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االحتجاز يف كينيا :املخاطر التي يتعرض لها الالجئون وطالبو اللجوء

لويس كياما ودينيس ليكوىل

يتعرض الالجئون وطالبو اللجوء املحتجزين يف كينيا لخطورة اإلدانة املتكررة باألعامل اإلجرامية واالحتجاز ملدد
طويلة جراء ضعف آليات التنسيق بني مسؤولو الهجرة والرشطة وضباط السجن إىل جانب نقص العدد الكايف
من املرتجمني وانخفاض مستويات املعرفة بني موظفي الحكومة واملسؤولني عن إنفاذ القانون بشأن آليات حامية
الالجئني وطالبي اللجوء.
تستضيف كينيا أعداداً كبرية من الالجئني ،سواء أكانوا نازحني
داخلياً أم فاقدي الجنسية أو مهاجرين ألسباب اقتصادية
أو ضحايا االتجار بالبرش وأعامل التهريب .وقد وضع اتحاد
الالجئني يف كينيا نظاماً لرصد مراكز االحتجاز يضم عرشة
مراقبني عىل االحتجاز يقيمون يف منشآت السجون الواقعة
عىل طرق الهجرة الرئيسية ويف املراكز الحرضية ا ُملستضيفة
لطالبي اللجوء وغريهم من املهاجرين .ويرصد مراقبو
االحتجاز انتهاكات حقوق الالجئني والحاالت املتعلقة باللجوء
يف السجون ،ومراكز الرشطة ،واملحاكم ،وبذلك فهم ُيثلون
دوراً أساسياً يف حامية الالجئني؛ إذ إنهم ليسوا رابطاً مه ً
ام مع
نظم العدالة الجنائية وحسب ،ولكنهم يتدخلون رسيعاً لحل
مشكالت املهاجرين يف االحتجاز ويقدمون املساعدة لهم أيضاً.
ففي عام  2012وحده ،وفر اتحاد الالجئني يف كينيا ممثلني
قانونيني لـ  727فرد من طالبي اللجوء والالجئني القابعني رهن
االحتجاز يف مراكز االحتجاز املختلفة يف جميع أرجاء الدولة.

بها تلك الدولة أو إىل أين سيقصدون .وينص القانون أيضاً
عىل السامح لالجئني بإجراء جلسة استامع عادلة وإعطائهم
الفرصة للدفاع عن أنفسهم قبل املثول أمام املحكمة .ومع
ذلك ،يتجاهل املسؤولون عن إنفاذ القانون تلك الحقوق
عىل نحو روتيني وعادة ما ُيقدم الالجئون يف نهاية املطاف
إىل املحاكمة ظل ً
ام وبهتاناً ألن املسؤولني عن إنفاذ القانون
يفتقرون إىل املعرفة السليمة لكيفية التعامل مع طالبي
اللجوء وبسبب الحواجز اللغوية ونقص املرتجمني الفوريني.
وقــد أصبح طالبو اللجوء مستضعفني أكــر منذ إصــدار
حكومة كينيا توجيهاً يف  18من شهر ديسمرب/كانون األول
لعام  2012من خالل إدارة شؤون الالجئني ُيطالب جميع
1
الالجئني يف املراكز الحرضية باالنتقال للعيش يف املخيامت.
وأصدر ذلك التوجيه أيضاً إنذاراً برضورة وقف تسجيل جميع
الالجئني وطالبي اللجوء يف املناطق الحرضية وترتب عىل
ذلك توجيه جميع الوكاالت ،ومنها مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني ،بوجوب التوقف عن تقديم الخدمات
املبارشة لالجئني .وقد نتج عن ذلك فجوات خطرية وواضحة
يف نسيج الحامية ،وتقليص الخدمات املقدمة لالجئني،
وتعريضهم لالعتقال واالحتجاز والرتحيل .وجدير بالذكر أنه
منذ إصدار ذلك التوجيه ،ازدادت معدالت مضايقات الالجئني
عىل أيدي املسؤولني عن إنفاذ القانون يف نريويب واملناطق
الحرضية األخرى عىل نحو ملحوظ .وقد ُأبلغ عن حاالت
اعتقال تعسفي واحتجاز غري قانوين لالجئني أيضاً ،فض ًال عن
عدم استدعاء املحتجزين للمثول أمام املحكمة خالل مدة
الـ  24ساعة بعد االعتقال واملقررة دستورياً مام يرتتب عليه
حرمانهم من حقوقهم.

ومن تحديات الهجرة املختلطة وحامية الالجئني يف كينيا
إخفاق املسؤولني عن إنفاذ القانون والجهات الفاعلة األخرى
يف التمييز بني املجرمني واملهاجرين غري الرشعيني وطالبي
اللجوء .فجميع فئات املسجونني ُيحتجزون يف السجون نفسها
ويخضعون ملعايري االحتجاز عينها؛ حيث ُيعامل طالبو اللجوء
كمجرمني ،وهو ما يعارض متاماً مفهوم اللجوء ذي الطابع
املدين .و ُتعرض ظروف السجن طالبي اللجوء والالجئني إىل
اإليذاء واالعتداء الجنيس والتعذيب واعتالل الصحة وغياب
املشورة القانونية واملساعدة القانونية املحدودة وسوء
التغذية .ويزداد املوقف سوءاً بغياب خدمات الرتجمة يف
السجون مام يعني تقويض قدرة طالبي اللجوء عىل الحديث
عن التحديات التي تواجههم أو اإلبالغ عن أي انتهاكات
الهجرة املختلطة واالحتجاز
يتعرضون لها للسلطات.
خالل واحدة من مهام رصد تطبيق آليات الحامية يف املنطقة
مبوجب قانون الالجئني يف كينيا لعام ُ ،2006تعطى مهلة لجميع الساحلية ،زار اتحاد الالجئني يف كينيا سجن فوا يف مقاطعة
طالبي اللجوء مدتها  30يوماً منذ دخولهم إىل كينيا للذهاب تايتا تافيتا ملتابعة حاالت االحتجاز 2.فتلك املنطقة محطة عىل
إىل أقرب السلطات التي تستقبل الالجئني والتسجيل عندها طريق مرور املتاجرين بالبرش من القرن اإلفريقي املتوجهني
بوصفهم الجئني ،برصف النظر عن الكيفية التي سيدخلون عرب تنزانيا إىل جنوب إفريقيا .ويف السجن ،التقينا بثامنية
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اتحاد الالجئني يف كينيا

من اإلثيوبيني الذين احتجزوا
أربــعــة شــهــور جـــراء دخولهم
الــبــاد عــى نــحــو غــر قــانــوين
وأجرينا معهم مقابالت وظلوا
رهــن االحتجاز انتظاراً ملوعد
ترحيلهم .ومتكنا أيضاً من مقابلة
الضباط واالســتــاع ملخاوفهم
واستطعنا استنتاج بعض من
التحديات التي يواجهونها،
وخاصة اختالط طالبي اللجوء
عادة مبن يتم االتجار بهم وعدم
قدرة السلطات دامئاً عىل التمييز
بني الفئتني وتقديم املساعدات
املطلوبة لطالبي اللجوء .ويرجع
ذلك إىل نقص املعرفة أو غيابها
بطبيعة اللجوء ،ولذلك ُيعامل كل من ال يحمل وثيقة رسمية ■ ■يجب أن يكون االحتجاز اإلجراء األخري بعد استنفاد جميع
3
الطرق األخرى املتاحة.
كمهاجر غري رشعي وينبغي احتجازه .ويزيد الطني بلة ضعف
معلومات الضباط عن إدارة شؤون الالجئني القادرة عىل
التدخل لحل مشكالت الالجئني أو التفتيش عليهم وعدم ■ ■عىل شبكات املجتمع املدين اإلقليمية والدولية بذل جهد
أكرب لتتشارك املعلومات فيام بينها بشأن أفضل املامرسات
التواصل معها.
للتعامل مع الالجئني وطالبي اللجوء الذين يتعرضون
لالحتجاز و/أو الرتحيل ،وينبغي أيضاً دعم جهود التحالف
ومن األمور املثرية للقلق أيضاً عدم تنسيق عمليات ترحيل
الدويل للمحتجزين وتسخريها إلنفاذ قوانني االحتجاز
املهاجرين يف جميع أرجاء املنطقة .فعادة ما يعيد الضباط
املهاجرين إىل أقرب نقطة دخول للبالد دون تسليمهم غالباً
والرتحيل بفاعلية.
للسلطات املعنية بهم عىل النقاط الحدودية .ويعرض ذلك
املهاجرين لإلدانة املتكررة باألعامل اإلجرامية واالحتجاز ملدد ■ ■عىل الحكومات اإلقليمية والهيئات القضائية التعاون فيام
بينها لتبادل املعلومات بشأن أفضل املامرسات والدفاع
طويلة من قبل السلطات يف كل دولة يعودون إليها وهو ما
عنها ،مبا يف ذلك تكوين لجان رصد وتعيني مقررين خاصني.
ُيثل دون شك انتهاكاً من انتهاكات حقوقهم اإلنسانية.

التوصيات
لويس كياما  refcon@rckkenya.orgاملدير التنفيذي التحاد
الالجئني يف كينيا ودينيس ليكوىل dennis@rckkenya.org
ملعالجة التحديات الواردة أعاله ،نويص بالتايل:
مسؤول برامج مساعد (قانوين) يف اتحاد الالجئني يف كينيا وهي
هجرين
■ ■إقامة املراكز املضيفة عىل طرق الهجرة الرئيسية أو عىل منظمة غري حكومية تهدف لتعزيز حقوق الالجئني وا ُمل َّ
رسا اآلخرين وحاميتهاwww.rckkenya.org .
النقاط الحدودية التي يدخل منها املهاجرون .وسيساعد ق ً
ذلك عىل التسجيل يف الوقت املناسب وتفتيش جميع
 .1جاء األمر يف أعقاب هجامت بالقنابل اليدوية املستمرة عىل عقارات إيستيل يف نريويب
املهاجرين ،وخاصة طالبي اللجوء.
التي يسكن أغلبها الالجئون الصوماليون والجئو األورومو.
■ ■عىل املؤسسات الحكومية املعنية باالحتجاز والرتحيل
التعاون فيام بينها عىل نحو أفضل لتقليل حاالت االحتجاز
واالحتجاز ملدد طويلة يف انتظار الرتحيل.

“ .2بعثة رصد الحدود لحامية الالجئني :قضايا عىل الساحل :تقرير قدمه اتحاد الالجئني
يف كينيا بشأن مهمة الرصد يف مومباسا ،فوا ،تافيتا ،وكوايل ولونغا لونغا” ،نوفمرب/ترشين
الثاين 2012
http://tinyurl.com/RCK-2012-Coast-monitoring
 .3انظر املقال الذي كتبته أليس إدواردز عن “االحتجاز تحت املجهر”
( )Detention under scrutinyالذي يركز عىل املبادئ التوجيهية التي وضعتها مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني www.fmreview.org/detention/edwards
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