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أم ــا الن ــوع الث ــاين م ــن اإلج ـراءات العام ــة فه ــو ن ــوع عالج ــي.
وبالنظ ــر إىل َّأن ال ُّن ــزوح الق ــري يف ح ــد ذات ــه انته ــاك لحق ــوق
اإلنســـان ،فمـــن الـــروري تصحيـــح أوضـــاع أولئـــك الذيـــن
أجـــروا عـــى النـــزوح والذيـــن يعانـــون مـــن آثـــاره ،مبـــا يف
ذلـــك وصمهـــم بالعـــار واقتالعهـــم مـــن جذورهـــم والشـــعور
باإلحبـــاط والتفـــكك األرسي واآلمـــال املحـــدودة يف اإلصـــاح
والتعويـــض أو الوصـــول إىل العدالـــة.

مـــن املشـــاركة الوجدانيـــة لألشـــخاص بيننـــا الذيـــن فقـــدوا
كل يشء تقريبــاً .وتس ــتحق ه ــذه القضي ــة أن ُت ــوىل االهت ــام
العـــام مـــن جانـــب مختلـــف املتخصصـــن ،وإصـــدار اللوائـــح
وتنفيـــذ السياســـات العامـــة الواعيـــة املســـتمرة ،ســـوا ًء أكان
ذل ــك إلص ــاح م ــا ح ــدث بالفع ــل أم للتخفي ــف م ــن تأث ــر م ــا
ق ــد ي ــأيت بع ــد ،فه ــي ظاه ــرة بطيئ ــة وهادئ ــة وتراكمي ــة ،م ــا
يجعله ــا يف أم ــس الحاج ــة إىل ح ــل عاج ــل وواض ــح الرؤي ــة.

ولذل ــك يج ــب علين ــا أن نب ــدأ باالع ــراف ب ـ ّ
ـأن قضي ــة ال ُّن ــزوح
ً
الداخ ــي ّإن ــا ه ــي قضي ــة خط ــرة يف املكس ــيك الي ــوم ،ونظــرا وزير املحكمة العليا يف الدولة (املكسيك).
للطريق ــة الت ــي يدي ــر به ــا القط ــاع الجن ــايئ عمليات ــه يف الب ــادwww.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx ،
والطريق ــة الت ــي ُتح ــا َرب به ــا عمليات ــه ،فم ــن املحتم ــل زي ــادة
 .1يتضمن القانون ُأمور الحامية والرعاية وتنفيذ الحلول املستدامة والتأكيد عىل التزام
أع ــداد النَّازح ــن إىل درج ــة ق ــد تك ــون كب ــرة ال ُيس ــتهان به ــا .الدولة بضامن الحامية اإلنسانية و ضامن متتع املكسيكيني بحقوقهم اإلنسانية طبقاً
ومـــن هنـــا ،علينـــا أن نقـــرح حلـــوالً بحيـــث تكـــون نابعـــ ًة للمعايري الدولية.
حوسيه رامون كوسيو دياز jramoncd@scjn.gob.mx

تأ َّمالت من قرار إقامة املخيامت الصادر عن املحكمة العليا يف كينيا

آنا ويرث

تحتفل جامعات املجتمع املدين املجموعات بالنرص الذي حققته مؤخراً يف املحكمة العليا يف كينيا مذكراً إياها
بأهمية الدور الذي ميكن للتقاض االسرتاتيجي أن ميثله يف إنفاذ حقوق الالجئني والرتويج لها.

يف  26يوليو/متـــوز  ،2013أصـــدرت املحكمـــة العليـــا قـــراراً الالجئون الحرضيون يف كينيا

يعـــد نقطـــة دفـــاع مهمـــة ملصلحـــة حقـــوق الالجئـــن .فقـــد
ردَّت املحكمـــة سياســـة حكوميـــة كانـــت ســـتخالف ،يف حالـــة
تنفيذهـــا ،الحريـــات والكرامـــة لالجئـــن الذيـــن يعيشـــون يف
املناطـــق الحرضيـــة يف كينيـــا.

وأق ــام الدع ــوى يف املحكم ــة منظم ــة كيت ــو تش ــا ش ــريا وه ــي
منظم ــة غ ــر حكومي ــة محلي ــة لتصبـــح القضيـــة ت ــذكاراً ب ـ َّ
ـأن
التقـــايض االســـراتيجي لـــه قـــوة تعديـــل املشـــهد القانـــوين
لجمي ــع الالجئ ــن .ف ــإذا م ــا ُن ِّف ــذت ه ــذه الق ــوة ع ــى النح ــو
املناســـب ،فســـيكون لهـــا القـــدرة عـــى تقديـــم مـــاذ واســـع
النطـــاق لالنتصـــاف مـــن انتهـــاكات الحقـــوق وإنشـــاء فقـــه
حقوق ــي إيج ــايب وإرس ــال رس ــالة قوي ــة للحكوم ــات واملواطن ــن
مفاده ــا َّأن الالجئ ــن ليس ــوا مج ــرد أش ــخاص له ــم حاج ــات ب ــل
أن ــاس له ــم حق ــوق ميكنه ــم املطالب ــة به ــا وإنفاذه ــا .وعندم ــا ال
ُيلق ــى ب ــال للطعون ــات الت ــي ُتق ـدَّم بش ــأن الذراع ــن الترشيع ــي
والتنفي ــذي للحكوم ــة ،تلج ــأ جامع ــات املجتم ــع امل ــدين كتل ــك
التـــي وصلـــت إىل النـــر يف دعواهـــا يف كينيـــا إىل تطويـــع
التق ــايض االس ـراتيجي كأداة إلنف ــاذ حق ــوق الالجئ ــن وتعزيزه ــا.

رغـــم وجـــود سياســـة غـــر رســـمية إلقامـــة املخيـــات
يف كينيـــا منـــذ التســـعينيات ،مـــا زال هنـــاك  150ألـــف
الج ــئ يعيش ــون يف املناط ــق الحرضي ــة .وبالنس ــبة له ــؤالء
الالجئ ــن الحرضي ــن ،الحي ــاة طبيعي ــة ،فأطفاله ــم يذهب ــون
إىل املدرســـة والبالغـــون منهـــم يذهبـــون للعمـــل إلعاشـــة
أرسهـــم والالجئـــون يتجـــذرون يف البـــاد ويعيـــدون بنـــاء
حياتهـــم هنـــاك .لكـــنَّ هـــذا الوضـــع الطبيعـــي تغـــر يف
ديســـمرب/كانون األول  2012وأصبـــح مهـــدداً بالخطـــر.

فبعـــد سلســـلة مـــن االعتـــداءات بالقنابـــل اليدويـــة يف
كينيـــا واملرتبطـــة بجامعـــة الشـــباب الصوماليـــة املســـلحة،
أص ــدرت وزارة ش ــؤون الالجئ ــن بيانــاً صحفيــاً يف ديس ــمرب/
كان ــون األول  2012تعل ــن ع ــن قراره ــا يف وق ــف تس ــجيل
الالجئـــن الحرضيـــن وإعـــادة نقلهـــم إىل مخيـــات
الالجئ ــن .ويف  16يناير/كان ــون الث ــاين  ،2013عُ مم ــت رس ــال
بـــن الـــوزارات لتفعيـــل البيـــان الصحفـــي منـــذرة ببـــدء
املرحلـــة األوىل مـــن “جمـــع” الالجئـــن وحددتـــه بتاريـــخ
 21يناير/كانـــون الثـــاين.

نرشة الهجرة القرسية 48

مقاالت عامة

81

ديسمرب/كانون االول 2014

وبالنســـبة لالجئـــن الذيـــن اعتـــروا املناطـــق الحرضيـــة يف
كيني ــا بالده ــم ودياره ــم لس ــنوات ب ــل لعق ــود ،يعن ــي تنفي ــذ
هـــذه السياســـة الجديـــدة ً
نقـــا قرسيـــاً لهـــم وفصلهـــم عـــن
املجتمعـــات املحـــي وســـبل عيشـــهم وأرسهـــم ونزعهـــم ع
بيئتهـــم التـــي شـــ َّكلت هويتهـــم وكرامتهـــم.
ويف  21يناير/كانـــون الثـــاين عندمـــا حـــان وقـــت تطبيـــق
السياســـة ،وقفـــت منظمـــة كيتـــو تشـــا شـــرا بشـــجاعة
لتتحـــدى التوجيـــه الحكومـــي وذلـــك بتوقيـــع عريضـــة أمـــام
املحكم ــة العلي ــا .وبع ــد م ــدة وجي ــزة ،رف ــع س ــبعة أش ــخاص
مـــن طالبـــي اللجـــوء والالجئـــن املقيمـــن يف نـــرويب عريضـــة
مش ــابهة ملواجه ــة التوجي ــه الحكوم ــي وإبطال ــه .ويف املرافع ــات،
أوضحـــت كال العريضتـــن الرابـــط التـــي أسســـها الالجئـــون يف
مجتمعاته ــم والط ــرق الت ــي ميك ــن لتوجي ــه إقام ــة املخي ــات
أن تؤثـــر ســـلباً عـــى تلـــك الروابـــط ومتـــس جميـــع جوانـــب
حياته ــم مب ــا فيه ــا التعلي ــم والعم ــل والصح ــة واألرسة وحري ــة
الحركـــة والخصوصيـــة والكرامـــة.
وأوضح ــت منظم ــة كيت ــو تش ــا شــرا الظل ــم واألث ــر املزع ــزع
لالس ــتقرار ال ــذي س ــيلحق بأصح ــاب العريض ــة إذا ُن ِّف ــذ التوجي ــه
ً
فعـــا .ثـــم توحـــدت قضيـــة كيتـــو تشـــا شـــرا
الحكومـــي
وعرائ ــض األف ـراد يف قضي ــة واح ــدة ،ويف  23يناير/كان ــون الث ــاين،
أص ــدرت املحكم ــة أوام ــر مؤقت ــة بحظ ــر تنفي ــذ السياس ــة ريث ــا
تنته ــي مرافع ــات القضي ــة املنظ ــورة أمامه ــا.
وعـــى مـــدار ســـتة أشـــهر بعدهـــا ،انضـــم لحركـــة املنظمـــة
كث ــر م ــن مجتم ــع حق ــوق الالجئ ــن لتكثي ــف الضغ ــط وإبــراز
القضيــة .وحــول العــامل ،متكــن املدافعــون عــن حقــوق الالجئــن،
مب ــن فيه ــم منظم ــة مراقب ــة حق ــوق اإلنس ــان ومنظم ــة النف ــاذ
للج ــوء ،م ــن وض ــع السياس ــة املنتهك ــة للحق ــوق تح ــت الض ــوء
العــام وذلــك بنرشهــا للقضيــة يف تقريراتهــا ورســائلها اإلخباريــة
ونرشاته ــا الصحفي ــة .وأب ــدى املف ــوض الس ــامي لألم ــم املتح ــدة
لالجئ ــن أيضــاً مس ــاهمة مش ــكورة يف القضي ــة إذ قــدَّم إحاط ــة
صديقـــة للمحكمـــة بواقـــع  20صفحـــة حـــول توجيـــه إقامـــة
املخيـــات وعـــرض رشحـــاً قانونيـــاً راســـخاً اللتزامـــات كينيـــا
مبوج ــب اتفاقي ــة الالجئ ــن لع ــام .1951

ويف  27يوليو/متـــوز ،أصـــدرت املحكمـــة حكمهـــا ملصلحـــة
الالجئـــن الحرضيـــن ونقضـــت توجيـــه الحكومـــة بإقامـــة
املخي ــات .وتأكي ــداً وتذكــراً لقراره ــا املن ــارص لالجئ ــن ،ق ــررت
املحكم ــة َّأن السياس ــة انتهك ــت ع ــدة أح ــكام منه ــا امل ــادة 28
مـــن الدســـتور الكينـــي املتعلقـــة بالكرامـــة اإلنســـانية واملـــادة
 27املتعلق ــة باملس ــاواة والحري ــة والتميي ــز ،ومل ــادة  47املتعلق ــة
بحـــق بنزاهـــة اإلجـــراءات اإلداريـــة واملـــادة  39حـــول حريـــة
الحركـــة واإلقامـــة .وتوضيحـــاً ملســـ ِّوغاتها ،ســـاقت املحكمـــة
إش ــارات مرجعي ــة قوي ــة إىل تقن ــن ه ــذه الحق ــوق يف القان ــون
الدوليـــة وقانـــون حقـــوق اإلنســـان الدوليـــة وقانـــون اللجـــوء
الـــدويل.
ثـــم ردَّت املحكمـــة الحجـــة َّ
بـــأن األمـــن الوطنـــي كان مـــن
َّ
املســـ ِّوغات املعقولـــة لهـــذه السياســـة ،إذ حكمـــت قائلـــةً:
“عندم ــا يش ــار إىل األم ــن الوطن ــي ع ــى أ ّن ــه س ــبب يف ف ــرض أي
تداب ــر تقييدي ــة ع ــى التمت ــع بالحق ــوق األساس ــية ،يف ــع عب ــئ
اإلثب ــات ع ــى الدول ــة يف إثب ــات َّأن وج ــد ش ــخص م ــا أو نش ــاطه
يف املناط ــق الحرضي ــة يف ظ ــروف متاث ــل ظ ــروف ه ــذه القضي ــة
ميثـــل خطـــراً عـــى البـــاد َّ
وأن حـــره يف املخيـــات ســـوف
َّ
يخفـــف مـــن األثـــر الضـــار .وال يكفـــي أن نقـــول إن العمليـــة
محتوم ــة ملج ــرد ح ــدوث اعت ــداءات بالقناب ــل اليدوي ــة مؤخــراً
يف املناط ــق الح ــري وال يكف ــي ذل ــك لتلطي ــخ مجموع ــة م ــن
األش ــخاص معروف ــن بأنه ــم الجئ ــون باس ــتخدام فرش ــاة اإلج ـرام
1
العريض ــة ع ــى أس ــاس سياس ــة”...
وموافقـــ ًة عـــى الحجـــج التـــي قدمهـــا املعرتضـــون ،قـــررت
املحكمـــة العليـــا َّأن الســـاح بتنفيـــذ السياســـة ســـرقى إىل
اقتـــاع كامـــل لجـــذور الالجئـــن وحياتهـــم وســـوف يحـــول
دون حصوله ــم ع ــى أي درج ــة م ــن الحي ــاة الطبيعي ــة يف بل ــد
اللجـــوء.

قوة التقايض االسرتاتيجي

مت ّث ــل القضي ــة الكيني ــة تجس ــيداً لحقيق ــة مفاده ــا َّأن جامع ــات
املجتم ــع امل ــدين لديه ــا الق ــوى لتوس ــيع نط ــاق حك ــم القان ــون
وإح ــداث التغي ـرات امللموس ــة والقابل ــة للقي ــاس ع ــى القان ــون
والسياس ــات م ــن خ ــال التدخ ــل القض ــايئ.

وبفض ــل الجه ــود املنس ــقة ،أرس ــل املجتم ــع امل ــدين ومفوضي ــة
األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن رس ــالة واضح ــة إىل الحكوم ــة ويســعى التقــايض االس ـراتيجي ،بالتعريــف ،إىل تحقيــق العدالــة
الكيني ــة بأ َّنه ــا إذا كان ــت تري ــد غ ــض الط ــرف ع ــن انته ــاكات ع ــى املس ــتوى الف ــردي وتغي ــر املش ــهد القان ــوين ال ــذي تعي ــش
حق ــوق اإلنس ــان ،فل ــن تفل ــت ه ــذه اإلس ــاءات م ــن متابع ــة في ــه الحق ــوق .وك ــا يتض ــح م ــن ه ــذه القضي ــة وغريه ــا ،ميك ــن
للتق ــايض ب ــل يج ــب أن يرافق ــه اســراتيجية أوس ــع للمن ــارصة
مجتم ــع حق ــوق الالجئ ــن العامل ــي.
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يش ــارك فيه ــا ويتع ــاون ع ــدد م ــن أصح ــاب املصلح ــة املعني ــن لالجئ ــن يف وض ــع غ ــر ق ــوي ألس ــباب دبلوماس ــية متنعه ــا م ــن
وال ـراكات والحم ــات اإلعالمي ــة والح ــوارات السياس ــية .وامله ــم التدخـــل يف القضايـــا ،عليهـــا أن تتيـــح املـــوارد بتعزيـــز قـــدرة
يف املوضـــوع رضورة اســـتمرار املنـــارصة إىل مـــا وراء الحصـــول املنظـــات غـــر الحكوميـــة عـــى تـــويل شـــأن التقـــايض.
ع ــى قــرار إيج ــايب م ــن املحكم ــة ،فحت ــى القــرارات املواتي ــة
م ــن املحاك ــم تتطل ــب املتابع ــة لض ــان تنفيذه ــا.
وباملث ــل ،ينبغ ــي الرتوي ــج للتق ــايض االســراتيجي ب ــن من ــارصي
حقـــوق الالجئـــن ألن ذلـــك أداة مهمـــة يف تعزيـــز حقـــوق
ومثـــال ذلـــك أ َّنـــه يف القـــرار الكينـــي ،اعتمـــدت املحكمـــة اإلنســـان وتقويـــة الحاميـــة عـــى املســـتوى املحـــي .ومبقـــدور
اعت ــاداً كبــراً ع ــى التحلي ــات الت ــي قدمه ــا مفوضي ــة األم ــم املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة أن متث ــل دوراً مه ـ ً
ـا يف دع ــم بعضه ــا
املتحـــدة الســـامية لالجئـــن .وتقديـــم اإلحاطـــات الصديقـــة لبع ــض يف التدخ ــل القض ــايئ وم ــن خ ــال الحم ــات اإلعالمي ــة
للمحكم ــة م ــا ه ــي إال واح ــدة م ــن ع ــدد م ــن الط ــرق املتنوع ــة وتش ــارك املعلوم ــات وال ــدروس املس ــتفادة والدع ــم القان ــوين يف
الت ــي ميك ــن ملفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن فيه ــا تجهيـــز مســـتندات املحكمـــة .وإذا كان التقـــايض االســـراتيجي
دعـــم قـــدرات املجتمـــع املـــدين للجـــوء إىل القضـــاء .فهنـــاك اســراتيجياً فع ـ ً
ـا ،فعلين ــا أن نس ــتمر يف بن ــاء الــراكات الب َّن ــاءة
ايضــاً نط ــاق ملفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن يتي ــح الت ــي س ــوف تع ــزز قدراتن ــا يف اس ــتخدام ه ــذه األداة بفعالي ــة.
تدري ــب القض ــاة واملزاول ــن يف تطبي ــق قان ــون حق ــوق اإلنس ــان
آنا ويرث anna.wirth@asylumaccess.org
الـــدويل وقانـــون اللجـــوء الـــدويل باإلضافـــة إىل عـــرض الدعـــم
مسؤولة السياسات يف منظمة النفاذ إىل اللجوء.
للقضايـــا مبراجعـــة اإلحاطـــات القانونيـــة وتوفـــر املعلومـــات
www.asylumaccess.org
الخلفيـــة وتقديـــم املشـــورة بشـــأن أســـاليب التقـــايض .ويف
األوض ــاع الت ــي تك ــون فيه ــا مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية  .1كيتو تشا شريا ضد املحامي العام ( )2013إي كيه إل آر ،الفقرة  ،87الصفحات 39-38
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