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االستعداد لالنتقال املخطط له

تواجه الحكومات حاجة تزداد إلحاحاً بأن تضع يف اعتبارها
عملية نقل املجتمعات لحاميتها من اآلثار السلبية املرتتبة عىل
التغري املناخي وذلك بأن متارس الدول واجبها تجاه إبعاد السكان
عن األذى إزاء املخاطر التي ميكن التنبؤ بها .والتخطيط لعملية
االنتقال من األمور الرضورية وتتطلب إيجاد بيئة ممكنة تقدم
قاعدة قانونية تتيح املجال أمام كل من انتقال مخطط له وبناء
القدرات وانتهاج مقاربة تشتمل عىل جميع أجهزة الحكومة
املعنية .وخالل التخطيط ،ال بد من إجراء تقييامت املخاطر
مع رضورة استشارة وإرشاك املجتمعات املتأثرة التي تضم:
املجتمعات التي سوف ُتن َقل واملجتمعات التي سوف تبقى
واملجتمعات املستضيفة .ويجب أن يتضمن الرتكيز عىل األبعاد
اإلنسانية الجهود املنتظمة الالزمة للسامح لألشخاص باملحافظة
عىل هوياتهم وعالقاتهم وارتباطاتهم باألرض وتقاليدهم يف الحياة.
ونقل املجتمعات عملية معقدة ويصعب إجراؤها ،وتتطلب تالقح
أفكار الخربات واألفكار واألفعال لدى مختلف الخرباء واملؤسسات
بشأن موضوعات متنوعة مثل اإلمنــاء واملساعدات اإلنسانية
وحقوق اإلنسان وإدارة مخاطر الكوارث والتغريات البيئية
واملناخية والتخطيط الحرضي واإلقليمي .ومن املمكن استقراء
الدروس والخربات والتوجيه من اإلرشادات التوجيهية والخربات

التي تعرضها سياقات أخرى مبا يفيد التخطيط لالنتقال يف سياق
الكوارث والتغري املناخي .وستكون هناك حاجة خاصة اآلن لتوفري
األدوات العملية وخطط اإلجراءات ملساعدة السلطات الوطنية
واملحلية والجهات التي تقدم الدعم لتلك السلطات يف إجراء
االنتقال املخطط له.
وأخرياً ،ال بد من إيجاد منظومات للرصد والتقييم بحيث تكون
كمية ونوعية وميكن استخدامها عىل املدى القصري واملدى الطويل
لغايات تقييم اآلثار والنتائج املرتتبة عىل االنتقال املخطط له ،وال
بد من إنشاء آليات لضامن املساءلة ولتوفري التدابري العالجية
للتعامل مع املجموعات السكانية املتأثرة.
للحصول عىل إرشــادات أولية وملزيد من املعلومات ،انظر
“نقل السكان املخطط له والكوارث والتغري املناخي :توحيد
املامرسات املثىل واالستعداد للمستقبل” ،تقرير صــادر عن
استشارة الخرباء يف سانرميو ،إيطاليا 14-12 ،مارس/آذار ،2014
( www.unhcr.org/54082cc69.htmlاملقال متاح باإلنجليزية
فقط)
(Planned Relocation, Disasters and Climate Change:
)Consolidating Good Practices and Preparing for the Future

الدروس املستفادة من عمليات االنتقال وإعادة التوطني املخططة املاضية

جني ماكادم

ً
ودروسا مستفادة
روابطا
وضع املشاورات الحديثة بشأن عمليات االنتقال يف إطار تاريخي وفكري يربز
ً
غري متوقعة.
ولكن منذ أواخر القرن الثامن عرش إىل منتصف القرن العرشين،
كان ُينظر إلعادة توزيع السكان كأداة مرشوعة ملعالجة مشاكل
االكتظاظ وندرة املوارد ما سيحل تباعًا مشكلة النزاعات 3.وبهذا
كانت ُترى عمليات االنتقال كحل وقايئ لزيادة السكان وندرة
املوارد املتوقعة وكحل لتحركات التَّهجري املوجودة .وخالل هذه
املدة ،انشغل الباحثون ورجال الدولة عىل حد سواء يف رسم
خطط ملعالجة املخاوف بشأن زيادة سكان العامل .وقد اعتقد
كثري منهم ح ًقا َّأن الهجرة ونقل السكان واالستعامر (املشار
إليهم أيضاً مبصطلح “الهجرة سع ًيا لالستقرار”) قادرة عىل
إعادة توزيع سكان العامل من املناطق ذات الكثافة السكانية
العالية إىل املناطق قليلة الكثافة السكانية أو “الخاوية”.

اكتسب االنتقال املخطط 1أهمية بوصفه إسرتاتيجية
للحد من تعرض املجتمعات املستضعفة آلثار تغري املناخ
والكوارث .وعند الباحثني وصانعي القرار السيايس ،يوجد
فرضيتان ُمنت َِشتان بشأن عمليات االنتقال التاريخية
للمجتمعات ،أولهام :أ َّنها جرت حرص ًيا داخل الدول تقري ًبا
وليس عرب الحدود الدولية ،وثانيهامَّ :أن معظمها نتج عن
مشاريع التنمية واسعة النطاق .وبالفعل ،عُ دت أمثلة
عمليات االنتقال عرب الحدود الوحيدة القابلة للمقارنة يف
هذا السياق حاالت نادرة وقد كانت ثالثة أحداث تاريخية
جرت يف منطقة املحيط الهادئ يف منتصف القرن العرشين.
وهذه األمثلة هي :انتقال شعب البانابان من كرييبايت الحالية
إىل فيجي يف  ،1945واالنتقال الجزيئ لشعب الفيتوبوان من
توفالو الحالية إىل فيجي يف  ،1947وانتقال الجيلربتيون إىل فعىل سبيل املثال ،يف املؤمتر العاملي للسكان لعام ،1927
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طرحت قضية النمو السكاين بوصفها أكرث املشاكل التي تواجه

