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وضع املبادئ موضع التنفيذ: دروس من فيجي بشأن عمليات إعادة التوطني 

املخطط لها
ليام مور

وتقدم  التوطني،  إعادة  عمليات  تخطيط  يف  البلد  تجربة  إىل  فيجي  يف  التوطني  إعادة  إرشادات  تستند 
مشورة للدول األخرى التي تواجه تحديات مامثلة.

فرانك  الـــوزراء  رئيس  افتتح   ،2020 عــام  من  نوفمرب  يف 
باينيامراما )Frank Bainimarama( رسمًيا قرية ناريكوسو 
يف   )Ono( أونو  جزيرة  يف  حديًثا  ُنقلت  التي   )Narikoso(
فيجي. وقد شهد املرشوع انتقال سبع أرس إىل مساكن مقاومة 
الفيضانات  لتجنب  وذلك  مرتفعة،  أرض  عىل  للعواصف 
وزخم  البحر  مياه  منسوب  ارتفاع  عن  الناجمة  املتكررة 
العواصف. وقرية ناريكوسو هذه هي مجرد واحدة من 48 
كلًيا  أو  جزئًيا  نقاًل  تتطلب  أنها  الحكومة عىل  قرية حددتها 
بسبب الظروف املتعلقة بظروف املناخ، وهناك أكرث من 800 
تجمع برشي آخر من املحتمل أن تكون عرضة للخطر الرضر 

أو النزوح يف املستقبل.

توطني  ــادة  إع خالل  فعلًيا،  فيجي  تجربة  ساهمت  لقد 
املجتمعات، يف تطوير مجموعتني جديدتني من اإلرشادات - 
لها )2018( 1، وكذلك  التوطني املخطط  حول عمليات إعادة 
ونظرًا   .2  )2019( والكوارث  املناخ  تغري  النزوح يف حاالت  يف 
ألن العديد من الدول يف جميع أنحاء العامل تتطلع إىل تطوير 
سياسات مامثلة، فمن املهم التعلم من تجربة أوائل املتبنني 
وملعرفة  تطبيقه،  إعادة  يجب  ما  ملعرفة  وذلك  فيجي،  مثل 
القضايا التي تحتاج إىل معالجة أخرى. ويف حني ُتؤّطر عمليات 
املجتمعات  تحديد  عملية  فإن  أخري،  كمالذ  التوطني  إعادة 
املعرضة للخطر وعملية مشاركتهم ميكن أن تكونا جزًءا مهاًم 
يف التخفيف من حدة عوامل الخطر، األمر الذي يتيح لهذه 
للمجتمعات البقاء يف مكانها لفرتة أطول، أو إيجاد حلول أكرث 

استدامة بعد انتقالها.

عمليات  حوكمة  اآلن  اإلرشاديان  التوجيهان  هذان  يشكل 
إعادة التوطني والتنقالت املناخية يف جميع أنحاء فيجي. ومل 
تشغيل  إجراءات  تحديد  هو  الوثائق  من هذه  الهدف  يكن 
ولكن  منفصلة،  وثيقة  يف  تقدميها  تم  التي  وهي  معيارية، 
الفاعلة  الجهات  لتوجيه  شاملة  مبادئ  وضع  هو  الهدف 
يف  فيجي  اعتمدت  وقد  التوطني.  إعادة  عملية  يف  الرئيسية 

القامئة.  الدولية  األطر  عىل  ابتداء-   - املبادئ  هذه  تطوير 
وقد أظهرت مسودة أولية للمبادئ التوجيهية، خاصة بإعادة 
األمم  مبادئ  مع  تنسجم  إرشادات  تقديم  يف  النية  التوطني، 
الداخيل3.  النزوح  بشأن   1998 لعام  التوجيهية  املتحدة 
املبادئ  إىل  املبارشة  اإلشارة  تزيل  للوثيقة  النهائية  فالنسخة 
إىل  أيًضا  اإلشارة  لكنها تحتفظ مبعناها. وقد متت  التوجيهية 
وإىل  املستدامة،  التنمية  أهداف  يف  الواردة  املبادئ  أهمية 
إطار سنداي Sendai للحد من مخاطر الكوارث، وإىل اتفاقية 
األمم املتحدة التأطريية بشأن تغري املناخ UNFCCC( ( وإىل 

مواثيق حقوق اإلنسان املتعددة.

فيجي  إرشادات  تم تصميم  قد  أنه  بالذكر هنا  الجدير  ومن 
كوثائق حّية تشجع عىل عملية التعلم بتكرار التجربة، حيث 
ُتجرى تحسينات باستمرار عىل عملية إعادة التوطني. فالتعلم 
من التطبيقات الخاصة بسياق ما ومن ثم تكييفها عىل سياق 
آخر هو أمر مهم ألي جهة فاعلة تتعامل مع املجتمعات التي 
قد تحتاج إىل االنتقال من مكانها. ويجب - من أجل تحقيق 
املحتملة  الرتحيل  لعمليات  التخطيط  يأخذ  أن  دامئة-  حلول 
قدرة  عن  فضاًل  املترضرة،  املجتمعات  احتياجات  االعتبار  يف 

الجهات الحاكمة وخصوصيات السياق املحيل.

وتجدر اإلشارة أيضا إىل أنه من غري املحتمل - بدون اإلرادة 
السياسية ملتابعة السياسات حول التحركات املناخية وتنفيذها 
– أن يحدث يشء. فهذه ليست فقط اإلرادة لفعل يشء ما، 
واملبادئ  القوانني  عىل  االعتامد  عىل  القامئة  اإلرادة  ولكنها 
التطبيقات  ألفضل  ناشئة  معايري  لتبني  الحالية  واألعــراف 
املمكنة. ومع أن األفكار الواردة يف املبادئ التوجيهية لفيجي 
ليست فريدة من نوعها بحد ذاتها، فإن الطريقة التي نسجت 
بها القوانني والقواعد واملعايري واملبادئ القامئة معا وتطبيقها 
نوعها.  من  فريدة  بالتأكيد  هي  الناشئة  القضايا  مجال  يف 
وهذا ما ميكن للمطبقني اآلخرين النظر إليه وهم يصوغون 

تجاربهم الخاصة بهم.
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التعلم من تجربة فيجي
عمليات  يف  بارز  نحو  عىل  تظهر  رئيسية  عوامل  ثالثة  هناك 
إعادة التوطني يف فيجي حتى اآلن، وهي: وجود مكان لالنتقال 
الرغبة  ووجود  أنفسهم،  للمترضرين  الفعالة  واملشاركة  إليه، 

وتوافر القدرة عىل متويل هذه املشاريع.

موقع  توافر  عىل  الحلول  متانة  تعتمد  أن  املرجح  من  أوالً، 
مناسب إلعادة التوطني. وقد تعتمد هذه املالءمة بدورها عىل 
قضايا مثل: ما إذا كان املالكون التقليديون قادرين عىل الحفاظ 
االنتقال ملسافات  أرايض أجدادهم عن طريق  عىل روابط مع 
قصرية، وما إذا كان بإمكان هذه التجمعات البرشية البقاء مًعا 
تكاليف  دفع  السكان  مبقدور  كان  إذا  وما  جديدة،  مواقع  يف 
االنتقال، وما إذا كانت املجتمعات املضيفة مستعدة الستقبال 
أولئك الذين انتقلوا إليهم. ففي عملية إعادة توطني ناريكوسو 
Narikoso، كان ال بد من فصل املجتمع. فسبع أرس فقط هي 
باقي  ينتقل  أن  تقرر  بينام  الجديد،  املوقع  مع  تالءمت  التي 
التجمع إىل موقع مجاور يف املستقبل4. فمثل هذه التقسيامت 
للمجتمعات املتامسكة أصال يجعل من غري املرجح العثور عىل 

حلول دامئة حًقا.

الفّعالة. فمن أجل  الثانية فهي أهمية املشاركة  النقطة  أما 
الحصول عىل أفضل فرصة للنجاح يف عمليات إعادة التوطني، 
يحتاج الناس إىل التحكم يف عمليات صنع القرار التي تؤثر 
يف  املكتملة  التوطني  إعادة  عمليات  أظهرت  وقد  عليهم5. 
النتائج.  والرضا عن  املشاركة  متفاوتة من  فيجي مستويات 
فمع أنه ُروِّج يف البدء لعملية إعادة التوطني يف فيندوغوال  
Vunidogoloa عىل أنها عملية تشاركية، فإن أعضاء املجتمع 
قد عربوا عن مخاوف الحًقا بأن القرارات غالًبا ما كانت ُتتخذ 
كانت  وملا  معهم.  التشاور  دون  والحكومة  املتعاقدين  بني 
بدأت  قد   Narikoso ناريكوسو  يف  التوطني  إعادة  عملية 
التوطني،  إلعادة  الجديدة  التوجيهية  املبادئ  إدخال  قبل 
 - التواصل  البداية. ولكن  فقد واجهت مشكالت مامثلة يف 
حسب ما ورد – قد تحسن بني املسؤولني واملجتمع مع تقدم 
الكاملة؟ هذا  املرشوع؛ فهل سيصل هذا إىل عتبة املشاركة 

ما ننتظر أن نراه.

استبعاد  مسألة  العمليات  هذه  يف  املتكررة  القضايا  ومن 
مل   ،Vunidogoloa فيندوغوال  ففي  املناقشات.  من  النساء 
ذلك  نساء  أشارت  وقد  مطابخ.  عىل  الجاهزة  املنازل  تحتِو 
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يعمل متطوعون من الصليب األحمر يف فيجي مع املجتمعات املحلية يف مقاطعة را )Ra( بعد إعصار وينستون )Winston( الذي رضب فيجي يف فرباير 2016.
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إىل  التوطني  إعادة  بعد  أجريت  التي  املقابالت  يف  املجتمع 
أمورهن مبا وافق  ُيسَترَشْن، وأنه كان عليهن تدبري  أنهّن مل 
عليه الرجال. ويجب أن تعكس املوافقة واملشاركة النشطة 
األصوات  ذلك  يف  مبا  كامل،  بشكل  املعني  املجتمع  آراء 
عادة-   - يتم  التي  األخرى  واألصــوات  واملهمشة  الضعيفة 

تجاهلها.

وتحديد  للخطر  املعرضة  للمناطق  التخطيط  عملية  إن 
صعب  أمر  للسكن  صالحة  غري  فيه  تكون  الذي  التوقيت 
من  حالة  كل  ويف  والسلطات.  املجتمعات  من  لكل  للغاية 
التزام  بني  التضارب  استجالء  يجب  التوطني،  إعادة  حاالت 
الدولة بحامية مواطنيها ومنعهم من أن يكونوا عرضة لألذى 
من جهة، وحق الناس يف اختيار متى وكيف يغادرون منازلهم 
من جهة أخرى. ومن املرجح أن متنع املشاركة املبكرة الفعالة 
-التي تشمل تدابري وقائية املجتمعات – حصول النزوح قبل 

استنفاذ جميع خيارات البقاء.

التحدي الثالث هو أن مثل هذه السياسات الطموحة باهظة 
ناريكوسو  نقل  استكامل  ممكنا  يكن  مل  فمثال،  التكلفة؛ 
االتحاد  من  متويل  عىل  الحصول  بعد  إال   Narikoso
وهو  األملاين،  التنمية  صندوق  خالل  من  ُحوِّل  م  األورويب 
يورو   808750 بـ  املقدر  املبلغ  من  يورو   700000 وفر  ما 
املطلوب لعملية إعادة التوطني. وعىل الرغم من أن املبالغ 
النهائية ال تزال غري واضحة، فمن املعروف أن الحكومة قد 
أنفقت عىل املرشوع حوايل ثالثة أضعاف ما كان مدرًجا له 
زيادة  أيًضا  املجتمع  كان عىل  بينام  البداية،  يف  امليزانية  يف 
مساهمته بشكل كبري لضامن اكتامل عملية إعادة التوطني6. 
وقد أسست فيجي - استجابًة ملشكلة التمويل – الصندوق 
املناخ  بسبب  التوطني  وإعادة  النازحني  للسكان  االئتامين 
التكيف مع  بتمويل جزيئ من خالل رضيبة  يف عام 2019، 
الطوعية  املساهامت  أيضا من خالل  وجزئًيا  واملناخ،  البيئة 
من الدول املانحة مثل نيوزيلندا. ويبقى أن نرى ما إذا كان 
هذا النموذج قادرًا عىل متويل الحجم الضخم من عمليات 
إعادة التوطني ومن األعامل الوقائية التي حددتها الحكومة.

دويل  بدعم  يحظى  االئتامنية  الصناديق  نهج  أن  ويبدو 
فانواتو  اقرتحتها  التي  تلك  مثل  البديلة،  الخطط  من  أكرب 
آلية  مثل  عمليات  استخدام  فانواتو  ُتفضل   .Vanuatu
وارسو للخسائر واألرضار املنبثقة عن اتفاقية األمم املتحدة 

التأطريية بشأن تغري املناخ )UNFCCC(، والتي تركز عىل 
الناجمة عن  الذين يدفعون تعويضات عن األرضار  امللوثني 
دولية  مامنعة  فانواتو  واجهت  فقد  ذلك،  ومع  مخلفاتهم. 
لهذا األمر، وذلك ألنه كان عىل الدول ذات االنبعاثات األعىل 
ولكن  املناخ.  بأزمة  التسبب  يف  بخطئها  تعرتف  أن  تاريخيا 
فإذا   - مالءمة  األكرث  هي  النامذج  أي  مسألة  عن  بعيدا   –
كان مبقدور الصناديق مثل صندوق فيجي أن متّكن عمليات 
إعادة التوطني من البدء اآلن، وأن تضمن حامية املجتمعات 
الدول  تستنسخه  قد  حاًل  إًذا  ستكون  فإنها  املستقبل،   يف 

األخرى.

كل  فإن  الثالثة،  العوامل  هذه  مع  التعامل  ر  ُقدِّ لو  وحتى 
عملية إعادة توطني يجب أن تكون مفصلة لتناسب املجتمع 
إعادة  عملية  بعد  ملا  األجل  مع وجود دعم طويل  املعني، 
التوطني. ويجب - باختصار - إعطاء الناس كل فرصة التخاذ 
قراراتهم الخاصة حول ما إذا كانوا سينتقلون، وأين ينتقلون، 
الحكومية  الجهات  تكون  أن  يجب  كام  ينتقلون.  ومتى 
ومتويلها  املشاريع  هذه  تخطيط  عىل  وقادرة  راغبة  أيًضا 
ضامن  إن  التوجيهية.  املبادئ  مع  يتالءم  مبا  واستكاملها 
استيفاء عمليات الرتحيل لهذه املعايري الطموحة ليس باألمر 
الوفاء  يتم  مل  إذا   - كبري  احتامل  فهناك  ذلك،  ومع  السهل؛ 
الناس لن يجدوا حلواًل دامئة وسيواجهون أشكااًل  بها - بأن 

متكررة أو مطولة من النزوح.
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