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الخالصة 
لقـد أدت عمليـات العدالـة االنتقاليـة يف املنطقـة دوراً حاسـاًم يف 
تعزيـز الدميقراطيـة، ومـا زالـت تؤدي هـذا الدور، وكذلـك منعت 
تكـرار انتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي ارتكبـت يف فـرتات الحكـم 
الديكتاتـوري. وميثـل التعرض لقضية التهجري القـرسي بوصفه نوعاً 
مـن أنـواع اإلسـاءة لحقـوق اإلنسـان، وإقـرار الدولـة مبسـؤوليتها 
خطـوات مهمـة نحـو منـع التهجـري القـرسي مسـتقباًل. ومـع ذلك، 
مـا زالـت هناك صعوبات بـارزة يف ضامن حصول أولئك األشـخاص 
الذيـن خاضـوا تجربـة املنفـى عـىل تعويضـات كافية وشـاملة عن 

الـرضر الـذي لحـق بهـم. وأخـرياً، مـا زال مـن الـرضوري تحديـد 
االسـرتاتيجيات القانونيـة بقصد اإلقرار رسـمياً بـأنَّ التهجري القرسي 
للسـكان أحـد االنتهـاكات، وأنـه يجب مسـاءلة مرتكبـي انتهاكات 

حقـوق اإلنسـان أمـام القانون. 

حوان بابلو تريمينييلو jpterminiello@gmail.com مساعد 
تدريس يف قانون الالجئني الدويل يف كلية الحقوق يف جامعة 

بينوس أيريس، األرجنتني.

1.  أقى جنوب أمريكا الالتينية، تقريباً جنوب مدار الجدي.

النزوح الداخيل يف كينيا: السعي نحو الحلول املستدامة
لويس كياما وفريدريك كوم

ميثل النزوح الداخي يف كينيا تحدياً منذ العهد االستعامري ومع ذلك مل يصدر أي إطار قانوين إال مؤخراً للتعامل 
مع مشكالت حامية النَّازحني. وتقدم عملية بناء هذا اإلطار بعض الدروس املفيدة ألصحاب املصلحة يف األوضاع 

املشابهة.

ــي  ــادر الت ــن املص ــدد م ــا إىل ع ــزوح يف كيني ــب الن ــن تعق ميك
أجــربت الكينيــني عــىل النــزوح بعيــداً عــن مواطــن ســكنهم بحثاً 
ــار  ــألرض واآلث ــتعامري ل ــش االس ــي: التعط ــالمة وه ــن الس ع
العقابيــة التــي خلفهــا االحــرتار العاملــي والنــزوح املرتبــط 
ــف  ــوايش والعن ــة امل ــل ورسق ــني القبائ ــات ب ــاء والرصاع باإلمن
التاريخيــة،  الناحيــة  السياســية. ومــن  بالنزاعــات  املدفــوع 
ــدأ يف عــام  ميكــن القــول إنَّ النــزوح الجامعــي للكينيــني قــد ب
1951 عندمــا قــررت الســلطات االســتعامرية الربيطانيــة أن 
تعهــد جميــع األرايض التــي كانــت يف حــوزة امللــك إىل الحاكــم. 
األرايض  مــن  األصليــني  الســكان  مــن  كثــري  ُجــرِّد  وهكــذا، 

ــني. ــة لألوروبي ــزارع اململوك ــل يف امل ــىل العم ــربوا ع وأُج

وبهــذا الســياق يجــب أن نفهــم قصــة النزاعــات العرقيــة التــي 
نشــبت يف عامــي 1992 و1997. فالعنــف الــذي شــهدته البــالد 
عــىل ســبيل املثــال عــام 1992 كان نتيجــة إلعــادة إدخــال 
ــيون  ــض السياس ــتغل بع ــد اس ــزاب، فق ــدد األح ــات تع سياس
حالــة عــدم الرضــا املخيمــة عــىل توزيــع األرايض آملــني حرمــان 
ــم،  ــر داره ــة يف عق ــم االنتخابي ــدة الدع ــن قاع ــيهم م منافس
وهكــذا أوقــدوا نــريان الفتنــة العرقيــة والحقــد فأخرجــت آالف 
ــذ  ــا من ــم غريه ــرف بعضه ــي مل يع ــم الت ــن دياره ــني م الكيني
ــات  ــب االنتخاب ــذي أعق ــف ال ــام 1963. ويف العن االســتقالل ع
السياســية يف عامــي 2007 و2008، كانــت مســألة إعــادة توريــد 
ــة  ــاًم. وإضاف ــاًل مه ــا األرايض، عام ــص منه ــىل األخ ــوارد، وع امل

نتيجــة  واملهجريــن  النَّازحــني  موجــات  انبعثــت  ذلــك،  إىل 
ــوت  ــات البي ــرت الفيضان ــة، فدم ــة والبرشي ــوارث الطبيعي الك
ــام  ــل ع ــي أوائ ــا. فف ــع كيني ــف مواق ــش يف مختل ــبل العي وس
ــرة املتســاقطة  ــار الغزي ــال، أدت األمط ــبيل املث ــىل س 2013، ع
ــخص. 1 ــة 18000 ش ــري قراب ــالد إىل تهج ــق الب ــم مناط يف معظ

وإضافــة إىل ذلــك، هنــاك املناوشــات القبلية/العرقيــة التــي 
كانــت بدوافــع سياســية يف بعــض األوقــات، وكانــت تلــك 
املناوشــات تحــدث عــىل الــدوام يف بعــض أطــراف كينيــا. 
فــرتى مجتمعــاً محليــاً يثــور ضــد آخــر ثــم مــا يلبــث املعتــدى 
عليهــم أن يشــنوا حمــالت انتقاميــة عــىل املعتديــن ثــم تتأجــج 
األحــداث يف حلقــة مفرغــة مــن العنــف التــي ال تفــيض إال إىل 

ــة. ــريات الجامعي ــات والتهج ــات والوفي اإلصاب

ومــع كل حــاالت التَّهجــري تلــك، مل تــِن كينيــا أي إطــار قانــوين 
أو سياســايت متامســك للتعامــل مــع مشــكلة النــزوح الداخــي. 
اســتخدامها  ميكــن  كان  التــي  املتعــددة  القوانــني  وحتــى 
ملعالجــة املشــكلة مل تركــز عــىل حاميــة النَّازحــني واملجتمعــات 
االســتجابة  لهــا. ومــن جهــة  املســاعدة  توفــري  أو  املتأثــرة 
انفعاليــة آنيــة. فعــل ســبيل  الحكوميــة للتهجــري فكانــت 
املثــال، أطلقــت الحكومــة خــالل عامــي 2007 و2008 عمليــة 
رودي نيومبــاين (“حملــة العــودة إىل الديــار”) وقدمــت ِهبــات 
ــذا  ــي ه ــل الحكوم ــة التدخ ــع أنَّ رسع ــن. وم ــة للمتأثري مالي
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ســاعد يف تخفيــف وطــأة الوضــع 
املبــارشة، مل يضــع يف االعتبــار رضورة 
توفــري حلــول مســتدامة للنازحــني 
عــىل ضــوء املبــادئ اإلرشــادية لألمــم 
املتحــدة أو اتفاقيــة كامبــاال. 2 ويف 
هــذه املرحلــة، دخلــت املنظــامت 
غــري الحكوميــة ومنظــامت املجتمــع 
املــدين لســد الفــراغ والدعــوة إىل 
لتأمــني  حقوقــي  منهــج  توفــري 
للنازحــني  واملســاعدة  الحاميــة 

املتــرضرة. واملجتمعــات 

بناء اإلطار السياسايت والقانوين
بــدأت عمليــة بنــاء اإلطــار القانــوين 
عــام  يف  جديــاً  النَّازحــني  لحاميــة 
املســتدامة  الحلــول  بنقــاش   2009
وتأســيس إطــار للسياســات للنازحــني 
وذلــك يف اجتــامع أصحــاب املصلحــة 
ــري  ــة غ ــامت الدولي ــا املنظ ــا فيه (مب
املجتمــع  ومنظــامت  الحكوميــة 
املــدين والــوزارات الحكوميــة املعنيــة 
وهيئــات األمــم املتحــدة واللجنــة 
ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الكيني الوطني
وممثلــني عــن مجتمعــات النَّازحــني). 
وتضمنــت العمليــة عــدة أمــور منهــا 
ــني  ــني الحكومي ــدرات الفاعل ــاء ق بن
لألمــم  التوجيهيــة  املبــادئ  حــول 
ــام  ــاء إطــار ع املتحــدة والحشــد لبن
ــني.  ــول النَّازح ــايت ح ــوين وسياس قان

وقــد أسســت مجموعــة عمــل الحاميــة مجموعــة عمــل فرعيــة 
للعــون القانــوين بهــدف الوقــوف عــىل الثغــرات املوجــودة يف 
القانــون املتعلقــة بحاميــة النَّازحــني ولصياغــة بعــض األحــكام 
ــب  ــني. وعق ــة النَّازح ــا سياس ــع به ــد تتمت ــي ق ــية الت األساس
ــارس/آذار  ــي يف م ــة الوطن ــاب املصلح ــة أصح ــدى مراجع منت
2010، انتهــى إعــداد السياســة بالرشاكــة مــع وزارة الدولــة 
للربامــج الخاصــة. 3ويف غضــون ذلــك، عملــت لجنــة نيابيــة 
مختــارة ومتخصصــة ملعالجــة مســألة إعــادة توطــني النَّازحــني 
ــك  ــت تل ــني. وأتاح ــة النَّازح ــة لحامي ــب الترشيعي ــىل الجوان ع
اللجنــة الفرصــة أمــام مجموعــة عمــل الحاميــة للمشــاركة مــع 
املرشعــني يف صياغــة الصــك القانــوين األول مــن نوعــه يف كينيــا 

ــة النَّازحــني. ــي بحامي واملعن

ثــم قــررت مجموعــة عمــل الحاميــة مامرســة قــدر أكــرب مــن 
ــاتية  ــة السياس ــي الصياغ ــج عمليت ــة بدم ــىل العملي ــري ع التأث
والترشيعيــة. ثــم عقــد اتحــاد الالجئــني يف كينيــا بصفتــه رئيســاً 
ملجموعــة منــارصة مجموعــة عمــل الحاميــة ورشــة عمــل 
للجنــة النيابيــة املذكــورة وتقــرر يف تلــك الورشــة أن ُيعهــد إىل 
ــذي  ــون ال ــرشوع القان ــة م ــة مراجع ــة مهم ــة الفرعي املجموع
ــون إلقــراره يف  ــرض مــرشوع القان ــة. وبعــد أن ُع ــه اللجن صاغت
ــج  ــر الربام ــاركة وزي ــت مش ــمرب/كانون األول 2011، قدم ديس
الخاصــة فرصــة إســرتاتيجية ألعضــاء مجموعــة عمــل الحاميــة 
ســتحدد  كانــت  (التــي  النازحــني  سياســة  تبنــي  لترسيــع 
ــد).  ــوين الجدي ــذ ضمــن اإلطــار القان األهــداف ومناهــج التنفي
وكان األثــر واضحــاً عنــد عــدم اقتصــار الوزيــر عــىل دعــم 
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حي كيبريا العشوايئ، نريويب، ُيؤوي آالف النازحني.
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ــي  ــس الوطن ــه يف املجل ــة قراءت ــاء جلس ــون أثن ــرشوع القان م
ــل إنشــاء  ــة مث ــالت مهم ــه لتعدي ــن خــالل تقدمي ــل أيضــاً م ب

ــني.  ــاعدة النازح ــة ملس ــه الحكوم ــاين تدعم ــدوق إنس صن

ثــم نّظــم اتحــاد الجئــي كينيــا ورشــة عمــل تعريفيــة لضــامن 
فهــم أعضــاء لجنــة العمــل والرفــاه االجتامعــي ألهميــة مرشوع 
ــرار مــرشوع  ــع إق ــك م ــري يف ذل ــد كب ــذل جه ــد ُب ــون، وق القان
القانــون يف املجلــس الوطنــي وصــدور املرســوم الجمهــوري 
ــامل  ــدول أع ــىل ج ــامت ع ــام امله ــم ازدح يف 2012/12/31 رغ
العمــل الترشيعــي. ومــع ذلــك، مل ُتتــنَّ بعــد سياســة النازحــني4 
لكــنَّ أعــداء مجموعــة عمــل الحاميــة يعملــون اآلن عــىل 
الخاصــة املعــاد هيكلتهــا حديثــاً  الربامــج  حشــد مديريــة 
ــتها. ــي ملناقش ــس الوطن ــىل املجل ــة ع ــودة السياس ــرض مس لع

الدروس املستفادة من العملية
أول درس يالَحــظ هــو أنَّ بعــض أصحــاب املصلحــة الحكوميــني 
بحاجــة إىل بنــاء القــدرات. فكثــري مــن الفاعلــني خــارج اإلطــار 
ــات  ــة السياس ــن صياغ ــؤولني ع ــون أنَّ املس ــي يفرتض الحكوم
لديهــم األدوات املطلوبــة ألداء مهامهــم لكــنَّ ذلــك قــد ال 

ــدوام. يكــون صحيحــاً عــىل ال

مــن الــرضوري أيضــاً تحديــد الفاعلــني املحليــني وتأســيس إطــار 
ــا  ــازات يف كيني ــت اإلنج ــا كان ــاطاتهم. وم ــيق نش ــل لتنس عم
لتتحقــق لــوال الجهــود املوحــدة واملنســقة ملنظــامت املجتمــع 
املــدين واملنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة. وقــد أثبتــت 
ــة مجموعــة عمــل  ــي ُعقــدت برعاي االجتامعــات املتعــددة الت
ــاطات  ــم النش ــا يف تنظي ــتغناء عنه ــن االس ــه ال ميك ــة أن الحامي
ــة  ــم سياس ــني ورس ــون النازح ــن قان ــو س ــود نح ــة الجه لتعبئ

ــني. النازح

ــة رســم السياســة فــكان أمــراً  أمــا مشــاركة الحكومــة يف عملي
محوريــاً وظهــر ذلــك مــن خــالل مشــاركة وزارة الدولــة للربامــج 
الخاصــة التــي أثبتــت فعاليتهــا يف إقــرار قانــون النازحــني. 
ومــن النتائــج الطبيعيــة لتلــك املشــاركة بنــاء عالقــات االتصــال 
ــود  ــتخدم يف الجه ــت ُتس ــا زال ــل م ــتخدامها ب ــمة واس الحاس

ــة لسياســة النازحــني. ــي الحكوم ــة نحــو تبن املبذول

ــاركة  ــاج واملش ــق اإلدم ــن تحقي ــد م ــه، ال ب ــت نفس ويف الوق
ــون  ــم النازح ــن فيه ــة مب ــاب املصلح ــع أصح ــاملتني لجمي الش
ون املســتفيدين مــن اإلطــار القانــوين الــذي مل  الذيــن ُيعــدُّ
ــة. وســتكون نتيجــة هــذه  ــة الكيني ــه وجــود يف التجرب يكــن ل
ــا  ــع مب ــا الجمي ــي يقدمه ــود الت املشــاركة مــن مخرجــات الجه

ــن  ــذ كل م ــة تنفي ــرب يف مرحل ــم األك ــق الدع ــود إىل تحقي يق
ــة.  ــون والسياس القان

ويجــب حشــد املــوارد الكافيــة. ففــي كامــل مراحــل العملية، ال 
بــد مــن وجود املــوارد الالزمــة (املاليــة منهــا والبرشيــة) لتمكني 
ــا  ــة م ــك الحاج ــد. إال أن تل ــب والحش ــدرات والتدري ــاء الق بن
ــدين  ــع امل ــامت املجتم ــام منظ ــة أم ــاً خاص ــل تحدي ــت متث زال
التــي مل تشــهد أي نشــاطات مرتجلــة يف خططهــا الســنوية. 
ــد  ــا أري ــرية إذا م ــوارد الكث ــري امل ــن توف ــر م ــك، ال مف ــع ذل وم

ــون. ــري عــىل السياســة والقان التأث

ــالد  ــذ اســتقالل الب ــة أساســية. فمن ــك التوقيــت كان قضي وكذل
ولغايــة العنــف الــذي طــرأ عقــب االنتخابــات يف عامــي 2007 
ــدر  ــذا الق ــة به ــة الطارئ ــرت الحاج ــبق أن ظه و2008، مل يس
ــف  ــد خلَّ ــي. فق ــزوح الداخ ــول الن ــوار ح ــراء الح ــامن إج لض
الســكان  عــىل  مدمــرة  آثــاراً  االنتخابــات  عقــب  العنــف 
الكينيــني لكنــه أتــاح يف الوقــت نفســه الفرصــة ملراجعــة 
واقــرتاح عمليــات سياســاتية وترشيعيــة  الحاليــة  القوانــني 

ملعالجــة القضيــة.

الخالصة
اتســمت الخــربة الكينيــة يف إيجــاد الحلــول املســتدامة للنــزوح 
الداخــي ببعــض حــاالت النجــاح والتحديــات يف الوقــت نفســه. 
ومتثــل النجــاح الرئيــيس يف إقــرار قانــون النازحــني الــذي ُســنَّ 
ــع،  ــذا الترشي ــن ه ــنَّ س ــة. لك ــي السياس ــري يف تبن ــم التأخ رغ
مــع ذلــك، خطــوة إيجابيــة نحــو توفــري الركيــزة األساســية 
ــرب شــامل  ــة النازحــني ضمــن من ــزوح الداخــي وحامي ــع الن ملن
للسياســات. وجعــل ذلــك كينيــا أيضــاً واحــدة مــن قليــل 
ــي  ــة تعن ــع بقوانــني محلي ــي تتمت ــدان يف املنطقــة الت مــن البل

ــي. ــزوح الداخ ــا الن بقضاي

لويس كياما refcon@rckkenya.org املدير التنفيذي التحاد 
الجئي كينيا. وفريدريك كوم koome@rckkenya.org مدير 

 برامج مكتب جنوب داباب التابع التحاد الجئي كينيا.
www.rckkenya.org
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