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املساعدون القانونيون لالجئني

موسينغا تشيامنكيندا كريستيان

يواجه الالجئون يف كينيا عوائق كثرية يف الوصول إىل حقوقهم .وهنا يتبني الدور املهم الذي ميثله املساعدون
القانونيون الذين هم أنفسهم الجئون والذين يقدَّمون الدعم والتيسري إلنجاز العدالة لالجئني .فهؤالء
املساعدين القانونيني يقدمون خدمة حيوية تعجز عن تقدميها كثري من املنظامت غري الحكومية ذات
النطاق واملوازنات املحدودة وغري الكافية.

يواجه الالجئون يف كينيا تحديات كثرية .فإضافة إىل طول املدة
التي تستغرقها عملية االعرتاف بصفة الالجئ أو رفضها ،تشتمل
هذه التحديات عىل عدم القدرة عىل الوصول إىل الوثائق
والخدمات مبا يف ذلك عمليات تسجيل الالجئني واألعامل
وإصدار تراخيص العمل ،ونجاح الطالب ،والحسابات املرصفية،
وأرقــام الضامن االجتامعي ،ووثائق السفر ،واالتصاالت من
خالل الهاتف املحمول .كام يواجه الالجئون أيضاً مشكالت
تتعلق مبضايقات الرشطة ومالحقتها ،وعدم الدراية الكافية
مبوضوعات الالجئني وقضاياهم ،وتفيش املواقف السلبية
والتمييزية من السكان املحليني باإلضافة إىل وجود عوائق
تحول دون االعرتاف باملؤهالت األجنبية.
وبصفتي محامي ،لدي خلفية قانونية ويعني ذلك أ َّنه عيل
واجب مساعدة مجتمعي لذلك أصبحت مساعداً قانونياً
وللتصدي لهذه املشكالت ،دربت منظمة غري حكومية اسمها لالجئني .ويتمتع املساعدون القانونيون بالقدرة عىل االضطالع
كيتو تشا شريا بعض الالجئني يف نريويب بدعم من املفوضية مبا ال ميكن للمنظامت غري الحكومية الكبرية االضطالع به نظراً
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية ملحدودية موازنتها ومحدودية نطاق عملها .فعىل سبيل املثال،
للهجرة ليكونوا مساعدين قانونيني يدعمون زمالءهم الالجئني .لدي القدرة عىل التدخل يف قضايا الالجئني (خاص ًة فيام يخص
واملساعد القانوين هو شخص تلقى تدريباً عىل املبادئ القانونية اعتقال الالجئني ومضايقتهم) يف أي وقت من الليل أو النهار مبا
أو لديه خربة قانونية عملية ال بأس بها ويقدم املساعدة يف ذلك العطالت األسبوعية واإلجازات ،أما املنظامت الكبرية فال
القانونية لتيسري إحقاق الحقوق وإنجاز العدالة .وغالباً ما ميكنها التدخل سوى يف ساعات العمل .ونقدم املشورة لالجئني
يرشف عىل عملهم أحد املحامني أو مكتب محاماة أو أي بشأن قضاياهم ونحيلها ونتابعها ونقدم لهم التعليقات ،ما
مؤسسة قانونية.
يغنيهم عن دفع تكاليف االنتقال إىل املنظامت غري الحكومية
التي تبعد جميع مقراتها ومكاتبها عن املكان الذي يعيش
ويرتكز عمل املساعدين القانونيني إىل توعية مجموعات فيه الالجئون .واألكرث أهمية يف ذلك َّأن املساعدين القانونيني
الالجئني والسلطات العامة بحقوق الالجئني من خالل منتديات يستقرون يف املكان الذي يعيش فيه الالجئون .فنحن نتعامل
النقاش وورشات العمل وجلسات التدريب واملؤمترات ،كام مع الالجئني يومياً َّ
ألن أغلبنا الجئون أيضاً ونعيش معهم بصفتنا
يساهمون يف برامج بناء القدرات للسلطات حتى تتمكن من جزء من مجتمع الالجئني .ولقد أنشأنا يف املجتمع الذي أعيش
هجرين وإيقافهم والقبض وأعمل فيه منتدى يستطيع الالجئون من خالله تبادل أفكارهم
التعامل املالئم مع قضايا الالجئني وا ُمل َّ
عليهم واحتجازهم وكيفية إصدار وثائق الالجئني والتحقق بشأن املوضوعات القانونية وسبل كسب الرزق.
منها .ويساهم املساعدون القانونيون يف نشاطات رفع الوعي
ملمثيل الحكومة حول قضايا الالجئني.
ويف أثناء عميل بصفتي مساعد قانوين الجئ ،قدمت املساعدة
لكث ٍري من الالجئني .أذكر منهم أحد الالجئني الكونغوليني الذي
ويعمل املساعدون القانونيون عىل متكني مجتمع الالجئني أقام مرشوعاً دون استصدار ترخيص بذلك ف ُق ِب َض عليه بتهمة
من خالل تبصريهم بحقوقهم والتزاماتهم وتوعيتهم بكيفية اإلقامة يف نريويب بصورة غري رشعية .وكان قد سبق له أن تقدم
الترصف عند إيقافهم أو القبض عليهم أو احتجازهم وكيفية الستصدار ترخيص عمل تجاري لكنَّ السلطات املحلية رفضت
التواصل مع السلطات بشأن مسائل التوثيق .ويقدم املساعدون
القانونيون لالجئني وطالبي اللجوء املعلومات املتعلقة بطلبات
اللجوء الخاصة بهم ووضعهم كالجئني باإلضافة إىل املشورة
بشأن قضاياهم وإحالتها ومتابعتها .كام ينارصون إطالق رساح
املعتقلني من الالجئني وطالبي اللجوء واملهجرين املحتجزين يف
مراكز الرشطة ،والسجون ،وأماكن االحتجاز ،ويرافقون الالجئني
يف زياراتهم للمنظامت واملؤسسات لطلب املساعدة يف مختلف
القضايا االجتامعية (عىل سبيل املثال إىل مراكز الرشطة من
أجل اإلبالغ عن الجرائم).
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ألنها شعرت َّأن أوراقه الثبوتية الشخصية غري كاملة .ولكني
دافعت عنه من أجل إطالق رساحه من خالل إثبات َّأن أوراق
التسجيل الخاصة به (التي أصدرتها له الحكومة واملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني) صدرت له يف نريويب ما
يعطيه الحق يف العيش فيها .ثم بعد إطالق رساحهَ ،ع ِم ُ
لت عىل
مساعدته من أجل استصدار الرتخيص حتى يستطيع مواصلة
عمله بصورة رشعية يف نريويب.

يفعله املساعدون القانونيون اآلن هو محاولة الضغط عىل
حكومة كينيا من أجل تطبيق جميع أحكام قانون الالجئني
الصادر يف عام  2006لضامن حصول الالجئني عىل الحامية
الكاملة يف كينيا.وعلينا مطالبة الحكومة بتيسري االندماج
املحيل وفتح األبواب أمام الالجئني لجعلهم يشعرون بالرتحاب
والسالمة إذ ال يستطيع كث ٌري منهم العودة إىل بلدانهم األصلية
ويف الوقت نفسه لديهم فرص ضعيفة يف إعادة التوطني .ومن
إحدى طرق املنارصة تلك وضع برنامج دائم لرفع الوعي لدى
رجال الرشطة وغريهم من موظفي اإلدارة العامة من أجل بناء
قدراتهم للتعامل مع قضايا الالجئني إذ ينبغي لكل من الالجئني
والسلطات الحكومية معرفة حقوق الالجئني كام يجب أن
ميتلكوا القوة واملعرفة الالزمة إلحقاق هذه الحقوق .وهذا هو
الشغل الشاغل للمساعدين القانونيني لالجئني الذين يعملون
عىل تحقيقه.

كام ساعدت أيضاً إحدى الالجئات الصوماليات التي كانت
تعيش يف مخيم داداب لالجئني من خالل منارصة قضيتها نيابة
عنها أمام األمانة العامة لشؤون الالجئني يف نريويب عندما كانت
هذه الالجئة بصدد التعامل مع الطلبات املعقدة من الناحية
اللوجستية من أجل استصدار أوراق االستعداد لاللتحاق
بوالدتها التي ُأ ِعي َد توطينها يف الواليات املتحدة األمريكية.
وتضمن تدخيل ملساعدتها نياب ًة عنها اصطحابها إىل مكتب
موسينغا تشيامنكيندا كريستيان
األمانة العامة لشؤون الالجئني وجنبتها بذلك أي تأخري.

laface.musenga07@gmail.com

وما زالت هناك بعض التدابري والخطوات التي ينبغي اتخاذها مساعد قانوين لالجئني ،نريويب
لجعل حياة الالجئني آمنة من الناحية القانونية يف نريويب .ما

كوبسيه :متكني الالجئني الصوماليني يف نريويب
أفراح حسن

أنشأ أحد الالجئني الصوماليني مركز موارد كوبسيه الذي يديره اآلن أوالده من بعده لتمكني الالجئني
الصوماليني يف إيستيل ونريويب.
يف أوائل التسعينيات ،كان أيب واحداً من ماليني الالجئني الذين فروا
من ال ِّنزاع األهيل الذي اجتاح الصومال .ومقارن ًة بكثري من الناس،
يعد أيب محظوظاً أل َّنه نال قسطاً من التعليم ومتكن من الحصول
عىل منحة دراسية يف الواليات املتحدة األمريكية حيث أعيد
توطينه .ومن هناك ،عمل أيب عىل إحضار أفراد أرسته الذين كانوا
صغاراً ليستقر يف نهاية األمر يف تورنتو يف كندا .وكان الهروب من
ال ِّنزاع العنيف واالستقرار يف مجتمع جديد سببي إثارة حامس أيب
ملساعدة أبناء مجتمعه األصيل .وبدأ ذلك كله يف عام  1993عندما
ساعد والدي املوجة الجديدة من الالجئني الصوماليني الذين وفدوا
إىل تورونتو فارين من الحرب ،وما زال مركز كوبسيه الذي أسسه
والدي مستمراً حتى يومنا هذا ليقدم املوارد للمجتمع املحيل يف
حي إيستيل يف نريويب ،كينيا .ويف السنوات الالحقة للتأسيس ،مل
تخل مسرية املركز من تحديات لكنَّه مع ذلك متكن من النمو وبعد وفاة أيب يف  ،2012رجعت أنا وأختي إىل نريويب لنسري عىل
واالستمرار .ويكمن رس نجاح مركز كوبسيه يف تفاعله مع املجتمع خطاه .والحقيقة أ َّننا استوطنا يف كندا كالجئني يف سن مبكرة جداً،
املحيل وقدرته عىل اكتساب الرشعية والثقة داخل إيستيل.
وترعرعنا يف بيئة تختلف كل االختالف عن بيئة بلدنا األصلية
تعني كلمة كوبسيه بالصومالية ‘التمكني’ ،ومن هنا جاء مركز
كوبسيه لتقديم املوارد ملساعدة املستضعفني (مبن فيهم الالجئون
غري املصطحبني لوثائق رسمية) داخــل مجتمع إيستيل كام
يوفر لهم التدريبات عىل املهارات مثل محو األمية الحاسوبية،
والتفصيل ،والحياكة ،وغريها من الربامج األخرى .ويهدف مركز
كوبسيه إىل إعداد األفراد وتزويدهم باملهارات الالزمة التي سوف
متكنهم من بناء قدراتهم ومن ثم تؤدي بهم إىل الحصول عىل مزيد
من الفرص .ويعمل املركز عىل تحديد حاجات املجتمع من خالل
املشاورات واسعة النطاق مع أصحاب املصلحة املعنيني يف املجتمع
املحيل ويتضمن ذلك تنظيم الفعاليات الرضورية إلدامة مشاركة
الرشكاء الراسخني يف املجتمع املحيل.

