )الضاحية(، بيروت الكبرى )57رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زوج وزوجة عراقيين 175
  .2007نيسان / أبريل17، )الضاحية(، بيروت الكبرى )22رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 176
  .2007نيسان / أبريل17، )الضاحية(، بيروت الكبرى )19رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 177
  .2007نيسان / أبريل18، )الضاحية(، بيروت الكبرى )29رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 178
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اتهم                       من العو  انطون من أن حي م ق ان، فه دة إلى العراق، وفي ظل عدم السماح ببناء حياة جديدة في لبن
د             وم جدي اء في آل ي ى صراع من أجل البق ة   . قد تحولت وتلخصت إل رأة عراقي ال يوجد  : "وقالت ام

ا    . ابناؤنا ال يمكنهم التزوج ألنهم ال يتمتعون بوضع قانوني هنا    . استقرار ستقبل لن ا وال يوجد م  179".هن
اني،                  وتشعر امرأة عراقية أخرى باالآتئاب ألنها وزوجها أجبرا على الحياة على هامش المجتمع اللبن

ى العراق     : إنني أشعر بيأس بالغ، أحيانًا أقول لزوجي      : "وعبرت عن يأسها تجاه المستقبل قائلة      د إل لنع
  180".ونواجه مصيرنا

  
بعض األسر،          وتعتبر ضغوط التواجد غير القانوني وغيرها من الم        سبة ل صاعب الناجمة عن هذا، بالن

  :وقالت امرأة عراقية موضحة. ال يمكن تحملهاآبيرة و
  

ام  ذ ع رة2003من ن .  وقعت ألسرتي مشكالت آثي امي، لك ة وزوجي مح ا ُمعلم أن
وزوجي يتعرض لالستغالل في      . وهذه مشكلة آبيرة  . أطفالنا ال يذهبون إلى المدرسة    

ي األآ     . عمله غ ابن ر   وحين بل ًا اضطررت ألن أدعه يعمل         15ب ى      .  عام ذهب إل م ي ول
ى حال األسرة              . المدرسة منذ خمسة أعوام    ره عل ه أث ان ل ذا آ زوجي أصبح    . وآل ه

  .ومؤخرًا انفصلنا بالطالق. عنيفًا، ويضربني ويضرب األطفال
  

  :واستطردت قائلة
  

غ  راق تبل ي الع رة عمل ف ة وخب هادة جامعي دي ش سم16ل اذا ال ي ًا، فلم ي  عام حون ل
اذا ُيعامل العراقي        رون من حرب في             وبالعمل هنا؟ لم م يف سوء؟ خاصة وه ذا ال ن به

ات        سبب مجري بلدهم؟ الكثير من العراقيين يشعرون بالمهانة، بأنهم يفقدون آرامتهم ب
ل              . األمور هنا  وقهم مث ى حق اظ عل ون في الحف ة ويرغب اة الكريم يريد العراقيون الحي

  181.أي مواطن عادي

  
ى العراق             وآما ذآر  سرًا إل راقيين ق ين الع نا أعاله، وافق لبنان فيما سبق على أنه ال يمكن إعادة الالجئ

شكل ملحوظ      الوضع  حتى يتحسن    ود   . األمني في العراق ب سيادي            لويع رار ال اذ الق ان الحق في اتخ لبن
م  .بما إذا آان يريد السماح لالجئين العراقيين بالتكامل بشكل دائم في المجتمع اللبناني     إال أنه حتى إذا ل

                                                      
  .2007آذار / مارس31، )الزعترية(، بيروت الكبرى )15رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية 179
  .2007نيسان / أبريل17، )الضاحية(، بيروت الكبرى )19رقم (رايتس ووتش مع رجل عراقي  مقابلة هيومن 180
  .2007نيسان / أبريل26، بيروت، )59رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية 181
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سانية              وقهم اإلن رام حق يكن لبنان ُملزمًا بمنح الالجئين العراقيين فرصة التكامل المستدام، فالبد من احت
ان          امتهم في لبن رة إق راقيين وضع                 . األساسية طيلة فت ين الع ان لالجئ دم لبن ى األخص أن يق ويجب عل

ل، وأن يعطيهم الحق في العمل طا               ودة للعراق        قانوني مؤقت على األق نهم الع ا ال يمك وأي وضع   . لم
راق،                         ي في الع شرط خاص بالوضع األمن ًا ب قانوني ُيمنح على النحو المذآور يمكن أن يكون مرتبط
ون          تمكن المواطن ا إن ي ة م ق اإلقام نهم ح سحب م م ُي ان ث ي لبن ة ف ي اإلقام ق ف ون الح ث ُيمنح بحي

سمح          ه  أنلكن طالما   . العراقيون من العودة بأمان وآرامة     ال يمكنهم العودة إلى العراق، فعلى لبنان أن ي
ة      اة آريم ي حي ة ف ى األراضي اللبناني ة عل راقيين باإلقام ين الع م    . لالجئ ي ت ئ عراق ال الج ا ق وآم

ان               : "احتجازه جراء الدخول غير القانوني     دًا في المشكالت ألي أحد في لبن سبب أب ا     . لم أت م آت هن ول
  182".ًا على حياتيلم آت إال حفاظ. ألسبب المشكالت

  
ان               ى لبن ون للجوء إل ا العراقي سعى ألجله ان،  وأيا آانت األسباب التي ي ًا لألم ة     طلب  فال يمكن للحكوم

ًا في          . اللبنانية والشعب اللبناني إبعاد العراقيين ببساطة بمجرد تمني ذلك         ن يجدي نفع وإنكار حقوقهم ل
ال أحد   .  يفر من بلده خشية على حياته      حل أزمة الالجئين العراقيين، بينما يمثل إضرارًا بشعب        وآما ق

ادرة العراق         : "الالجئين الذين وجدوا أنفسهم قيد االحتجاز      ا سعداء بمغ ا     . ليس األمر أنن نحن ال يمكنن ف
ائم          سبب الموقف الق ر من المجتمع               183".اإلرهاب ... البقاء في العراق ب ر بكثي ًا أآب ع عون ان يتوق  ولبن

ان، من      ). انظر الفصل التالي  (لعراقيين وإمدادهم باحتياجاتهم    الدولي في استضافة الالجئين ا     إال أن لبن
  .ناحيته يجب أن يتولى مسؤولية احترام حقوق اإلنسان األساسية لالجئين العراقيين على أراضيه

                                                      
  .2007أيار / مايو11، سجن رومية، بيروت الكبرى، )86رقم ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي 182
  .2007نيسان / أبريل23، سجن رومية، بيروت الكبرى، )41رقم (ابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي  مق183
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VII .التزامات المجتمع الدولي  
  

د        وريا واألردن، وج ى األخص س ط، وعل شرق األوس رى بال ي دول أخ ال ف و الح ا ه ة ت آم الدول
ةبنانللا الموقع  ي ين دون أي سبب سوى الظروف الخاصة ب ضيفة لالجئ دول المست ة ال ي خان سها ف  نف

ين                 . الجغرافي ر من الالجئ وليس من المتوقع أن تتحمل الدولة اللبنانية وحدها عبء استضافة عدد آبي
راقيين راقيين، وال يتح. الع ين الع ة الالجئ ق أزم ي خل ان دورًا ف م يلعب لبن اه حل ول سؤولية تج ل م م

ديم عون         . األزمة أآثر من أية دولة أخرى      ه واجب تق دولي علي واعترافًا بهذه الحقيقة، فإن المجتمع ال
ر من                       ى أآث ى تخفيف الضرر عل ساعدة عل ة، والم آبير للبنان والدول المستضيفة لالجئين في المنطق

  .مليوني شخص عراقي أجبروا على الفرار من بلدهم
  

و    اآلتين                ويجب أن يك ى إحدى ش دولي عل ادم من المجتمع ال ة       . ن العون الق دول خارج المنطق أوًال، ال
ادة         . عليها توفير المساعدة المالية للدول المستضيفة لالجئين في المنطقة         ة إلع نح األولوي ثانيًا، يجب م

ين                        ة قصوى لالجئ نح أولوي نهم، وم ر عرضة للضرر م توطين عدد آبير من الالجئين، خاصة األآث
ى العراق            دولي      . المحتجزين ألجل غير مسمى المعرضين لخطر اإلعادة باإلآراه إل ى المجتمع ال وعل

ك فرض                       ا في ذل راقيين، بم اإلآراه للع ادة ب أن يتخذ خطوات أخرى إلقناع لبنان بإيقاف ممارسة اإلع
  .الضغوط على المنظمة الدولية للهجرة آي ال تستأنف تسهيلها لإلعادة باإلآراه

  
  دة الماليةالمساع

ة    ة التنفيذي ة للجن ة التابع ة الدائم ر، رآزت اللجن ذا التقري ن ه سادس م صل ال ي الف ذآر ف بق ال ا س آم
ى  ين عل شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم زام اضرورة للمفوضية ال دول لت نح ال بًال بم ين س الالجئ

ة    لكسب القدرة االقتصادية واالجتماعية للوفاء باحتياجاتهم األساسية بشك         184.ل مستدام مع حفظ الكرام
ضمان                      ة ل ود الممكن ذل آل الجه ى ب ين عل ولهذا الغرض، حثت اللجنة الدائمة الدول المستضيفة لالجئ
ل والحق في العمل                            ة التنق ك حري ا في ذل صادية، بم ة االقت ة واالجتماعي وقهم المدني ين حق منح الالجئ

  185.الجتماعيةوالحق في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات ا
  

ضيفة             دول المست إال أن المسؤولية عن تمكين الالجئين ليصبحوا معتمدين على الذات ال تقتصر على ال
  :وقد قالت اللجنة الدائمة. لالجئين
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وقهم،     ين بممارسة حق انوني لالجئ وفر األساس الق ضيفة أن ت ة المست ى الدول ا عل فيم
ه من ال             ًا أن يدرآون ياء أخرى،            فإن المقدار الذي يمكن فعلي ين أش د من ب وق يعتم حق

صادي     ى                ة و على الظروف االقت ك وعل ا في ذل ضيفة، بم ة المست ة في الدول االجتماعي
ا الالجئ              يم به ة التي يق درات    واألخص ما تتمتع به المنطق سياق،      . ن من ق ذا ال وفي ه

ضيفة                  ة المست درة الدول ادة ق شارآة المسؤولية بهدف زي دولي وإطار م فإن العبء ال
سا  ى م ة          عل ور بالغ ين األم ن ب ذات، م ى ال اد عل ق االعتم ي تحقي ين ف عدة الالجئ
  186.األهمية

  
م         تنتاجها رق ي اس ة ف ة التنفيذي د أوصت اللجن سياق، فق ذا ال ي ه ام 100وف شمل  2004 لع أن ت ، ب

  :االستجابة الدولية على أزمات الالجئين واسعة النطاق
  

ين وا ًا لالجئ ة دعم ة والنوعي ساعدة المالي وفير الم ن ت ي ُتمك ضيفة لك دول المست ل
تدامة أي حل  ا ُيحسن من اس ان، مم در اإلمك ذات، بق ى ال اد عل ين من االعتم الالجئ

  .مستقبلي وفي تخفيف العبء عن دول اللجوء
  

ى صلة بأشكال                   ان، التي عل توفير الدعم المالي وغيرها من أشكال الدعم، قدر اإلمك
 التي قد تكون لدى دول اللجوء تجاه        التنمية االقتصادية األوسع وغيرها من المخاوف     

  187.توفير الحماية ألعداد آبيرة من طالبي اللجوء والالجئين

  
م                        سامية لألم ا المفوضية ال دم به ساعدة التي تتق ات الم سخاء في طلب وعلى المجتمع الدولي أن يسهم ب

ة، المتحدة لشؤون الالجئين وغيرها من هيئات األمم المتحدة لتمويل العمليات في المن              ويجب أن  188طق
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ين        ين الالجئ ط لتمك شرق األوس ي ال ين ف ضيفة لالجئ دول المست ات ال رة لحكوم ساعدة مباش وفر م ي
  .العراقيين من عيش حياة آريمة في الدول التي يسعون للجوء فيها

  
  إعادة التوطين

ة،         ذي غ       خاصة  على الدول األخرى خارج المنطق ا التحالف ال ا زعيمت ات المتحدة وبريطاني زا الوالي
راقيين، أن                    دنيين الع زوح واسع النطاق للم ر مباشر في الن العراق والتي شارآت بشكل مباشر أو غي
خاص   ين لألش شؤون الالجئ دة ل م المتح سامية لألم ية ال ة المفوض خاء إلحال سرعة وس ستجيب ب ت

وطين ادة الت ًا إلع ين طلب راقيين الالجئ تقبال خ. الع عة اس دي س وطين أن تب ادة الت ى دول إع اصة وعل
ادة                            ة من اإلع د للحماي وطينهم هي الحل الوحي ادة ت د تكون إع ذين ق راقيين المحتجزين ال لالجئين الع

  .القسرية
  

م     تنتاجها رق ي اس ة ف ة التنفيذي د أوصت اللجن ام 100وق اعي   2004 لع دفق الجم ة الت ي حال ه ف  بأن
ى  دولي اللجوء إل ع ال ى المجتم ين، عل وطين من حي"لالجئ ادة الت تخدام إع تدامتها اس ا واس ث فاعليته

يس فقط لمصلحة هؤالء                  189".آأداة لمشارآة العبء والمسؤولية    وطين ل ادة الت وفر فرص إع  وبهذا تت
در ممكن               الالجئين الذين تتم إعادة توطينهم، بل أيضًا آأداة لضمان مستوى أفضل من الحماية ألآبر ق

ات ا            . من الالجئين  ز الضيق للوالي إن الترآي ق ف ذا المنطل ين      ومن ه وطين الالجئ ادة ت ى إع لمتحدة عل
ه              رالذين آانوا يعملون لدى الحكومة األم      ادة، إال أن ستحق اإلش يكية أو في جيشها، ورغم أنه تصرف ي

ي ده ال يكف ر   . وح ين األآث ن الالجئ ر م دًد آبي وطين ع ادة ت ا عرض إع ة عليه ارج المنطق دول خ وال
ين             ضيفة لالجئ دول المست اع ال ى حدودها مفتوحة            عرضة للضرر، وهذا إلقن اء عل ة باإلبق في المنطق

ى           ل عل ة والعم ي المنطق ين ف ة الالجئ ن حماي ة م ستويات الحالي ى الم اظ عل دد، وللحف ين الج لالجئ
  .تحسينها

  
م   تنتاج رق ي االس ة ف ة التنفيذي زت اللجن ا رآ ام 100آم ل  2004 لع ود آ ضافر جه ى ضرورة ت  عل
دولي     أعضاء المجتمع الدولي في تعزيز احترام الدول       اون ال ين، واللجوء للتع  لمسؤولياتها تجاه الالجئ

شارآة المسؤولية والعب            ة            ءفي ظل حالة من التضامن وم ا يحسن من نظام حماي دول مم ين آل ال  ب
ين                  190.الالجئين  وفي ظل جسامة أزمة الالجئين العراقيين، فال يوجد ما هو أهم من ضمان تلقي الالجئ

                                                      
استنتاج بشأن التعاون الدولي ومشارآة العبء والمسؤولية في حاالت التدفق الجماعي "، (LV) 100 استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 189
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ساعدة           . العراقيين للحماية التي يستحقونها    وعلى المجتمع الدولي التحرك دونما أي تأخير لتقديم آل الم
ر          . المطلوبة ر بكثي ًا أآب ا دعم ة، فيجب منحه أما لبنان والدول المستضيفة لالجئين األخرى في المنطق

  .من الذي تلقته إلى اآلن من المجتمع الدولي
  

  المجلس الحاآم للمنظمة الدولية للهجرة
ضاء ال   دول األع دد ال ا     120ـ تح ة عملياته اتها ومتابع رة سياس ة للهج ة الدولي ي المنظم شارآة ف  الم

ودستور المنظمة الدولية للهجرة، الذي يحظر علنًا مشارآة المنظمة         . بواسطة المجلس الحاآم للمنظمة   
ة  . في اإلعادة غير الطوعية، هو األداة األساسية المستخدمة لضمان المحاسبة    ومع مالحظة أن المنظم

بتمبر               الدولي ًا في س ول   /ة للهجرة جمدت تدخلها في إعادة الالجئين العراقيين في لبنان مؤقت ، 2007أيل
ا          ستقبل القريب           "لكنها أخطرت السفارة العراقية في بيروت أنه شاطها في الم ستأنف ن إن   "سوف ت ، ف

ـ       ه ال ي دورت اآم ف س الح اع المجل ى اجتم ن     94عل رة م ي الفت دها ف رر عق ى 27 المق  30 إل
ة، أن يضمن عدم                2007تشرين الثاني   /رنوفمب رارات بالمنظم ة المتخذة للق  مسؤولية، باعتباره الجه

ًا                          ل انتهاآ ذا يمث ان فعل ه ان إذا آ راقيين من لبن ادة الع استئناف المنظمة الدولية للهجرة تدخلها في إع
اإلآراه   ادة ب سهيل اإلع توري ضد ت ر الدس س الح  . للحظ ش المجل تس ووت ومن راي ا تحث هي اآم آم

وم                    ى العراق التي تق ان إل والدول األعضاء بالمنظمة على أن تمتنع عن تمويل عمليات اإلعادة من لبن
سامية       ،بها المنظمة والتي يتم فيها إعادة محتجزين عراقيين   ة المفوضية ال ا أن مطالب ل طالم ى األق  عل

وب أو و                     ى جن ًا إل ادة أي عراقي آره دم إع ين بع شؤون الالجئ ا زالت        لألمم المتحدة ل راق، م سط الع
  .سارية النفاذ
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  منهج التقرير
  

و 14آذار و/ مارس 23هذا التقرير يستند إلى أبحاث أجريت في لبنان بين          ران  / يوني د  . 2007حزي وق
راقيين      72أجرت هيومن رايتس ووتش      تس ووتش        .  مقابلة معمقة مع الالجئين الع ومن راي وسعت هي

شيعة      سيحيين وال ن الم راقيين م ة ع اً     لمقابل ان تقريب ي لبن دهم ف سب تواج نفس ن سنة ب ة . وال وغالبي
ابالت  راقيين  ) 43(المق ين الع ن الالجئ ى م ة العظم يش الغالبي ث تع رى حي روت الكب ي بي ت ف . أجري

ابالت مع                  ة المق روت، وغالبي ة لبي وغالبية المقابالت مع الشيعة العراقيين تمت في الضواحي الجنوبي
دو              .  بيروت المسيحيين العراقيين تمت في شرق     ه يب نة ألن ى عراقيين ُس وآان من األصعب العثور عل

ة في             . أن بنيتهم المجتمعية أقل ترابطاً     آما أجرت هيومن رايتس ووتش ستة مقابالت في بعلبك، وثالث
ي صور    دة ف يدا، وواح ي ص ابلتين ف ة، ومق راء . الرميل م إج ي   17وت راقيين ف ين ع ع الجئ ة م  مقابل

  .بيروت الكبرى، وخمسة في سجن األمن العام برومية في سجن 12: السجن
  

املين في المفوضية          27وأجرت هيومن رايتس ووتش       مقابلة أخرى مع مسؤولين حكوميين، ومن الع
ة                     ة المحلي ر الحكومي ة للهجرة والمنظمات غي ة الدولي السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظم

  .والدولية، والمنظمات الدينية
  

ابلتهم ألن تواجدهم           ولم تنشر ه   ذين ق راقيين ال ين الع يومن رايتس ووتش في هذا التقرير أسماء الالجئ
 .في لبنان غير قانوني والكشف عن هوياتهم قد يعرضهم لعواقب وخيمة



 

64  7200 رين الثانيتش/نوفمبر

 

  شكر وتنويه
  

امج عمل                  أجرت أبحاث هذا التقرير وآتبته آاتينكا ريدربوس، الملتحقة بهيومن رايتس ووتش في برن
تس                  ". باربرا فينبرغ آالن آر و  " ومن راي ديم حوري، باحث هي ر ن ر التقري وشارك في أبحاث وتحري

ام               . ووتش في لبنان وسوريا    ان وس وقدم الدعم البحثي أثناء بعثة هيومن رايتس ووتش الميدانية في لبن
سم                 . الصليبي دير ق وراجع التقرير بيل فريليك مدير برنامج سياسات الالجئين، وجو ستورك، نائب م

امج ال ب البرن ن مكت يفن م ان ل ا، وأي مال أفريقي سلينغ  . شرق األوسط وش ة آي ة القانوني ام بالمراجع وق
ين               . ريدي آبير المستشارين القانونيين    امج سياسات الالجئ وين من برن ان آ ة جوناث . وأسهم بالمراجع

  .وساعد في اإلنتاج غريس شوي من مكتب البرنامج، وطارق رضوان من قسم الشرق األوسط
  
ر                  و ذا التقري تتقدم هيومن رايتس ووتش بالشكر لكل الالجئين الذين وافقوا على إجراء المقابالت في ه

  .مما جعل إنتاجه ممكنًا
  

ذين   في  آما نود أن نشكر العاملين بمكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين              بيروت، ال
تس               ومن راي ارة هي اء زي سخاء أثن د ب ات             بذلوا الوقت والجه دموا تعليق ان، وق ى لبن ة إل  ووتش الميداني

روت          ي بي رة ف ة للهج ة الدولي املين بالمنظم ذلك الع ر، وآ ة التقري ي آتاب رًا ف اعدت آثي صيلية س تف
الت       ي مراس افية ف ات إض دموا معلوم ش وق تس ووت ومن راي ة هي ى مقابل وا عل ذين وافق ان، ال وعّم

ا عة معن سؤولي  . موس تس ووتش م ومن راي شكر هي ا ت دموا  آم ذين ق ام ال ن الع ة لألم ة العام المديري
  .معلومات تفصيلية ومنحوا التصريح لـ هيومن رايتس ووتش بزيارة سجن األمن العام في بيروت

  
تس                ومن راي آما تود هيومن رايتس ووتش أن تشكر جمعية العدل والعفو على مساعدتها في تمكين هي

ارة سجن    ة ووتش من زي ديرة ج رومي ومن   ، وسميرة طراد، م ساعدتها هي روت لم ي بي ة رواد ف معي
  .رايتس ووتش في زيارتها الميدانية إلى لبنان

  
 .آما تنوه هيومن رايتس ووتش ببالغ االمتنان بمساعدة ستيتشينغ فلوشتلينغ ومؤسسة أوك
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