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الوضع القانوين لالجئني العراقيني يف بلدان املنطقة
َّ

محمد عباس محسن
َّ

َّ

ال يحظى الالجئون العراقيون يف بلدان املنطقة إال بقليل من الحامية واملساعدات خاص ًة أن هذه البلدان
ليست من الدول املو ِّقعة عىل اتفاقية الالجئني لعام  .1951وبالنتيجة ،يصعب عىل الالجئني إعالة أنفسهم
ويصعب كذلك املحافظة عىل سالمتهم.
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ففــي حالــة تركيــا التــي و َّقعــت عـ اتفاقيــة الالجئـ لعــام
 ،1951ال متنــح صفــة الالجــئ لألشــخاص القادمـ إليهــا مــن
بلــدان خــارج االتحــاد األورويب .وبذلــك ،ال ُيسـ َمح للعراقيـ
املكــوث يف تركيــا إال ملــدة محــدودة ريثــ يحصلــون عــ
اللجــوء يف بلــد ثالثــة .أمــا لبنــان واألردن فلــم يوقعــا عــ
اتفاقيــة الالجئ ـ يف ح ـ انضمــت إي ـران إىل االتفاقيــة مــع
تحفظهــا عـ أربعــة مــواد مبــا فيهــا املــادة  26التــي تســمح
بحريــة الحركــة لالجئـ  .ومـ دولــة مو ّقعــة عـ االتفاقيــة
لكنَّهــا مــع ذلــك ترفــض منــح الالجئــ الحــق يف العمــل
(م ـ ال ت ـ ّ ح عــن ذلــك النهــج رســمياً وتحــد أيض ـاً مــن
حصولهــم ع ـ الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،ازدادت صعوبــة الدخــول إىل مـ لدرجــة كبـ ة إذ
تش ـ ط م ـ ع ـ الالجئ ـ الحصــول الخضــوع إىل مقابلــة
شــخصية يف الســفارة املرصيــة وحتــى هــذه املقابلــة ال تتــاح
عــ ن أو دمشــق .وملــا كان مــن الصعــب الحصــول
إال يف ّ
عــ تأشــ ات الدخــول ،ترشذمــت العائــ ت عــدا عــن َّأن
رشط التأش ـ ة املس ـ ٌّبقة يحــد مــن فــرص الســفر إىل الع ـراق
للحصــول ع ـ مــا يعينهــم يف الحيــاة يف املنفــى.

ن

تق ـ ِّدر مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئ ـ َّأن قرابــة
 4.5مليــون عراقــي (أي مــا يعــادل ســدس ســكان العــراق
املهجريــن ،منهــم أربعــة مالي ـ نازحــون داخــل
هــم مــن َّ
العـراق بينـ يعيــش بقيتهــم يف بلــدان املنطقــة مثــل لبنــان
واألردن وتركيــا وإيــران وســوريا ومــ  .لكــنَّ العراقيــ
الذيــن يدخلــون أيــاً مــن هــذه البلــدان ويقيمــون فيهــا
دون ترصيــح رســمي ُي َ
نظــر إليهــم ع ـ أنهــم مقيمــون غ ـ
قانونيــ األمــر الــذي ينعكــس عــ الحــد مــن الحاميــة
القانونيــة املتاحــة.

ومــع َّأن الحكومــات يف تلــك البلــدان تتيــح ملفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــ أو املنظمــة الدوليــة للهجــرة
تســجيل الالجئـ  ،فالحاميــة التــي ُ َنــح مــن خـ ل التســجيل
لــدى أي مــن املنظمتــ محــدودة .فقــد تســمح لالجئــ
الوصــول إىل الخدمــات لكنهــا ال متنحهــم الحــق يف طلــب
اللجــوء أو يف الحصــول عــ اإلقامــة القانونيــة أو وضــع
الالجــئ .وقــد يؤثــر الوضــع القانــوين عـ عــدد مــن جوانــب
املهجريــن ،فهــم غ ـ قادريــن ،ع ـ ســبيل
حيــاة العراقي ـ
َّ
املثــال ،عـ الوصــول إىل الخدمــات األساســية أو فــرص العمــل،
وال ســبيل لهــم أيض ـاً للوصــول إىل تســجيل واقعــات الــوالدة
والوفــاة والــزواج.
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ويبقــى العراقيــون يف هــذا الوضــع يغمرهــم الخــوف مــن
االعتقــال أو االحتجــاز أو التســفري إىل العــراق .وعــادة مــا
يكــون الرجــال أكــ عرضــة لحطــر االعتقــال وهــذا مــا
يدفعهــم إىل التــواري عــن أنظــار الســلطات .ونتيجــة ذلــك،
تجــد النســاء أنفســهن ملزمــات بتــويل أمــور الحصــول ع ـ
املســاعدات ،وهــذا مــا يزيــد مــن خطــر تعرضهــن للتحــرش
الجنــي واالســتغالل عنــد خروجهــن إىل الشــارع ويف مراكــز
املســاعدات .وال ســبيل لهــن للوصــول إىل الرشطــة أو
الســلطات املعنيــة إال يف حــاالت نــادرة نظ ـراً ألنهــن يفتقــرن
لصفــة اإلقامــة القانونيــة يف البــ د .وحتــى بالنســبة ملــن
حصــل ع ـ يشء مــن الصفــة القانونيــة لإلقامــة ،ف ـ زالــوا
يرســلون أطفالهــم للعمــل عوضــاً عــن أنفســهم خوفــاً مــن
االعتقــال .ونتيجــة ذلــكُ ،يحـ َرم األطفــال مــن التعليــم املــدريس
ويصبحــون أكـ عرضــة للوقــوع ضحايــا لإلســاءة واالســتغالل.
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ومــع ضعــف احت ـ ل انخفــاض عــدد الالجئ ـ العراقي ـ يف
بلــدان املنطقــةَ ،تظهَــ ُر الحاجــة لحــل املشــكالت املرتبطــة
أمــا الحاميــة القانونيــة املمنوحــة للعراقي ـ وطالبــي اللجــوء بالوضــع القانــوين لصفــة الالجــئ فيهــا.
يف دول املنطقــة فهــي مق ّيــدة يف حــدود املبــدأ القانــوين ملنــع
العــودة القرسيــة الــذي ُيل ـ ِزم الــدول املضيفــة كحــد أدىن يف الدكتور محمد عباس محسن dr.mam1980@yahoo.com
تبنــي التداب ـ الالزمــة لحاميــة الالجئ ـ ع ـ أراضيهــا مــن أستاذ مساعد يف القانون ,وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
الطــرد واإلعــادة إىل البلــد األصليــة التــي مل تتعــاىف بعــد مــن بغداد ،العراق
الظــروف التــي تســببت يف لجوئهــم منهــا يف املقــام األول.
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