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َت ْض َمنَ مفوض َّية الالجئني ّأن إجراءا ِتها التي تستعملها لتقرير صفة
الالجئ ،ومنها إجراءات التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني،
رصيح ٌة وواضح ٌة و َم ُصون ٌة بحامي ٍة إجرائ ّي ٍة أساس ّية.
ِبت ِْس ِف َش bfisher@refugeerights.org
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وغ التَّمثيل القانو ّين يف تقرير صفة الالجئ بكينيا
قيود ُب ُل ِ

وسا وأندرو َم ْينَا
إيلني إم ُب َ

ٌ
السبيل إىل
يق
الفرص املتاحة لطالبي اللجوء يف كينيا للطعن يف قرارات تقرير صفة الالجئ
ِ
مقيدة ِ
بض ِ
وغ التمثيل القانوين.
ُب ُل ِ

مبوجب قانون الالجئني يف كينيا لسنة  ،2006يتعني عىل طالبي
طلب إىل مف َّوض شؤون الالجئني (ونس ِّميه
اللجوء يف كينيا َر ْف ُع ٍ
هاهنا املف َّوض اختصاراً) للنظر يف طلبات لجوئهم من الدرجة
األوىل .فإذا مل يرضيهم قرار املف َّوض ،ميكنهم الطعن فيه أمام
مجلس طعون الالجئني (ونس ِّميه هاهنا املجلس اختصاراً)،
وهو هيئة قانونية ُألِّ َفت مبوجب قانون الالجئني ملراجعة
قرارات املف َّوض .فإن مل يرضيهم قرار املجلس ،فحينئ ٍذ ميكنهم
ُب ُل ُ
وغ املحكمة العليا يف كينيا .ومن الوجهة النظرية ،ينبغي أن
يكون الصعود يف درجة السلطة من مؤسس ٍة إىل أخرى صعوداً
سلساً ،عىل أن تكون املحكمة العليا يف ق ّمة الدرجات .ومع
ذلك ،مل تصل أي قضية إقرا ٍر لالجئني إىل املحكمة العليا مذ
س َّلمت مفوض َّية الالجئني إجرا َء تقرير صفة الالجئ إىل أمانة
يرأسها
شؤون الالجئني (ونس ِّميها هاهنا األمانة اختصاراً) التي ُ
1
املف َّوض ،وكان التسليم يف متوز/يوليو سنة .2014

 %78من طالبي اللجوء يف كينيا ،وما يزال ُيط َّبقُ هذا اإلقرار
عي عىل كال الجامعتَني منذ سنني (عىل أ ّنه ُأل ِغ َي تطبيقه
َ
الج ْم ّ
َ
عىل الصومال ِّيني سنة  .)2016ونتيجة لذلكُ ،يق ُّر لنسب ٍة كبرية
من طالبي اللجوء عىل هذا األساس ،فال يحتاجون إىل بلوغ
االستئناف.
وتعمل املحاكم الكينية يف الغالب يف ِّ
بت قضايا الوصول إىل
األرايض الكينية وحر ّية التن ُّقل .وتنحرص مثل هذه القضايا
التي تتعلق بطالبي اللجوء بكينيا يف ُته َِم اإلقامة خارج منطقة
عي لهم اإلقامة فيها ،وذلك من دون إذنٍ قانو ّين .نعم ،طلب
ُم ِّ ٍ
َ
اللجوء يف ح ِّد ذاته ليس بجرمية ،ولكن ُيطلب من طالبي
اللجوء اإلقامة يف منطقة ُت َّ
عي لهم –وهي يف الغالب مخ َّيام
الالجئني :داداب وكاكوما– وال ُيس َمح لهم بدخول املخ ّيامت
رصيح من األمانة.
والخروج منها إال بإذنٍ
ٍ

وكان التأثري القضايئ –أي مشاركة املحاكم– يف تقرير صفة ُب ُل ُ
وغ التَّمثيل القانو ّين

اص ٍم ،وهذا يعني أن املحاكم
ورأس السبب يف ذلك هو تطبيق كينيا النظام القضايئ الكيني نظا ُم َت َخ ُ
الالجئ يف كينيا قليلُ ،
مقاربة الوهلة األوىل عىل جامعات ُمع َّينة من طالبي اللجوء .ال تتدخل إال حني يرفع طالب اللجوء أو املف َّوض إليها استئنافاً
و ُيؤلِّف القادمون من جنوب السودان والصومال ما يصل إىل عىل قـرا ٍر ا َّتخذه املجلس .وق َّلام تسمح املحاكم يف كينيا
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مسموح به بأي حال من األحوال
بالتمثيل الذايت ،وهو غري
ٍ
يف قضايا االستئناف عىل قرارات الهيئات القانونية مثل
املجلس .لذا يجب عىل طالبي اللجوء غري الراضني عن
سجل لتمثيلهم
قرار املجلس االستعانة بخدمات
محام ُم َّ
ٍ
يف املحكمة .ولكنّ الخدمات القانونية يف كينيا مثنها ٌ
باهظ
ٌ
بعيدة.
وهي عن متناول معظم طالبي اللجوء
صحيح أ ّنه ،من الوجهة النظرية ،يجوز لطالبي اللجوء أن
يلجؤوا إىل صندوق املساعدة القانونية ،وميكنهم هناك أن
يرفعوا طلباً للحصول عىل َدع ٍْم من دائرة املعونة القانونية
الوطنية ( ،)National Legal Aid Serviceولكن من
الوجهة العملية ليس يف الصندوق موارد مالية كافية
لدفع الفواتري القانونية ال لطالبي اللجوء وال للكين ِّيني أص ًال
الذين هم غري قادرين عىل َن ْيلِ التمثيل القانوين الف ّعال يف
أمور أخرى .وهذا يجعل الخدمات التي تقدمها املنظامت
غري الحكومية يف املعونة القانونية بدي ًال وحيداً لطالبي
اللجوء ا ُملر ُفوضة طلبات لجوئهم غري القادرين عىل َد ْف ِع
الرسوم القانونية .ومع ذلك ،هناك أقل من عرش منظامت
غري حكومية للمعونة القانونية يف كينيا ُتقدِّم متثي ًال يف
املحكمة عموماً ،وليس منها إال ٌ
متخص ٌص يف قانون
قليل
ِّ
اللجوءُ .ي ُ
َ
ضاف إىل ذلكّ ،
متويل هذه املنظامت الذي
أن
ّ
انخ َف َض كثرياً
باملجان ق ِد َ
ميكنها من تقديم هذه الخدمات ّ
يف السنني األخرية.
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هذا ،ويؤثر عدم الوصول إىل التمثيل القانو ّين الف ّعال أيضاً يف
قدرة طالبي اللجوء عىل رفع طلبات االستئناف .فعىل الرغم
من أنه ُيس َمح لهم بإقامة االستئناف عىل املجلس من غري متثيلٍ
قانو ّين ،قد يفتقر طالبوا اللجوء الذين يفعلون ذلك إىل املعارف
القانونية التي متكنهم أ ّول األمر من تفسري االستدالل القانوين
الذي يقدّمه املف َّوض ل َدع ِْم قراره .مثال ذلك :أنه كثرياً ما يكون
طالب اللجوء محتاجاً إىل يش ٍء من املعارف القانونية حتّى
ّ
عمى يف مفاهيم قانون الالجئني ،مثل مفهوم الخوف
يفك ا ُمل َّ
ا ُملس َّوغ من االضطهاد أو مفهوم االحتامل املعقول للتع ُّرض
َ َ
لض ٍر جسيم .فبدون هذه املعارف القانونية ،يصعب عىل
َ
ُ
طالبي اللجوء َص ْوغ نقط االستئناف املطلوبة لينجحوا يف إقامة
استئناف غري قانوني ٍة
مراجع ٍة للقرارات ،فقد يقدِّمون إما ُن َقط
ٍ
أو نقطاً ّ
أقل ف ّعال ّية مام ينبغي ،أو قد ُي ُنع َ
ون من االستئناف
2
ُ
وغ التمثيل القانو ّين يف كينيا يقلل
ل
ب
عدم
فإن
ثم
ومن
بامل ّرة.
ُ
َّ
ِ
قدرة طالبي اللجوء الذين يريدون الطعن يف قرارات تقرير
استئناف ف ّعالة،
صفة الالجئ ،ألم َرين :تقديم نقطة أو نقط
ٍ
الج ْر ِي يف إجراءات املحكمة.
ومتكني تلك الطعون من َ
وبالنظر إىل هذه التحدِّيات ،نقرتح عدداً من الطرق فيام ييل
َ
التمثيل القانوين:
وغ طالبي اللجوء يف كينيا
لتحسني ُب ُل ِ
تعزيز صندوق املعونة القانونية :إذ يحتاج الصندوق إىل توفري
ّ
الحكومي
واملوظف
موارده املالية من ِق َبل النائب العا ّم،
ّ

مفوض َّية الالجئني/تُو ِبن جُ نْز

هؤالء الجئون َق ِدمُوا حديثاً وهم يُز َّودُون مبوا ٍّد غري غذائية ،يف مخ َّيم كاكوما ،يف كينيا.
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املسؤول عن إدارة الصندوق .فستتيح املوارد املالية اإلضافية
َ
التمثيل
البدء يف رصف األمــوال للمحامني الذين يعملون
القانوين للكينيني وطالبي اللجوء الذين لن يكونوا قادرين عىل
تحمل تكاليف هذه الخدمات إال بذلك.
توسيع املدارك :إذ تحتاج دائرة املعونة القانونية الوطنية إىل
سجلني حول
ا ِّتخاذ خطوات لرفع درجة الوعي بني املحامني ا ُمل َّ
وجود الصندوق وقواعد التطبيق .فيجب أن يكون هناك
ٌ
املسجلني يف كينيا،
وتدريب عىل نطاق واسع للمحامني
توعية
ٌ
َّ
لرفع وعيهم مبسائل الالجئني ،وتشجيعهم عىل الدخول يف هذه
سجلني الذين عا َم َلهُم
األمور .ومل يكن عند كث ٍري من املحامني ا ُمل َّ
ا ِّتحاد الالجئني يف كينيا أيّ معرف ٍة بالصندوق أو بأنه ميكن
استعامله لتزويد طالبي اللجوء بالخدمات القانونية .فخرج
من جلسات توسيع املدارك التي أجراها ا ِّتحاد الالجئني يف
كينيا ُ
بعض النتائج الحسنة ا ُملب ِّكرة ،مثل زيادة عدد املنارصين
ّ
ثم يجب
باملجان يف املجلسَّ .
املستعدين للتمثيل القانوين ّ
اتخاذ خطوات أيضاً لرفع درجة الوعي بني طالبي اللجوء
بوجود الصندوق ،وذلك بالتزويد باملعلومات ونرشها باللغات
التي يفهمها طالبو اللجوء.
َدعْم َّ
املنظامت غري الحكومية املعن ّية باملعونة القانونية :ينبغي
لحكومة كينيا من خالل مكتب النائب العام أن تضمن أيضاً
توفري التمويل الكايف للمنظامت غري الحكومية التي تقدُّ م
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املعونة القانونية حتى تتمكن من االستمرار يف فعل ذلك
لطالبي اللجوء الذين يحتاجون إىل هذه املعونة .وميكن أن
يشتمل هذا الدعم أيضاً عىل بذل الجهود لتحسني الحامية
القانونية لطالبي اللجوء ،ومنها عىل سبيل املثال إتاح ُة راصدي
الحامية ،وراصدو الحامية الجئون مد َّربون عىل رشح املعارف
القانونية حول الوثائق واملسائل املتع ِّلقة باللجوء.
فإن ا ُّت ِب َعت هذه الخطوات زادَت قدر ُة طالبي اللجوء عىل
تل ِّقي ما هو ف ّع ٌال مجا ٌّين من مشور ٍة ومتثيلٍ قانون َّينيُ ،
وض ِمنَ
ُب ُل َ
اءات االستئناف بلوغاً أكرث إنصافاً.
وغ إجر ِ
وسا imbosa@rckkenya.org
إيلني إم ُب َ

َّ
موظ ٌ
فة يف الشؤون القانونية

أندرو َم ْينَا maina@rckkenya.org

َّ
موظ ٌف يف املنارصة

ا ِّتحاد الالجئني يف كينيا www.rckkenya.org
UNHCR (2020) Building on the foundation: Formative Evaluation of the .1
Refugee Status Determination (RSD) Transition Process in Kenya
التكويني ل َن ْقلِ تقرير صفة الالجئ يف كينيا)
(البناء عىل أساس :التقويم
ّ
www.unhcr.org/5551f3c49.pdf
 .2وأما ما يُستأ َن ُف يف املحكمة العليا عىل قرارات اتَّخذها املجلس ،فيطلب فيه من
املحامي أن يقدّم االستئناف ثم أن يقود معركة االستئناف الشديدة يف املحكمة.

َتق ِري ُر مفوض َّي ِة الالجئني صف َة الالجئ :مصاعب ومعضالت
مليس عبد العاطي

ٌ
ترتيبات اتفقت عليها لتقرير صفة الالجئ ،فأظهرت هذه الرتتيبات
بني الحكومات ومفوض َّية الالجئني
َ
َ
وتفاوت التحدِّيات الواقعة عليها.
دوافع أطراف اال ِّتفاق
اختالف
ِ
ٌ
ٌ
منوطة
مسؤولية أول َّية
من األمور الشائعة أن تقري َر صفة الالجئ
بالدول .ولكنَّ مفوض َّية الالجئني رمبا أجرت تقري َر صفة الالجئ؛
ففي والي ِتها أن تجريه حني تعجز ٌ
دولة عن إجرائه أو ترغب
عن ذلك .مثال هذا :أن ال تكون الدولة طرفاً من أطراف اتفاقية
الالجئني التي ُأب ِر َمت سنة  .1951و ُيط َلق عىل هذه الوالية «والية
تقرير صفة الالجئ.»1

ومن الحكومات ما ُتد ِر ُج يف تقريرها صف َة الالجئ ِّ
موظفني من
صي هذه
مفوض َّية الالجئني ،والعادة يف هذه الحكومات أن ُت ِّ َ

الرتتيبة رسمي ًة يف ا ِّتفاقٍ تعاونٍ أو ُمذ ِّكر ِة تفاهم .فيكون اندراج
مفوض َّية الالجئني يف هذه الحال عىل ثالثة رضوب :األول أن تندرج
مفوض َّية الالجئني يف مرحل ٍة أو أكرث من مرحل ٍة من مراحل تقرير
صفة الالجئ الذي تجريه الحكومة (فالتسجيل أو إجراء املقابلة أو
البت أو َّ
ُّ
الطعن) .والثاين أن تجري مفوض َّية الالجئني تقري َر صفة
الالجئ عىل حيالها ،بحيث يجري بإزا ِء تقرير صفة الالجئ الذي
تتول مفوض َّية الالجئني َ
تجريه الحكومة .والثالث أن َّ
أعامل تقرير
صفة الالجئ ك َّلها يف أرض بل ٍد من البالد .وملّا كانت سنة  2018بلغ
عدد البالد واألرضني التي نيطت مسؤولية تقرير صفة الالجئ فيها
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