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عودة قامتة :املخاطر الالحقة للتَّ حيل يف أوغندا

تشاريتي أهوموزا أونيوين

ال ترصد اململكة املتحدة وال أوغندا ما يحدث خالل ترحيل اململكة املتحدة لطالبي اللجوء األوغنديني
املرفوضني وال بعد ترحيلهم ،رغم وجود أدلة َّ
كب بحق األفراد.
بأن انتهاكات خطرية ُتر َت ُ
مـع َّأن أوغنـدا غالبـاً مـا يشـاد بهـا على أنها مصـدر لالسـتقرار يف
منطقـة ملتهبـة ومضطربـة ،مـا زالـت انتهـاكات حقـوق اإلنسـان
تعـج فيهـا ،إذ ترتاوح بين حاالت االعتقال العنيفـة لقادة املعارضة
واحتجـاز الصحفيين وتعذيـب املدنيين على أيـادي رجـال األمـن
وعنـارصه 1.كما َّأن رهـاب املثلية واضطهـاد األقليات الجنسـية ما
زالـت مرتفعـة رغـم إلغـاء قانـون مكافحـة املثليـة الجنسـية لعام
 .2014ويطلـب كثير مـن األوغنديين اللجـوء يف الخـارج ،لعـدة
أسـباب منهـا االضطهـاد بسـبب الرأي السـيايس والتوجـه الجنيس.
ومنـذ عـام  2006يشـارك مشروع قانـون الالجئين وهـو مشروع
للتواصـل املجتمعـي يف كليـة الحقـوق يف جامعـة ماكرييـري يف
أوغنـدا يف توفير الدّعـم الالحـق َّ
للتحيـل للعائديـن األوغنديين
ً
الذيـن أعيـد معظمهـم مـن اململكـة املتحـدة .وغالبـا مـا يصـل
التنبيـه إىل مشروع قانـون الالجئين مـن منظمات املجتمع املدين
يف دول الرتحيـل إذ تبلغـه باألفـراد الذيـن أزيلوا أو املقـرر إزالتهم
قريباً2.وتتضمـن املعلومـات املقدمـة للمشروع اسـم الشـخص
ورقـم هاتفـه ورشكة الطيران الناقلـة واملوعد املقـ َّرر لوصوله .ويف
جميـع األحـوالُ ،تل َت َمـس موافقـة الفـرد املعنـي قبـل إرسـال هذه
املعلومـات للمشروع متـى كان ذلـك ممكنـاً ،ثـم يجـري املرشوع
االتصـال مـع الفرد قبل املغـادرة املق َّررة .ومع َّأن مسـؤويل الهجرة
األوغنديين مل يخفـوا شـكوكهم يف بدايـة األمـر حـول دور مرشوع
املرحلين ،فقـد أصبحـوا اآلن يدركون
قانـون الالجئين يف اسـتقبال َّ
الـدور الحاسـم الـذي مي ّثلـه مشروع قانـون الالجئين بـل أحالـوا
يف بعـض األحيـان األفـراد إىل هـذا املشروع لتقديـم الدعـم لهـم.
للمرحلين عنـد وصولهـم املطـار حيـث
وتبـدأ املخاطـر املواجهـة
َّ
يصبحـون مسـتضعفني ومعرضين لإلسـاءة والنتهـاك حقوقهـم
وللعنـف الجسـدي على أيـدي عنـارص الدولـة وتسـتمر هـذه
املخاطـر خلال عملية مل شـملهم مـع أرسهم وأصدقائهـم .وخالل
دمجهـم يف املجتمـع األوغنـدي ،قـد يتعرضـون ملخاطـر اجتامعية
واقتصاديـة ونفسـية اجتامعيـة كام يتعرضون السـتمرار االضطهاد.

الوصول إىل املطار

منهــم يرغــب الوصــول ’بصمــت‘ دون إحــداث أي بلبلــة
يحــدث العكــس متامــاً .ففــور الهبــوط عــى أرض املطــار،
رحــل منهــوك القــوة ســواء أكان مصاحب ـاً
غالب ـاً مــا يكــون ا ُمل َّ
ُ
ً
َ
رحلــة أم ال وغالبـا ما
برفقــة مــن عنــارص األمــن مــن الدولــة امل ِّ
يكــون مصدوم ـاً ويف بعــض األحيــان يكــون مصاب ـاً ثــم ُيس ـ َّلم
إىل دائــرة الهجــرة ويخضــع إىل اســتجواب ضبــاط الهجــرة .ثــم
تســجل تفاصيلهــم الشــخصية ويخضعــون بعــد ذلــك إىل مــا
يشــار إليــه ’باالســتجواب الروتينــي‘ .وخــال هــذه العمليــة،
ُت َ
دخــل املعلومــات املتعلقــة برتحيلهــم وأســاء معارفهــم يف
أوغنــدا يف قاعــدة بيانــات الهجــرة يف املطــار.
والعمليــة ال تخلــو مــن إشــكاليات مســتعصية .فهــي أوالً
املرحلــن ومعارفهــم معرضــن لخطــر االحتجــاز
تجعــل
َّ
والتعذيــب واملضايقــة خاصــ ًة عندمــا يكــون طلــب اللجــوء
الفــردي مبنيــاً عــى الخــوف مــن االضطهــاد بســبب الــرأي
الســيايس أو التوجــه الجنيس3.وثانيـاً ،تع ِّمــق العمليــة الشــعور
احتجــزوا
بالصدمــة لــدى َّ
املرحلــن وغالبيتهــم مــن الذيــن ِ
ألســابيع أو ألشــهر قبــل ترحيلهــم .وأخــراً ،يف غيــاب التمثيــل
القانــوين ،مــن الصعــب التأكــد مــن عــدم اســتخدام القــوة أو
اإلكــراه ضــد الفــرد الــذي ال يرغــب بالحديــث إىل موظفــي
الهجــرة.

مل الشــمل مع األرس واألقارب

بعــد انتهــاء التحقيــق ،غالبــاً مــا يعمــد موظفــو الهجــرة
للســؤال َّ
للم َر َّحــل أصدقــاء أو أقــارب يرغــب
عــا إذا كان ُ
باالتصــال بهــم وبعدهــا يتواصلــون مــع هــؤالء األقــارب
واملعــارف نيابــ ًة عنــه .ويف هــذه اللحظــة يخــر املوظفــون
رحــل بإمكانيــة التواصــل مــع ممثــل ملــروع قانــون
ا ُمل َّ
ُ
رحلــن
الالجئــن املوجــود يف املطــار إذا رغــب بذلــك .لكــنَّ امل َّ
غالبــاً مــا يبــدون عــدم رغبتهــم يف التواصــل مــع أرسهــم
وأصدقائهــم وبعضهــم يرفــض أيضــاً لقــاء موظفــي مــروع
قانــون الالجئــن رغــم االتصــال األويل بهــم والتطمينــات قبــل
ترحيلهــم

الشــعور ’بــاألىس‘ و ’االضط ـراب‘ هــا الكلمتــان األكــر شــيوعاً
عــى ألســنة موظفــي مــروع قانــون الالجئــن وضبــاط الهجــرة خشــية تعريــض حيــاة أقربائهــم للخطــر أو إحباطهــم أو رمبــا
رحلــن عنــد وصولهــم .ومــع َّأن كثــراً خوف ـاً عــى ســامتهم الشــخصية .فقــد كانــت إحــدى النســاء
عنــد وصفهــم مظهــر ا ُمل َّ
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يف مــكان بعيــد جــداً ال ميكنهــم مــن اســتقبالهم للمطــار
فكانــت املســؤولية مــن حيــث املبــدأ واقعــة عــى دائــرة
الهجــرة مــن ناحيــة تأمــن نقلهــم إىل وجهاتهــم املقصــودة.
لكــنَّ مــا يحــدث عــى أرض الواقــع يختلــف إذ نــادراً مــا
تتــاح التمويــات لرتتيــب عمليــة النقــل .ويف هــذه الحــاالت،
رحــل يف الحجــز لــدى الرشطــة يف املطــار إىل حــن
يبقــى ا ُمل َّ
ُ
رحــل يف مرافــق
إتاحــة األمــوال الكافيــة .وال شــك أن إبقــاء امل ّ
احتجــاز املجرمــن أمــر غــر مقبــول بــل هــو مــن األمــور
الالإنســانية واملهينــة لكرامــة العائــد.

اللــوايت هربــن إىل اململكــة املتحــدة قــد تعرضــت لالعتــداء
عــدة مــرات بعــد أن اكتشــفت عائلتهــا أنهــا كانــت عــى
عالقــة مــع امــرأة أخــرى ُر ِّح َلــت يف وقــت الحــق إىل أوغنــدا.
فلــم تكــن قــادرة عــى العــودة إىل أوغنــدا بــل كان الخــوف
ينتابهــا إزاء االتصــال مــع رشيكتهــا ألن ذلــك ســوف ميثــل
خط ـراً عــى كليهــا .و ُيضــاف إىل ذلــك أنهــا شــعرت بإحبــاط
كبــر مــن نفســها ألنهــا شــعرت أنهــا خذلــت رشيكتهــا (كانــت
رشيكتهــا هــي التــي أعــدت الرتتيبــات لهــا ملغــادرة البــاد).
ثــم عاشــت بعــد ذلــك يف منطقــة نائيــة حيــث ميكنهــا إخفــاء
هويتهــا ومل تكــن لتقبــل بالتوجــه إىل مــروع قانــون الالجئــن
املرحلــون يف بعــض األحيــان يعــادون يف وضــع يــرىث لــه
للحصــول عــى املســاعدة منــه إال عنــد ضــان ترتيــب نقلهــا وكان َّ
رساً مــن بيتهــا وإليــه.
مــن الناحيــة الطبيــة بســبب تعرضهــم للتعذيــب واالعتــداء
املرحلــن مــن
قبــل الرتحيــل ويف أثنائــه .وعندمــا كان مرافقــو َّ
رح َلــة هــم الذيــن قــد عنفــوا ذلــك الشــخص ،مل
ويف عــدة حــاالت ،عندمــا كان ا ُمل َر َّحــل يطلــب اللجــوء عــى الــدول ا ُمل ِّ
أســاس التوجــه الجنــي كانــت قصتــه ُت َ
نــر يف الصحــف يكــن ضبــاط الهجــرة يف أوغنــدا لســوء الحــظ يوبخونهــم عــى
األوغنديــة وعــى اإلنرتنــت وقــت ترحيلــه .وال ميثــل ذلــك ذلــك بــل ال يوجــد أي آليــة متاحــة لتقديــم الشــكاوى لتمكــن
خطـراً عليــه فحســب بــل يضــع املنظــات واملســؤولني الذيــن
املرحلــن مــن اإلبــاغ عــن حــاالت تعرضهــم الســتخدام القــوة
َّ
يقدمــون املســاعدات لــه يف خطــر مامثــل.
غــر املتناســبة ضدهــم خــال رحــات العــودة .واألســوأ مــن
ذلــك عــدم وجــود أي عنايــة طبيــة لهــؤالء األفــراد .ففــي
ويف الحــاالت التــي كان ا ُمل َر َّحــل ميتنــع عــن تقديــم أي إحــدى الحــاالت ،لوحــظ عــى إحــدى امل َّرحــات مــن اململكــة
معلومــات االتصــال بــه أو عندمــا كان أقربــاؤه يعيشــون املتحــدة تــورم يف قدميهــا وذراعيهــا بســبب األصفــاد التــي
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وضعــت عليهــا بشــدة وإحــكام وكانــت شــفتاها مترضرتــان يف تعريــض نفســه مجــدداً لبشــاعة عمليــة طلــب اللجــوء
أيضــاً نتيجــة تعرضهــا للــ ب وكان شــعرها قــد انتــزع وخطــر الرتحيــل يعنــي وجــود قصــة أكــ عمقــاً للظــروف
بالقــوة يف أثنــاء جرهــا وتســليمها إىل موظفــي الهجــرة ثــم إىل التــي عاشــها يف بــ ده بعــد عودتــه.
كــوادر مــ وع قانــون الالجئــ  .ومل ُيبــ ِد مســؤولو الهجــرة
أي احتجــاج أو توبيــخ للمرافقـ الربيطانيـ باملــرة .بــل ُتـ ِر َك الخامتة
املرحل ـ  ،املســتقبل قاتــم فــور عودتهــم
م ـ وع قانــون الالجئ ـ ليغطــي فوات ـ الع ـ ج الطبــي ،أ َّمــا بالنســبة لكث ـ مــن َّ
محــاوالت رفــع الدعــوى القضائيــة ضــد املرافقـ الربيطانيـ إىل أوغنــدا .فاإلج ـراءات التــي يجــب أن يخضعــوا لهــا فــور
فلــم تفلــح أبداً4.ومتثــل هــذه املعاملــة التــي يبديهــا مســؤولو وصولهــم تفاقــم مــن هــذا الوضــع .وهنــا ،يــأيت مــ وع
رح َلــة واحــدة مــن مجموعــة مــن االنتهــاكات .أمــا قانــون الالجئــ يف أوغنــدا ومنظــ ت املجتمــع املــدين يف
الدولــة ا ُمل ِّ
عــدم تفاعــل عنــارص الدولــة األوغنديــة ملثــل هــذه الحــاالت دول الرتحيــل لتقــدم بصيــص أمــل لهــم لكــنّ الخطــر مــا
فيمثــل انتهــاكاً أيضــاً لواجــب الدولــة للوفــاء بالتزاماتهــا زال قامئــاً بــأن ينطفــئ هــذا األمــل بســبب ضعــف املــوارد
وحقــوق اإلنســان املناطــة بهــا تجــاه مواطنيهــا.
وبســبب التهديــدات األمنيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك
عــدد مــن الحــاالت التــي يغيــب عنهــا ال ّدعــم إمــا لتأخــر
تلقــي املعلومــات عنهــم أو لتأخــر وصــول رحالتهــم ليــ ً
إعادة الدمج
تتســم إعــادة الدمــج يف املجتمــع يف بعــض الحــاالت بالصعوبــة أو لعــدم وجــود معلومــات نهائيــاً عنهــم .ومــع َّأن الــدول
رح َلــة تقــول َّ
إن هــؤالء املرحلـ ليســوا يف خطــر التعذيــب
الكبــ ة خاصــة بالنســبة ملــن يفتقــرون إىل الدعــم األرسي .ا ُمل ِّ
وليــس ألوغنــدا أي برنامــج لرصــد الرتحيــل أو االندمــاج بــل وال املعاملــة الالإنســانية ،تش ـ القصــص والتجربــة الواقعيــة
يبقــى مــ وع قانــون الالجئــ املنظمــة الوحيــدة التــي إىل غـ ذلــك .بــل هنــاك مــا هــو أســوأ ،إذ غالبـاً مــا ال تتابــع
رح َلــة الحــاالت في ـ ميتــد وراء الرتحيــل وال تتيــح
تقــدم املســاعدات القانونيــة والدعــم النفيس-االجتامعــي الــدول ا ُمل ِّ
للمرحلــ  .وتتضمــن الحاجــات املبــارشة التــي يطلبهــا أوغنــدا أي آليــة لرصــد مــا بعــد الرتحيــل لتوف ـ املســاعدة
َّ
املرحلــون توفـ مــكان للمكــوث فيــه وأمــوال لتأمـ قوتهــم لألفـراد الذيــن هــم يف أمــس الحاجــة لهــا .فمامرســة الرتحيــل
َّ
ـح العنايــة التــي تســتحقها مــن
اليومــي ،ومســاعدة طبيــة للذيــن أصيبــوا خــ ل عمليــة وتداعياتــه ال بــد مــن أن ُ َنـ َ
اإلزالــة وملــن يعانــون باألصــل مــن ظــروف طبيــة ســابقة .خــ ل التوثيــق املســتمر واملنتظــم وإال ستســتمر انتهــاكات
املرحل ـ الذيــن يعانــون مــن الصدمــة حقــوق اإلنســان يف هــذا املجــال بــ هــوادة.
ك ـ َّأن هنــاك بعــض َّ
النفســية واالكتئــاب اللذيــن قــد ينتــج عنهــ مشــكالت
الصحــة العقل َّيــة إن مل تلــقَ الرعايــة الالزمــة .تشاريتي أهوموزا أونيوين
شــديدة يف ِّ
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ويســعى مـ وع قانــون الالجئـ وبعــض منظـ ت املجتمــع مديرة برنامج الوصول للعدالة ،مرشوع قانون الالجئني ،كلية
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األفــراد وتقديــم املســاعدة الرضوريــة لهــم .لكــنَّ نقــص
 .1هيئة حقوق اإلنسان األوغندية ،التقرير السنوي الثامن عرش  ،2015ص7 .
املــوارد واملخــاوف األمنيــة تحــد مــن إمكانيــات ذلــكhttp://uhrc.ug/reports .
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أن إقامــة مجموعــات وتقرير املراجعة الدولية العام للهيئة لشهر أكتوبر/ترشين األول  ،2016ص 6
فقــد وجــد مــ وع قانــون الالجئــ َّ
http://uhrc.ug/uganda-human-rights-commission-upr-report
الدعــم قــد أمثــرت عــن دعــم مفيــد لألقــران وزادت مــن (October 2016 UHRC Universal Periodic Review
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وهنــاك أيضــاً املخــاوف األمنيــة التــي يظهرهــا بعــض
املرحلــ مجــدداً .ففــي إحــدى الحــاالت ،قابــل مــ وع
َّ
قانــون الالجئــ أحــد األفــراد يف املطــار ممــن ُر ِّح َ
ــل مــن
اململكــة املتحــدة قبــل شــهر وممــن كان يتوجــه وقتهــا إىل بلــد
آخــر طالب ـاً للجــوء مجــدداً .ومجــرد إبــداء الشــخص إلرادتــه
ن

الحالية‘ _www.refugeelawproject.org/files/briefing_papers/The_Impact_of
Deportation.pdf
(The Impact of Deportation: Some Reflections on Current Practice
معلومات حول املامرسات الجيدة يف هذا املجال
 .4يرحب مرشوع قانون الالجئني بأي
ٍ
من خالل تأسيس فرق العمل املستقلة عىل سبيل املثال أو إرشاك الجهات اإلقليمية/
الدولية.
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