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الخالصة
الضرر الـذي لحـق بهـم .وأخيراً ،مـا زال مـن الضروري تحديـد
ً
لقـد أدت عمليـات العدالـة االنتقاليـة يف املنطقـة دوراً
حاسما يف االستراتيجيات القانونيـة بقصد اإلقرار رسـمياً َّ
بـأن التهجري القرسي
تعزيـز الدميقراطيـة ،ومـا زالـت تؤدي هـذا الدور ،وكذلـك منعت للسـكان أحـد االنتهـاكات ،وأنـه يجب مسـاءلة مرتكبـي انتهاكات
تكـرار انتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي ارتكبـت يف فترات الحكـم حقـوق اإلنسـان أمـام القانون.
الديكتاتـوري .وميثـل التعرض لقضية التهجري القسري بوصفه نوعاً
مـن أنـواع اإلسـاءة لحقـوق اإلنسـان ،وإقـرار الدولـة مبسـؤوليتها حوان بابلو تريمينييلو  jpterminiello@gmail.comمساعد
خطـوات مهمـة نحـو منـع التهجير القسري مسـتقب ًال .ومـع ذلك ،تدريس يف قانون الالجئني الدويل يف كلية الحقوق يف جامعة
مـا زالـت هناك صعوبات بـارزة يف ضامن حصول أولئك األشـخاص بينوس أيريس ،األرجنتني.
الذيـن خاضـوا تجربـة املنفـى على تعويضـات كافية وشـاملة عن
 .1أقىص جنوب أمريكا الالتينية ،تقريباً جنوب مدار الجدي.

النزوح الداخيل يف كينيا :السعي نحو الحلول املستدامة

لويس كياما وفريدريك كوم

ميثل النزوح الداخيل 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.

ميكــن تعقــب النــزوح يف كينيــا إىل عــدد مــن املصــادر التــي
أجــرت الكينيــن عــى النــزوح بعيــداً عــن مواطــن ســكنهم بحثاً
عــن الســامة وهــي :التعطــش االســتعامري لــأرض واآلثــار
العقابيــة التــي خلفهــا االحــرار العاملــي والنــزوح املرتبــط
باإلمنــاء والرصاعــات بــن القبائــل ورسقــة املــوايش والعنــف
املدفــوع بالنزاعــات السياســية .ومــن الناحيــة التاريخيــة،
ميكــن القــول َّ
إن النــزوح الجامعــي للكينيــن قــد بــدأ يف عــام
 1951عندمــا قــررت الســلطات االســتعامرية الربيطانيــة أن
تعهــد جميــع األرايض التــي كانــت يف حــوزة امللــك إىل الحاكــم.
وهكــذاُ ،جــ ِّرد كثــر مــن الســكان األصليــن مــن األرايض
ُوأجــروا عــى العمــل يف املــزارع اململوكــة لألوروبيــن.

إىل ذلــك ،انبعثــت موجــات النَّازحــن واملهجريــن نتيجــة
الكــوارث الطبيعيــة والبرشيــة ،فدمــرت الفيضانــات البيــوت
وســبل العيــش يف مختلــف مواقــع كينيــا .ففــي أوائــل عــام
 ،2013عــى ســبيل املثــال ،أدت األمطــار الغزيــرة املتســاقطة
1
يف معظــم مناطــق البــاد إىل تهجــر قرابــة  18000شــخص.

وإضافــة إىل ذلــك ،هنــاك املناوشــات القبلية/العرقيــة التــي
كانــت بدوافــع سياســية يف بعــض األوقــات ،وكانــت تلــك
املناوشــات تحــدث عــى الــدوام يف بعــض أطــراف كينيــا.
فــرى مجتمعـاً محليـاً يثــور ضــد آخــر ثــم مــا يلبــث املعتــدى
عليهــم أن يشــنوا حمــات انتقاميــة عــى املعتديــن ثــم تتأجــج
األحــداث يف حلقــة مفرغــة مــن العنــف التــي ال تفــي إال إىل
وبهــذا الســياق يجــب أن نفهــم قصــة النزاعــات العرقيــة التــي اإلصابــات والوفيــات والتهجــرات الجامعيــة.
نشــبت يف عامــي  1992و .1997فالعنــف الــذي شــهدته البــاد
ن كينيــا أي إطــار قانــوين
عــى ســبيل املثــال عــام  1992كان نتيجــة إلعــادة إدخــال ومــع كل حــاالت التَّهجــر تلــك ،مل ت ـ ِ
سياســات تعــدد األحــزاب ،فقــد اســتغل بعــض السياســيون أو سياســايت متامســك للتعامــل مــع مشــكلة النــزوح الداخــي.
حالــة عــدم الرضــا املخيمــة عــى توزيــع األرايض آملــن حرمــان وحتــى القوانــن املتعــددة التــي كان ميكــن اســتخدامها
منافســيهم مــن قاعــدة الدعــم االنتخابيــة يف عقــر دارهــم ،ملعالجــة املشــكلة مل تركــز عــى حاميــة النَّازحــن واملجتمعــات
وهكــذا أوقــدوا نــران الفتنــة العرقيــة والحقــد فأخرجــت آالف املتأثــرة أو توفــر املســاعدة لهــا .ومــن جهــة االســتجابة
الكينيــن مــن ديارهــم التــي مل يعــرف بعضهــم غريهــا منــذ الحكوميــة للتهجــر فكانــت انفعاليــة آنيــة .فعــل ســبيل
االســتقالل عــام  .1963ويف العنــف الــذي أعقــب االنتخابــات املثــال ،أطلقــت الحكومــة خــال عامــي  2007و 2008عمليــة
السياســية يف عامــي  2007و ،2008كانــت مســألة إعــادة توريــد رودي نيومبــاين (“حملــة العــودة إىل الديــار”) وقدمــت ِهبــات
املــوارد ،وعــى األخــص منهــا األرايض ،عامــ ًا مهــ ً
ا .وإضافــة ماليــة للمتأثريــن .ومــع َّأن رسعــة التدخــل الحكومــي هــذا
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ســاعد يف تخفيــف وطــأة الوضــع
املبــارشة ،مل يضــع يف االعتبــار رضورة
توفــر حلــول مســتدامة للنازحــن
عــى ضــوء املبــادئ اإلرشــادية لألمــم
املتحــدة أو اتفاقيــة كامبــاال 2 .ويف
هــذه املرحلــة ،دخلــت املنظــات
غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع
املــدين لســد الفــراغ والدعــوة إىل
توفــر منهــج حقوقــي لتأمــن
الحاميــة واملســاعدة للنازحــن
واملجتمعــات املتــررة.

بناء اإلطار السياسايت والقانوين

شبكة األنباء اإلنسانية (أيرين) /دايفد كوف

بــدأت عمليــة بنــاء اإلطــار القانــوين
لحاميــة النَّازحــن جديــاً يف عــام
 2009بنقــاش الحلــول املســتدامة
وتأســيس إطــار للسياســات للنازحــن
وذلــك يف اجتــاع أصحــاب املصلحــة
(مبــا فيهــا املنظــات الدوليــة غــر
الحكوميــة ومنظــات املجتمــع
املــدين والــوزارات الحكوميــة املعنيــة
وهيئــات األمــم املتحــدة واللجنــة
الوطنيــة الكينيــة لحقــوق اإلنســان
وممثلــن عــن مجتمعــات النَّازحــن).
وتضمنــت العمليــة عــدة أمــور منهــا
بنــاء قــدرات الفاعلــن الحكوميــن
حــول املبــادئ التوجيهيــة لألمــم
املتحــدة والحشــد لبنــاء إطــار عــام
قانــوين وسياســايت حــول النَّازحــن.

حي كيبريا العشوايئ ،نريويب ،يُؤوي آالف النازحني.

وقــد أسســت مجموعــة عمــل الحاميــة مجموعــة عمــل فرعيــة
للعــون القانــوين بهــدف الوقــوف عــى الثغ ـرات املوجــودة يف
القانــون املتعلقــة بحاميــة النَّازحــن ولصياغــة بعــض األحــكام
األساســية التــي قــد تتمتــع بهــا سياســة النَّازحــن .وعقــب
منتــدى مراجعــة أصحــاب املصلحــة الوطنــي يف مــارس/آذار
 ،2010انتهــى إعــداد السياســة بالرشاكــة مــع وزارة الدولــة
للربامــج الخاصــة3 .ويف غضــون ذلــك ،عملــت لجنــة نيابيــة
مختــارة ومتخصصــة ملعالجــة مســألة إعــادة توطــن النَّازحــن
عــى الجوانــب الترشيعيــة لحاميــة النَّازحــن .وأتاحــت تلــك
اللجنــة الفرصــة أمــام مجموعــة عمــل الحاميــة للمشــاركة مــع
املرشعــن يف صياغــة الصــك القانــوين األول مــن نوعــه يف كينيــا
واملعنــي بحاميــة النَّازحــن.

ثــم قــررت مجموعــة عمــل الحاميــة مامرســة قــدر أكــر مــن
التأثــر عــى العمليــة بدمــج عمليتــي الصياغــة السياســاتية
والترشيعيــة .ثــم عقــد اتحــاد الالجئــن يف كينيــا بصفتــه رئيسـاً
ملجموعــة منــارصة مجموعــة عمــل الحاميــة ورشــة عمــل
للجنــة النيابيــة املذكــورة وتقــرر يف تلــك الورشــة أن ُيعهــد إىل
املجموعــة الفرعيــة مهمــة مراجعــة مــروع القانــون الــذي
صاغتــه اللجنــة .وبعــد أن عُ ــرض مــروع القانــون إلق ـراره يف
ديســمرب/كانون األول  ،2011قدمــت مشــاركة وزيــر الربامــج
الخاصــة فرصــة إســراتيجية ألعضــاء مجموعــة عمــل الحاميــة
لترسيــع تبنــي سياســة النازحــن (التــي كانــت ســتحدد
األهــداف ومناهــج التنفيــذ ضمــن اإلطــار القانــوين الجديــد).
وكان األثــر واضحــاً عنــد عــدم اقتصــار الوزيــر عــى دعــم
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مــروع القانــون أثنــاء جلســة قراءتــه يف املجلــس الوطنــي يقــود إىل تحقيــق الدعــم األكــر يف مرحلــة تنفيــذ كل مــن
بــل أيض ـاً مــن خــال تقدميــه لتعديــات مهمــة مثــل إنشــاء القانــون والسياســة.
صنــدوق إنســاين تدعمــه الحكومــة ملســاعدة النازحــن.
ويجــب حشــد املــوارد الكافيــة .ففــي كامــل مراحــل العملية ،ال
ثــم ّ
نظــم اتحــاد الجئــي كينيــا ورشــة عمــل تعريفيــة لضــان بــد مــن وجود املــوارد الالزمــة (املاليــة منهــا والبرشيــة) لتمكني
فهــم أعضــاء لجنــة العمــل والرفــاه االجتامعــي ألهميــة مرشوع بنــاء القــدرات والتدريــب والحشــد .إال أن تلــك الحاجــة مــا
القانــون ،وقــد ُبــذل جهــد كبــر يف ذلــك مــع إق ـرار مــروع زالــت متثــل تحديــاً خاصــة أمــام منظــات املجتمــع املــدين
القانــون يف املجلــس الوطنــي وصــدور املرســوم الجمهــوري التــي مل تشــهد أي نشــاطات مرتجلــة يف خططهــا الســنوية.
يف  2012/12/31رغــم ازدحــام املهــات عــى جــدول أعــال ومــع ذلــك ،ال مفــر مــن توفــر املــوارد الكثــرة إذا مــا أريــد
العمــل الترشيعــي .ومــع ذلــك ،مل ُتتـ َّ
ن بعــد سياســة النازحــن 4التأثــر عــى السياســة والقانــون.
لكــنَّ أعــداء مجموعــة عمــل الحاميــة يعملــون اآلن عــى
حشــد مديريــة الربامــج الخاصــة املعــاد هيكلتهــا حديثــاً وكذلــك التوقيــت كان قضيــة أساســية .فمنــذ اســتقالل البــاد
لعــرض مســودة السياســة عــى املجلــس الوطنــي ملناقشــتها .ولغايــة العنــف الــذي طــرأ عقــب االنتخابــات يف عامــي 2007
و ،2008مل يســبق أن ظهــرت الحاجــة الطارئــة بهــذا القــدر
الدروس املستفادة من العملية
لضــان إجــراء الحــوار حــول النــزوح الداخــي .فقــد خ َّلــف
ً
يالحــظ هــو َّأن بعــض أصحــاب املصلحــة الحكوميــن العنــف عقــب االنتخابــات آثــارا مدمــرة عــى الســكان
أول درس َ
بحاجــة إىل بنــاء القــدرات .فكثــر مــن الفاعلــن خــارج اإلطــار الكينيــن لكنــه أتــاح يف الوقــت نفســه الفرصــة ملراجعــة
الحكومــي يفرتضــون َّأن املســؤولني عــن صياغــة السياســات القوانــن الحاليــة واقــراح عمليــات سياســاتية وترشيعيــة
لديهــم األدوات املطلوبــة ألداء مهامهــم لكــنَّ ذلــك قــد ال ملعالجــة القضيــة.
يكــون صحيح ـاً عــى الــدوام.
مــن الــروري أيضـاً تحديــد الفاعلــن املحليــن وتأســيس إطــار
عمــل لتنســيق نشــاطاتهم .ومــا كانــت اإلنجــازات يف كينيــا
لتتحقــق لــوال الجهــود املوحــدة واملنســقة ملنظــات املجتمــع
املــدين واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة .وقــد أثبتــت
االجتامعــات املتعــددة التــي عُ قــدت برعايــة مجموعــة عمــل
الحاميــة أنــه ال ميكــن االســتغناء عنهــا يف تنظيــم النشــاطات
لتعبئــة الجهــود نحــو ســن قانــون النازحــن ورســم سياســة
النازحــن.

الخالصة

اتســمت الخــرة الكينيــة يف إيجــاد الحلــول املســتدامة للنــزوح
الداخــي ببعــض حــاالت النجــاح والتحديــات يف الوقــت نفســه.
ومتثــل النجــاح الرئيــي يف إق ـرار قانــون النازحــن الــذي ُســنَّ
رغــم التأخــر يف تبنــي السياســة .لكــنَّ ســن هــذا الترشيــع،
مــع ذلــك ،خطــوة إيجابيــة نحــو توفــر الركيــزة األساســية
ملنــع النــزوح الداخــي وحاميــة النازحــن ضمــن منــر شــامل
للسياســات .وجعــل ذلــك كينيــا أيضــاً واحــدة مــن قليــل
مــن البلــدان يف املنطقــة التــي تتمتــع بقوانــن محليــة تعنــي
بقضايــا النــزوح الداخــي.

أمــا مشــاركة الحكومــة يف عمليــة رســم السياســة فــكان أم ـراً
محوريـاً وظهــر ذلــك مــن خــال مشــاركة وزارة الدولــة للربامــج لويس كياما  refcon@rckkenya.orgاملدير التنفيذي التحاد
الخاصــة التــي أثبتــت فعاليتهــا يف إقــرار قانــون النازحــن .الجئي كينيا .وفريدريك كوم  koome@rckkenya.orgمدير
ومــن النتائــج الطبيعيــة لتلــك املشــاركة بنــاء عالقــات االتصــال برامج مكتب جنوب داباب التابع التحاد الجئي كينيا.
الحاســمة واســتخدامها بــل مــا زالــت ُتســتخدم يف الجهــود www.rckkenya.org
املبذولــة نحــو تبنــي الحكومــة لسياســة النازحــن.
 .1التنبيه اإلخباري للنزوح الصادر عن مركز رصد النزوح الداخيل 18 ،أبريل/نيسان 2013
ويف الوقــت نفســه ،ال بــد مــن تحقيــق اإلدمــاج واملشــاركة
الشــاملتني لجميــع أصحــاب املصلحــة مبــن فيهــم النازحــون
الذيــن يُعــدُّ ون املســتفيدين مــن اإلطــار القانــوين الــذي مل
يكــن لــه وجــود يف التجربــة الكينيــة .وســتكون نتيجــة هــذه
املشــاركة مــن مخرجــات الجهــود التــي يقدمهــا الجميــع مبــا
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 .2اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية حول حامية النازحني يف أفريقيا ومساعدتهم
http://tinyurl.com/AU-KampalaConvention
 .3الوزارة الحكومية التي كانت معنية بحامية النازحني يف ذلك الوقت.
 .4يُعزى التأخري يف إدراج السياسة املذكورة عىل جدول الحوار بسبب تغري الحكومة يف
كينيا وإعادة هيكلة عدد كبري من الوزارات.

