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  ملخص
 

 فيه قضيتالذي  بلديهذا هو ، فأمنيتي هي البقاء هنا"
سنوات شبابي، وهذا هو المكان الذي تعيش فيه 

فوطني ال ينعم إليه،  نلجأخواتي، فليس لدينا مكان آخر أ
نني فقط اتخاذ مكِ يُ . لعودةا يننلذا، فال ُيمكِ . بالسالم

الحالة األمنية الجيدة أن  ما اطمأننت إذاقرار آخر مختلف 
تتراجع أن فضلُّ أُ  نيولكن .قد عادت ُمجددًا إلى الصومال

  ."نا هناءالحكومة الكينية عن قرارها، وتقبل بقا
  عامًا، تعيش في ُمخّيم داداب لالجئين 21عائشة، امرأة صومالية عمرها 

  

 30مها إغالق مخيم داداب لالجئين بحلول ازعتاأعلنت الحكومة الكينية  ،2016أيار /مايو  6 في
أكثر من حيث يأوي  ،م لالجئين في العالمخيّ أكبر ُم يعد ، وهو 2016 تشرين الثاني/ نوفمبر

هناك لسنوات،  همقد عاش معظمو الجئ صومالي، 260,000 الجئ، من بينهم 280,000
فقد أصبح جليًا أن الحكومة الكينية اإلعالن، وبهذا  .عقدين من الزمن لمدة الحاالت، بعضفي و

رغب ت اسنوات، أنه ةعدمنذ  أعلنت كينيا وبينما. إلى الصومالتعتزم إعادة الالجئين الصوماليين 
الصادرة وإجراءات السياسة العامة فإن التصريحات ، إلى بلدهم لصوماليينل اإلعادة الطوعيةفي 

  .الحكومة في هذا الخصوصموقف في  اً بتصلُ  قد عكست 2016نيسان /أبريل منذ عن الحكومة 

الجئين ال مأماخيارات بديلة  ةوجود أيونظرًا لعدم  ،ضيق للغايةالزمني الطار وفي ظل اإل
نطاق ألولئك واسعة القسرية  تنفيذ عمليات إعادة يةالطريق أمام احتمال حَ تِ فقد ُف  ،الصوماليين

وفي حال تنفيذ . مزقهتُ سلحة الصراعات الُم ال تزال إلى الصومال، ذلك البلد الذي ، الالجئين
للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم  انتهاكاً ، فإن ذلك سُيّشِكل تلك قسريةال ةعاداإلعمليات 

  .لالجئين يةلحقوق اإلنسانل خطيراً  انتهاكاً  أيضاً  لكِ ّش يُ ساإلعادة القسرية، و

 ت، وتحدثبزيارة ُمخّيم داداب لالجئينلدولية قامت منظمة العفو ا ،2016آب /أغسطس  فيف
بعض ب منظمةالالتقى باحثو و. الراهنةأوضاعهم  حولالمستقبل وحول ًا صوماليًا الجئ 56إلى 
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الالجئين الذين ال يرغبون في العودة، بعض للعودة إلى الصومال، والالجئين الذين يسعون 
بسبب  ،مرة أخرى إلى كينياوالعودة منها فرار عادوا إلى الصومال إال للِ ما الالجئين الذين بعض و

المنظمات بُمقابلة ُممثلي  لمنظمة أيضاً وقد قامت ا. هناك األمن وانعدامالعنف أعمال 
لألمم المتحدة لشؤون  العلياوالمفوضية  ون الالجئين،ؤوكالة األمم المتحدة لشو اإلنسانية،
المنظمة ُمقابلة حاولت قد و .نوالجهات المانحة المعنية بُمخّيم داداب لالجئيالالجئين، 

 العفو الدولية باحثو منظمة كما قام. تاح لها ذلكيُ أنه لم  إال ،السلطات الكينيةولين بؤالمس
ُمخّيم داداب لالجئين، حول إغالق  ،ولةؤمس كينيةجهات ة عدالبيانات العامة الصادرة عن  دراسةب
المؤسسات  صالحيات بدراسةقام الباحثون أيضًا والالجئين الصوماليين، جموع مستقبل حول و

  .أيار/مايو إعالن  تنفيذئت لنِش الجديدة التي أُ 

على الالجئين للعودة إلى ُمتزايدة  وطضغ ممارسةبالحكومة الكينية ، قامت أيار/مايو منذ و
العودة 'على عملية ق افاالت ، تمفي وقت سابقو. 'طوعيةال العودة'الصومال، من خالل عملية 

لألمم المتحدة  العلياوالمفوضية بين حكومتي كينيا والصومال " اتفاق ثالثي" بموجب 'الطوعية
عن األمم صادرة تصريحات في حين أن هناك و. 2013في عام تم توقيعه ، لشؤون الالجئين

إال أن تطبيق ذلك غير  ؛"العودة الطوعية"تتحدث عن عمليات مازالت  والحكومة الكينيةالمتحدة 
أنه سيتم تقليص  "اللجنة الثالثية"أعلنت ، حزيران/ وفي يونيف. ممكن في ظل الظروف الراهنة

وقد  ؛2016نهاية عام بحلول الجئي  150,000بمقدار عدد الالجئين في ُمخّيم داداب لالجئين 
 .المختلفة في حدوث ارتباك، ولكنها لم ُتقلل من مخاطر اإلعادة القسرية البيانات تلكتسببت 

الالجئين ال  العظمى من غالبيةالأن هي  ،العودة الطوعيةأمام عملية  األكثر وضوحاً ن العقبة إ
ها في الفترة ما ؤتم إجرا سكانعدد اللتحقق من لعملية خالل ففي . إلى الصومال العودةتريد 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  العلياالمفوضية ، وجدت 2016آب / وأغسطستموز / ويوليين ب
دراسة وقد خُلصت . كانوا على استعداد للعودةُمخّيم داداب  في فقط من الالجئين% 25أن 

من % 86إلى أن   "أطباء بال حدود"أجرتها منظمات طبية غير حكومية، ومنظمة استقصائية 
األمنية، بما المخاوف في العودة إلى الصومال بسبب  مهرّ سأُ ال يرغبون ال هم وال الجئين ال

االفتقار إلى بسبب ل الجماعات المسلحة، وبَ تجنيد القسري من ِق من التعرض للخوف الفي ذلك 
  .الضرورية الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات

 لعودةال يريدون او ،داداب ُمخّيم بدائل لالجئين الذين يعيشون في ةأيالحكومة الكينية  لم ُتقِدمو
نوايا الحكومة ف .إليهليلجؤوا ، فلن يكون هناك مكان آخر مخيّ إغالق الُم وفي حال . إلى الصومال

 ،وإلغاء دائرة شؤون الالجئينحل إجراء سريع ب إغالق مخيم داداب إعالن أتبع فقد، واضحة
ومقره  ،فريق العملويضم . إعادة الالجئينوًال عن عملية ؤفريق عمل ليكون مس تشكيلو

 ُمتعددةمحلية كاالت "ويتكون من و، ُمختص بإعادة الالجئين إلى أوطانهمفريق داداب،  منطقة
 فريق العملل ياإلدار اإلشرافسلسل تيو. "الالجئين إلعادة عملياتفريق "و، "إلعادة الالجئين

 الحكومة صراحةً  ولوؤمسوقد ذكر . مجلس األمن القوميإلى حتى يصل في أعلى مستوياته 
 كونأنها ستإلى تصريحات ال تلكشير وال تُ  .إلى الصومال واعوديأن البد ن يأولئك الالجئأن 
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بإعادة  مستقوتوضح أن الحكومة تصريحات بعض الفإن  ،على العكس من ذلكبل ؛ عودة طوعية
  .قسرًا إلى الصومالالالجئين 

أخبر قد ف، 'عودة طوعية' اكأنهولتبدو  هذه العملية تمرير على الالجئينفي محاولة إلرغام و
قبل الموعد بأنه في حال عدم عودتهم طواعيًة  ُمخّيم داداب ن الالجئين فيحكوميو ولونؤمس

مالي الدعم ال على حزمة واحصل، فإنهم لن يتشرين الثاني/نوفمبر  30 الُمحدد وهو النهائي
   .أمريكي الُمقررة لهم دوالر 400بمبلغ 

 2016عام خالل  الجئ 27000، عاد إلى الصومال تشرين األول فقط/أكتوبر منتصف  وحتى
 شككتقد  ،وغيرها من المنظمات منظمة العفو الدولية، ، حيث أنفقطبشكل صوري طوعية 

على الالجئين  ممارستهايتم كانت هذه العودة طوعية حقًا في ضوء الضغوط التي في ما إذا 
والوضع  ،العودة عملياتلة حول ضلِ ُم الكافية والالمعلومات غير بسبب  ُمخّيم داداب، وأيضاً في 

العفو الدولية باستعراض منظمة لدى وفي هذا الصدد، قام الباحثون  .األمني في الصومال
أنها ، ووجدوا المتاحة لالجئين ذات الصلة بالموضوعوالمعلومات الكتابات المرجعية راجعة وُم 

   .األمنية القضاياتفتقر إلى بيانات تفصيلية حول 

 إال أن ؛إلى حد ما، في بعض المناطق ،األمني في الصومالوضع تحسن العلى الرغم من و
منظمة وقد أجرت . مازالت مستمرة هناك وانتهاكات حقوق اإلنسان ،قائماً الصراع الُمسّلح مازال 

عام أوائل و 2015الالجئين الذين عادوا إلى الصومال في عام بعض العفو الدولية مقابالت مع 
المنظمة  أولئك الالجئون ، وأخبرلالجئينُمخّيم داداب منذ ذلك الحين إلى  واعادوالذين ، 2016
وفقدان  ،وعمليات القتل ،هجماتواصفين الفي الصومال،  تعرضوا لهااألهوال التي  عن

 ثالثة اولديه عاماً  21، تبلغ أم عزباءوهي عائشة،  ،الالجئين هؤالءومن بين  .رزقهم مصادر
إلى الصومال  الدى عودتهواجهته  يالذمنظمة العفو الدولية عن الوضع وأبلغت غار، أطفال ِص 

 :، فيما يلي2015آب /أغسطس في 

أفراد دخل  ،من الزمنوجيزة فترة ب] جوبا السفلي واليةفي قع ت[عبددور  بلدةإلى  بعد عودتي"
في  ،على الفور ،معهقيم الذي كنت أُ  ،الرجل، حيث قتلوا الحيالشباب الصومالية إلى  جماعة

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين قد منحتني  لعلياوكانت المفوضية ا. حين تعرضت أنا للضرب
في أحد منه في مشروع تجاري  جزء قمت باستثمار حيث ،اً أمريكي اً دوالر 660قبل العودة مبلغ 

  ".وا متجريودمرذلك المبلغ من لدي ما تبقى على  استولوا ، إال أن أولئك األفراداألسواق

بصحبة أختيها  ،عاماً  12حينئٍذ عمرها كان و ،ُمخّيم دادابإلى  ،في بادئ األمر ،عائشةوقد أتت 
 تدعُ [ بالفعلفعلت ذلك لقد : "عائشة وأضافت. في الصومالوالديهما بعد مقتل  ،ينتثناال

وُتركُت صفر طفلي، وصديقي وُقِتَل ق متجري، حرِ أُ ...وانظروا ما حدث ،مرة واحدة] إلى الصومال
، حيث لم يكن لدي أي مال، واعتمدت ]إلى كينيا[لعودة األمر مني شهورًا ل غرقوقد است. اليدين
  ."لي مساعدة اآلخرينعلى 

 جماعة ِقَبل قسرًا من اتجنيدهمخالل التي عايشاها  محنتهمالمنظمة عن إلى ا تحدث شقيقانو
 لمفي نفس موقفهم إال أن آخرين ، استطاعا الهرب اعلى الرغم من أنهمو. المسلحة "الشباب"
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اختطاف وتجنيد األطفال يتم في الوقت الراهن شارة إلى أنه إلوتجُدر ا .ذلك في يحالفهم الحظ
كما  ،"الشباب"جماعة إلى وُينسب ذلك في معظم الحاالت على نطاق واسع في الصومال، 

  .والميليشيات العشائريةالجيش الوطني الصومالي  من ِقَبليجري تجنيد األطفال 

إلى الصومال،  الالجئون عند عودتهم هاالسالمة التي يواجهالُمتعلقة بمخاطر الوباإلضافة إلى 
 ، فهناكالعائدينالالجئين عداد كبيرة من ألأي تدفق للتعامل مع  اً هيئفإن الصومال كبلد ليس ُم 

 هممن الصومال، وكثيرُ  في داخلياً  النازحين منمليون شخص  1.1أكثر من في الوقت الحالي 
 ياإلغاثة الوقت الكافلسلطات ومنظمات وال يوجد لدى ا. داخلياً  النازحينمات خيّ يعيشون في ُم 

 ضعف على عالوة، الترتيبات الالزمة الستقبال األعداد الُمتزايدة من الالجئين العائدين إلجراء
في ، أوقفت السلطات 2016آب /أغسطس في و. لهذه المشكلة االستجابة اإلنسانية الدولية

ساعدات بسبب نقص الُم  ،من كينيا ينقادمصومالي الجئ  1,100عودة  والية جوبا السفلى
لعودة  المجهزةالظروف غير كانت  ،التي أثارتها السلطات بواعث القلقومن بين . اإلنسانية
العودة  برنامج، باإلضافة إلى أصًال ضطربة الُم  يةمناألحالة البتفاقم األمر الذي قد ُينذر  ،الالجئين

 ومن المرجح، في المجتمع االندماج الكاملبللسماح للعائدين  الوقت الراهن يف غير كافكونه 
تجاوزت والتي  ،داخلياً النازحين سيذهبون إلى ُمخّيمات العائدين الالجئين أولئك معظم أن 

  .إليواء الالجئين االستيعابية طاقتهابالفعل 

بال شك مخاطر  ونواجهيسبوجه خاص،  المستضعفين، من الالجئين عاتجموبعض الموهناك 
بعض بمنظمة العفو الدولية وقد التقت . على العودة إلى الصومال واجبرأُ ما إذا  م،تههدد حياتُ 

هم يخشون و ،نهم ال يريدون العودة إلى الصومالأوضحوا بأالذين و ،ذوي اإلعاقةمن الالجئين 
مي اجريت في الصومال في عوخالل البحوث التي أُ  .ُأجبروا على القيام بذلك ما حياتهم إذاعلى 
، بشكل ذوي اإلعاقة يواجهونمن منظمة العفو الدولية أن األشخاص ، وجدت 2014و  2013
. العنف بسبب نوع الجنسو ،العنف الجنسيالنتهاكات، بما في ذلك لتعرضهم  خطر متزايد،
 ، يواجهون"الصوماليين البانتو"األقليات، بما في ذلك من مجموعات أخرى من الالجئين وهناك 

  .الُمسَلحة "الشباب"جماعة ل بَ من ِق وهم مستهدفون للتجنيد القسري  ،التهميش أيضاً 

بعينها مخاطر  ،دون شك ،يواجهونمن الالجئين على الرغم من أن بعض األفراد والمجموعات و
سعت وفي هذا الصدد، . بشأنهمحدد أي إجراء ُم إال أنه لم يتم اتخاذ نقاط ضعف،  وُيعانون

لن  مبأنهالالجئين كي تؤكد ألولئك ، قدر استطاعتهااألمر  استقصاءإلى  منظمة العفو الدولية
ُمخّيم داداب إغالق تم بدائل إذا السلطات توفر لهم حتى  ،عودة إلى الصومالاليضطروا 
إعادة الالجئين إلى بالدهم، ُيضيف  اتعملي من فتقار إلى التخطيط السليم أليٍ االف. لالجئين
  .الالجئون الصوماليونهؤالء ها هإلى المخاطر التي يواجالمزيد 

 مخاوف وشكوك فثمةتشرين الثاني، /نوفمبر  30 وهوالُمحدد ومع اقتراب الموعد النهائي 
الالجئين في تقليص عدد ال و، لُمخّيم داداب لالجئينإلغالق الكامل ا فال يبدو أن قضية .كبيرة

عزم  ولكن محتمل، ــ ال يبدو أنهما أمر 2016الجئي بنهاية عام  150,000 الُمخّيم بمقدار
هذا األمر أثار وقد  .ال يفتر الالجئين الصوماليينإنهاء استضافة على السلطات الكينية 
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تشرين الثاني /نوفمبر ، حول ما سيحدث في نهاية اإلغاثةووكاالت  ،بين الالجئين التساؤالت
  .ذلكوما يلي 

أوضاع  ة بشأنكينيالحكومة بيانات السياسة العامة التي أصدرتها ال باإلضافة إلى دراسة تأثيرو
أسباب التحول الملحوظ الذي  ينظر فيفإن هذا التقرير ، دادابُمّخيم الالجئين الصوماليين في 

إغالق المخيم لدواعي األمن بين الحكومة  توقد ربط. 2016في عام  الكينيةسياسة شهدته ال
وتقديم  ،تقاسم المسؤوليةفي  ،طويلعلى المدي الالدولي، المجتمع فشل وبين القومي، 

للعائدين إلى الُمقّدم بطء وتيرة الدعم ولالجئين، ا لكينيا لمساعدتها في استضافتهادعم ال
، تقوم على أساس سليم، يالكافشكاوى كينيا بشأن االفتقار إلى الدعم الدولي ف .الصومال

 ومما ال شك فيه، أن .لالجئين عمليات اإلعادة القسريةأن يكون ُمبِررًا ل ال يمكن ابدأً إال أن ذلك 
دون المستوى  دائماً  تظل المجتمع الدوليإغاثة الالجئين في كينيا من جانب  نداءات تمويل

الصادرة  لنداءات التمويللم تتم االستجابة  ،تشرين األول/أكتوبر في نهاية ، حيث أنه المطلوب
من إجمالي % 38سوى بنسبة  ،لألمم المتحدة لشؤون الالجئين العليامن المفوضية 

مايو اسطنبول في للعمل اإلنساني الذي ُعِقَد في  القمة العالمي وخالل مؤتمر. تطلباتالُم 
 500بدفع مبلغ  إلى أن المجتمع الدولي قد تعهدَ  ،وليام روتو ،أشار نائب الرئيس، 2016 أيار/

وعالوة على . المبلغذلك من  ٪1من  يتم االيفاء سوى بأقل ، ولممليون دوالر أمريكي إلى كينيا
في  ،كينياالمتواجدين في المستضعفين توطين الالجئين  العروض الُمقدمة إلعادةذلك، فإن 

 منخفضال هاعدلُم أيضًا عند ظلت  ،لألمم المتحدة لشؤون الالجئين العلياالمفوضية طار برنامج إ
 .دون أي تحسن

على بين الدول، يأتي  عن الالجئين باإلحباط إزاء عدم تقاسم المسؤولية المشتركةكينيا إن شعور 
وتجدر اإلشارة إلى أن عشر دول  .القضيةحول هذه المعنية، خلفية تزايد التوترات بين الدول 

وكينيا هي إحدى تلك  ؛مليون الجئ 21نصف الجئي العالم البالغ عددهم حاليًا تستضيف فقط 
-االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه عرضسياق ظل في  ويحدث هذا أيضاً ، العشر الدول

مليار دوالر  6.6حوالي (يورو  اتمليار ستةعلى تركيا منحها مبلغ  -الجهات المانحة الرئيسية لكينيا
أشار محللو هذا الخصوص،  فيو. وإبعادهم عن أوروبا ،نظير استضافة الالجئينوذلك  ،)أمريكي

، قد أعطت أن الطريقة التي يتعامل بها االتحاد األوروبي مع أزمة الالجئينالسياسة الخارجية إلى 
خلية الرمية إلى إغالق ُمخّيم داداب سياستها الدا لتعزيز وتنفيذلحكومة الكينية دفعة قوية ل

  .لالجئين

 ، فقدكافيةللفحص واالستبيان بصورة  ،األمنمسألة حول الكينية تصريحات الحكومة ولم تخضع 
ومع ذلك، . الُمسَلحة "الشباب"وبين جماعة الالجئين الصوماليين  بين ،كراراً وتِ  راراً ِم  ،كينيا تربط

 وامخدِ ستُ الصوماليين قد ان الالجئين إ، بل االدعاءات تلكمثل يدعم  يذكرفليس هناك دليل 
وهو األمر الذي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقه ككبش فداء في أعقاب الهجمات اإلرهابية، 

أمنية  بواعث قلق لديها مما ال شك الكينية حكومةومع التسليم بأن ال. في وقت سابق
ن سند من ود ،التصريح ،بواعث القلق هذهذلك ال ُيبرر بأن يكون رد فعلها إزاء أن إال  مشروعة،
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 إعادةأو  ،حةسلّ الالجئين والجماعات الُم  النطاق بينواسعة بوجود روابط  ،الكافية والبراهين ججالحُ 
  .هناك القائم حالياً  حسلّ ُم الصراع ال في ظل مخاطر الجي إلى بالدهمألف  200أكثر من 

األمن والالجئين، وهو  قضية الخلط بينالذي ينطوي على  ،بمفردها ذلك الموقف كينياوال تقف 
ثمن الجرائم  عونيدفوجعلهم  ،ن على الصعيد العالميوالالجئفيه  ُوِضعَ موقف الذي ال

ُتساير وكأنها كينيا وتبدو  .بهاأي صلة  الالجئينجموع لالتي نادرًا ما يكون و ،تعلقة باإلرهابالُم 
/ الدكتور قالأيار، /مايو  9في على سبيل المثال، ؛ فتتبعهأو حاليًا، السائد األوسع نطاقًا االتجاه 

جراء من هذا اإل اتخاذيتم ": لحكومة الوطنيةا وُمنسقلوزارة الداخلية  السكرتير األولكارانجا كيبكو، 
على  ،تقومالتي –حٍد سواءالغنية والفقيرة على  –دانتزايد فيه عدد البليالذي وقت الفي جانبنا 

  ."لقومياألمن ا إليها ألسباب تتعلق بُمقتضياتمن دخول الالجئين بالحد  ،الصعيد العالمي

إن الوضع الذي يجد فيه الالجئون الصوماليون أنفسهم اآلن، والمخاطر الجسيمة التي تواجه 
المشتركة لكل من الحكومة الكينية والمجتمع الدولي حقوقهم اإلنسانية، إنما يعكس اإلخفاقات 

في حين أن كليهما متورط بشدة فيما آَل إليه الوضع الحالي لالجئين، فال يمكن ف. على حد سواء
وقد اختارت كينيا مواصلة . من تلك المسؤولية للتملصولية على اآلخر ؤألٍي منهما إلقاء المس

أمام في ايجاد بدائل ُمناسبة  تقاعستحين أنها قد عمليات اإلعادة القسرية لالجئين، في 
  .في المجتمع الكيني، على سبيل المثال همدمج من قبيل، الالجئين

' العودة الطوعية'ها لعملية دعملألمم المتحدة لشؤون الالجئين  العلياالمفوضية اصلت قد وو
التي تصريحات بأن ال ونمسلّ ها يُ موظفيًا من ، على الرغم من أن بعضهمناوطأإلى لالجئين 

نهج  على أن تلك العملية تتم وفقأبدًا تدل ال  ،ولون في الحكومة الكينيةؤأدلى بها مس
  .ةطوعيال

حاليًا قضايا الالجئين في كينيا، هم ب المعنيين الشركاء الرئيسيينبعض وفي الواقع، فإن 
الدول ، واالتحاد األوروبيالسيما ولالجئين، سيئة الُم سياسات فيما يتعلق بال متورطون بشدة،

تنتهك سأنها علن بوضوح تُ وهي شهرًا الماضية  الثمانية عشر تأمضوالتي ، فيه األعضاء
 ، فإنوعالوة على ذلك .تعقد صفقات مالية لمنع الالجئين من الدخول إليهاسو ،القانون الدولي

شرق أفريقيا والقرن  عبرَ  الجاريةاإلقليمية  المحاوالتالجهود وم نفسه في قحِ يُ االتحاد األوروبي 
إلى و ،المهاجرين والالجئين من الوصول إلى شمال أفريقيامنع ف إلى ، والتي تهدُ األفريقي

التربص بالالجئين و ،في دعم الالجئين في كينياخفاق اإلف. إلى أوروباالمؤدي  يطريق البحرال
إبقاء من أجل موال ستعداد إلنفاق األإبداء االبجانب ، نهماوطأفي  اإلساءة إليهمفي  رغبةً 

حينما ، "الهاوية لِسباق نحوا" إلى تحفيزكما هو متوقع، ، قد أديكل ذلك  ،الالجئين خارج أوروبا
  .يتعلق األمر بحماية الالجئين على الصعيد العالمي

واالتحاد األوروبي،  ،والمملكة المتحدة ،المجتمع الدولي، بما في ذلك الواليات المتحدة يقومو
، وهم يعلمون إلى الصومالالكينية داداب منطقة بتمويل برامج إلعادة توطين الالجئين من 

وانتهاكات  ،جمةمصاعب  ونسوف يواجهيقينًا أن العديد من الالجئين العائدين إلى هذا البلد 
التصريحات التي إزاء و. األمرفي بادئ التي فروا منها ، وهي نفس المخاطر حقوق اإلنسانل
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 للتفكير وقت يذكرلجهات المانحة لم ُتتح ل ،اإلطار الزمني الضيقوفي ظل  ،أيار/ُأطلقت في مايو
لألمم  العلياوالمفوضية العديد من الجهات المانحة وفي هذا الخصوص، فإن . ر في األمروالتدبُ 

تكون عمليات عودة  نألضمان  ،يقدمون مشاركتهم اآلن كأمر ضروري المتحدة لشؤون الالجئين
  .تحقيقه على أرض الواقع يمكن ، وهم يعلمون جيدًا أن ذلك الطوعيةالالجئين إلى أوطانهم 

، كما "إعادة الالجئين إلى أوطانهم"ويدعو هذا التقرير حكومة كينيا إلى الوقف الفوري لعملية 
دعم عن  الكفإلى  الدوليوالمجتمع لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  العليايدعو المفوضية 

 والتي تهدف ،عقد صفقات ال تتسم ببعد النظربدًال من االستمرار في و. تلك العمليةتسهيل و
تطبيق حلول وضع وعلى المجتمع الدولي دعم ينبغي فإنه إلى كبح تدفق الهجرة في أفريقيا، 

وغيرهم من الالجئين في كينيا، بما  ،لصوماليينا الالجئين ةلقضيستدامة على المدى الطويل ُم 
بصورة و ،ُمتزايدعلى نحو أماكن تاحة إو ،ضيفةفرص االندماج في المجتمعات الُم تاحة إفي ذلك 
ينبغي أن و. وُمجدٍ  معقولٍ  بشكلٍ  تقاسم المسؤولية مع كينيابحيث يتم  ،عادة التوطينمناسبة إل

بحتة لالجئين في البلدان النسانية اإلة ستجابتحوًال من مجرد االشمل الدعم الفعال لكينيا ي
ُليصبح محدودة، والتي دائمًا ما تكون خدمات بتقديم  إطار عمل معنيكونه ومن مجرد ، فةالُمضي
نهج ينطوي على إدراج ال وهذا. ةالذاتي يةاالستقاللالمزيد من التمتع بلالجئين عمل ُيتيح لل اً إطار

المراحل المبكرة لجهود االستجابة لالجئين، بغية توفير من بداية الفاعلة في التنمية  األطراف
وينطوي هذا النهج . فةالُمضيمع المجتمعات  ،إلى جنب جنباً  ،لالجئين مدفرص شاملة طويلة األ
التي ال تؤدي إال إلى عزل و ،التخلي عن سياسات اإليواء في المخيمات أيضًا بشكل حاسم على

  .استقالليتهم الذاتيةوسلب  ،الالجئين
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   إليه نلجأ آخر مكان هناك ليس 

 كينيا في لالجئين داداب ُمخّيم من الصوماليين لالجئين القسرية اإلعادة

عتزامها إغالق مخيم داداب لالجئين بحلول ا، أعلنت الحكومة الكينية 2016أيار /مايو  6 في
أكبر ُمخّيم لالجئين في العالم، حيث يأوي أكثر يعد ، وهو 2016تشرين الثاني /نوفمبر  30

عاش معظمهم هناك الجئ صومالي، وقد  260,000الجئ، من بينهم  280,000من 
وترجع الحكومة الكينية أسباب إغالق  .لمدة عقدين من الزمن الحاالت، بعضفي لسنوات، و

مخيم داداب إلى مزاعم تفيد بأن المخيم يمثل تهديدًا لألمن القومي، وأن كينيا لم تتلق 
  .الدعم الكافي من المجتمع الدولي في هذا الخصوص

 ؛عن الحكومة الكينيةوالبيانات الصادرة  ،ةعن األمم المتحدوفقًا لبعض البيانات الصادرة و
إال أن العودة ، العودة إلى الصومال طوعاً ُيطلب منهم حاليًا الالجئين الصوماليين فإن 

يتم اآلن ُممارسة و. ظل الظروف الراهنةفي ليست ممكنة  حالياً الطوعية إلى الصومال 
 تهديدات من جانب السلطات الكينية،الالجئين للعودة، بما في ذلك الالضغوط على 

لألمم المتحدة  العلياالمفوضية قدمة من فية الُم اكاالفتقار إلى المعلومات الباإلضافة إلى 
لدى الكثيرين بالقلق العميق  اً شعورأثار  ، األمر الذيالتنفيذيينوشركائها لشؤون الالجئين 
ُمخّيم داداب، فلن إذا تم إغالق فلالجئين الصوماليين؛ لم ُيترك بديُل آخر و. إزاء مستقبلهم

  .ا إليهؤوليلجمكان آخر أي يكون لدى الالجئين 

عمليات اإلعادة القسرية  أن توقف فوراً البد ص التقرير إلى أن السلطات الكينية ويخلُ 
لنظر في حلول بديلة ينبغي على السلطات الكينية ا ،لالجئين الصوماليين، وبدًال من ذلك

المجتمع الدولي أيضًا التقرير يدعو و. الجهات المانحة دعٍم  من قبلالستضافة الالجئين، 
إحدى الدول باعتبارها  ،مما هو عليه اآلنأكبر بكثير بصورة إلى كينيا دعم الإلى تقديم 

 توطينأماكن إعادة زيادة على أن يشمل ذلك الدعم ، ينجئالرئيسية التي تستضيف الال
تطبيق حلول ُمستدامة على المدى الطويل وضع ودعم الالزم ل، وتوفير التمويل الالجئين
 .الالجئين لقضية

 


