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تشــاد بنســبة 20% مــا َصّعــب عــىل الســكان الحصــول عــىل املــاء 
ــت  ــية. ويف الوق ــة و املاش ــاس و الزراع ــتخدامات الن ــالزم الس ال
ــع تضاعفهــم يف غضــون  نفســه، ارتفــع عــدد الســكان وُيتوقَّ
العقديــن القادمــني. وإذا مــا كانــوا فقــراء وإذا كان املــاء شــحيحاً 
ــد إذا  ــد تزي ــدة وق ــة مؤك ــرات االجتامعي ــدة التوت ــتصبح ح فس
ــد  اســتمر املتطرفــون العنيفــون هنــاك بالتدخــل يف الوضــع امُلعقَّ

أصــاًل. 

الخروج من »الصوامع«
عــىل مختلــف أطــراف املجتمــع الــدويل التعــاون مــع الســلطات 
ــس  ــاء أس ــع وإرس ــة الوض ــاعيهم يف تهدئ ــم مس ــة لدع النيجريي
ــة  ــدان املنطق ــدت بل ــدء، اتح ــادئ ذي ب ــتقرار. وب ــالم واالس الس
مــن  الجنســيات  متعــددة  املشــرتك  العمــل  فريــق  ل  لُتشــكِّ
ــن  ــيكاً م ــم وش ــات. وكان الدع ــألة االضطراب ــدي ملس ــل التص أج
مختلــف أطــراف املجتمــع الــدويل مثــل االتحــاد األفريقــي 
ــاً يف  ــة فريق ــكّلت ُمجتِمع ــي ش ــدة الت ــة املتح ــا واململك وفرنس
مدينــة مايدوجــوري لتقديــم املشــورة إىل قــوات األمــن النيجرييــة 
ــاة  ــع مراع ــو حــرام )م ــة بوك ــع جامع ــل م ــة التعام بشــأن كيفي
احــرتام حقــوق اإلنســان). ومــع مراعــاة مبــادئ االســتقالل 
ــاون  ــاعدات التع ــات املس ــىل هيئ ــب ع ــاد، يج ــايت والحي العملي
ــل  ــة مث ــة الدولي ــرى يف املنظوم ــراف األخ ــع األط ــب م ــن كث ع

لون جــزءاً مــن الوضــع حتــى إن مل يكونــوا  الفاعلــني الــذي ُيشــكِّ
مــن هيئــات املســاعدات. ويف حالــة شــامل رشق نيجرييــا حيــث 
ــة  ــة والبيئ ــع« التنمي ــف املؤسســات داخــل »صوام تعمــل مختل
واملســاعدات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والسياســة واألمــن 
ــن  ــه م ــة إلي ــم والحاج ــاون بينه ــة التع ــون أهمي ــب أن تك يج
ــع داخــل  ــل بالتقوق ــيكون الحــل البدي ــة. وإال س ــور البديهي األم
تلــك الصوامــع وخســارة فرصــة البنــاء عــىل الفهــم املشــرتك 
واملــوارد التــي ميكــن أن نتعــاون لتوفريهــا يف وضــع مامثــل. وقــد 

ــال. ــدة املن ــا بعي نه ــة لكِّ ــذه منطقي ــر ه ــة النظ ــدو وجه تب

وإذا كان لنــا أن نتعلــم كيــف نتعــاون مبزيــد مــن الفاعليــة عــىل 
ــة نفســها حــول  ــه املجتمعــات املحلي ــا ب ــا ُتخربن نحــو يراعــي م
الوضــع الراهــن ويدعــم الســلطات الرشعيــة عــىل أرض الواقــع، 
فسنســاعد النــاس عــىل العيــش وإيجــاد طريقهــم للخــروج مــن 

ل بتحســني أوضاعهــم املعيشــية.  األزمــات وســُنعجِّ

  twitter.com/tobylanzer تويب النزر 
مساعد األمني العام لألمم املتحدة واملنسق اإلقليمي للشؤون 

اإلنسانية ملنطقة الساحل وزميل دراسة زائر سابق يف مركز 
دراسات الالجئني، جامعة أكسفورد. وكتب مقالته هذه بصفته 

الشخصية فقط. 

ضعف ضامنات إعادة التوطني يف مجاالت التعدين 
جون ر أوين وديانا كيمب

ُتثار التساؤالت حول ما إذا كانت مامرسات  مع ارتفاع مستويات الغموض املحيط بنشاطات التعدين 
التخطيط الحالية قادرة عىل أن تقدم ضامنات ضد األخطار املرتبطة بالتهجري وإعادة التوطني وما إذا 

كانت املامرسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان.  

مـا زالـت دراسـات التهجـري وإعـادة التوطـني املرتبطـة بعمليـات 
وأنَّ  ريـن1   املهجَّ بـني  للفقـر  متزايـداً  ارتفاعـاً  ُتظِهـر  التعديـن 
مامرسـات بنـاء املعـارف واإلدارة ضمـن صناعـة التعديـن بهـدف 
التمسـك باملعايـري الدوليـة مـا زالـت ضعيفـة. 2 ومضمونـات ذلك 
لهـا أثر كبري جداً. وسـوف تواجه املجتمعـات املضيفة ومجتمعات 
اإلنسـان  انتهـاكات حقـوق  تزايـد خطـر وقـوع  التوطـني  إعـادة 
والفقـر وتزعـزع االسـتقرار االجتامعـي. وتقـع عـىل الحكومـات 
املسـؤوليات بعيـدة األمـد بسـبب التَّهجـري مبـا يف ذلـك مسـؤولية 
الضغـط للتصـدي ملخاطـر الفقـر يف املواقع النائية. وسـوف تواجه 
الـرشكات معارضـة متزايـدة وخطـراً عىل سـمعتها عدا عـن ارتفاع 
تكاليـف التشـغيل إذا مـا بقيـت قضايا إعـادة التوطـني دون حل. 
ارتفـاع  بآثـار  الدوليـة  املاليـة  املؤسسـات  تشـعر  سـوف  وأخـرياً 

الحـس األمنـي العـام عـىل حسـاب احـرتام الدولـة لواجبهـا إزاء 
حقـوق اإلنسـان األساسـية يف مؤسسـات اإلقـراض املتعلقـة بقطاع 

الصناعـات االسـتخراجية. 

ويف عـام 2001 أسـس البنـك الـدويل سياسـته العملياتيـة حـول 
إعـادة التوطـني غـري الطوعيـة بنـاًء عـىل مجموعـة مـن املخاطـر 
املعروفـة يف التهجـري وإعـادة التوطـني، وكان الهـدف مـن ذلـك 
إرشـاد املقرضـني والـدول يف بذل العناية الالزمة بشـأن املرشوعات 
اإلمنائيـة واسـعة النطـاق. وُينظر إىل منوذج ميكائيـل كرينيا الخاص 
مبخاطـر الفقـر وإعـادة اإلعـامر ألجـل إعـادة التوطـني3 عـىل أنـه 
األسـاس املفهومـي لـكل من اإلطـار العام لسياسـة التوطـني للبنك 
 (IFC PS5( 5 الـدويل ومعيـار أداء مؤسسـة التمويل الدولية رقـم
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حـول اسـتحواذ األرايض وإعـادة التوطـني غـري الطوعيـة.4 وأصبـح 
معيـار IFC PS5  املعيـار الـدويل االفـرتايض لقطـاع التعدين، ومع 
أن منظـامت املجتمـع املـدين مل تتـن رصاحـًة معايـري املؤسسـة 
املاليـة الدوليـة فيتبـع املوافقـة العمليـة عـىل املعايري توفـري الحد 
املجهولـة  املخاطـر  مـن  املتأثريـن  للسـكان  الحاميـة  مـن  األدىن 

التوطني.  إلعـادة 

التهجري ظاهرة شائعة يف العمليات اإلمنائية املصاحبة للتعدين لكنَّ 
البيانات شحيحة حول مدى ذلك التهجري وتكراره. ومع أن البيانات 
البيانات  تعتمد عىل واضع هذه  لكل حالة عىل حدة فهي  متاحة 
بها.  الخاصة  التخطيط  وثائق  عن  تفصح  التي  األخرى  األطراف  أو 

وتتضمن الحاالت الفردية ما ييل: 

•  مرحلة اإلنشاء يف منجم أهافو للذهب يف غانا الذي تضمن إعادة 
توطني 823 أرسة يف عام 2004

•  منجم نوي فاو للذهب يف فيتنام الذي أعاد توطني 884 أرسة يف 
عام 2004

•  منجم ليمبوبو يف أمريكا اإلنجليزية يف جنوب أفريقيا الذي أعاد 
توطني قرابة 957 أرسة يف عام 2005.

•  منجم الفحم الحجري يف فولباري يف بنجالديش الذي تشري التقارير 
إىل أنه أعاد توطني 9760 أرسة )حوايل عام 2008).

كولومبيا  زتراتا جلينكوري يف  لربوديكو يف  الحجري  الفحم  •  منجم 
الذي أعاد توطني 600 أرسة يف عام 2010.

التخطيط لســوق رسيعة التقلب 
ــىل  ــة ع ــات الدولي ــري الضامن ــايس يف معاي ــرتاض األس ــوم االف يق
أن املخاطــر املرتبطــة بــأي تهجــري أو إعــادة توطــني ميكــن 
التنبــؤ بهــا وميكــن خفضهــا.  فــإذا بــذل املطــورون جهودهــم 
يف تحديــد املخاطــر والتخطيــط عــىل ضوئهــا، فــال شــك أنَّ 
ــاين  ــا االفــرتاض الث ــن. أم ري املخاطــر ســتقل إزاء الســكان املهجَّ
فهــو أن املطوريــن ســوف يعملــون بنشــاط لحاميــة مصالحهــم 
مــت هــذه املعايــري ملســاعدة الــرشكات  الشــخصية. ولذلــك ُصمِّ
عــىل تشــخيص املخاطــر القامئــة عــىل املرشوعــات واالســتجابة 
لهــا وحاميــة مــا يســمى بالرخصــة االجتامعيــة للتشــغيل. وإذا 
ــة  ــان إمكاني ــوف يعني ــاً فس ــان مع ــذان االفرتاض ــذ ه ــا ُأٍخ م
ــوف  ــن س ــني وأنَّ رشكات التعدي ــادة التوط ــر إع ــض مخاط خف
ــب يف  ــك ينص ــني ألنَّ ذل ــادة التوط ــط إلع ــتثمر يف التخطي تس
أفضــل مصالحهــا يف املقــام األول. ومــع ذلــك، ال يوجــد إال 
ــق  ــن تواف ــي تشــري إىل أن رشكات التعدي ــة الت ــن األدل ــل م قلي
ــا  ــار أنه ــىل اعتب ــة ع ــات االجتامعي ــتثامر يف الضامن ــىل االس ع
ــت  ــل، أخفق ــل باملقاب ــدة«. ب ــة الجي ــامل التجاري ــد »األع تفي

ــة  ــف الكامل ــاب التكالي ــىل حس ــن ع ــن رشكات التعدي ــري م كث
إلعــادة التوطــني ومتيــل بذلــك إىل تأخــري تخصيــص املــوارد 

ــة. الالزم

لنطــاق  املســبَّق  التعريــف  عــىل  املطوريــن  قــدرة  لكــنَّ 
ــم يف  ــر حاس ــاق أم ــع النط ــف واس ــاميل املكث ــرشوع الرأس امل
فرضيــة »التخطيــط كضــامن«. فمعرفــة األرض الالزمــة واآلثــار 
التــي تنشــأ عنهــا يف املواقــع املحــددة ويف املرحلــة املحــددة يف 
ــور الحاســمة  ــن األم ــر املنجــم وضمــن ظــروف الســوق م عم
يف تحديــد مــدى قــدرة املطــور عــىل تحقيــق الكفــاءة يف 
عليهــا  واملقــدور  املناســبة  التدابــري  مــن  برنامــج  تصميــم 
ماديــاً وتخصيــص املــوارد لهــا للحــد مــن اآلثــار الســلبية عــىل 
ــذه  ــبَّق له ــف املس ــنَّ التعري ــم. لك ــاد توطينه ــخاص املع األش
ــاق  ــع النط ــم واس ــول املنج ــا يتح ــب عندم ــر صع ــارص أم العن
بعــض  باالعتبــار  ُيؤخــذ  عندمــا  خاصــة  اإلنتــاج  طــور  إىل 
العوامــل املتغــرية مثــل: توافــر األرض وقــدرة رشائهــا وإمكانيــة 
الحصــول عــىل املــاء والطاقــة والتقنيــات الجديــدة إضافــة إىل 
ــتهلكني  ــب املس ــا طل ــا فيه ــري مب ــة التغ ــوق رسيع ــروف الس ظ
عــىل الســلع. وقــد ينتــج عــن ذلــك مرشوعــات تســتحوذ 
عــىل األرايض )مســببة ملوجــات التهجــري) عــىل أســس غــري 
ــة بــدالً مــن أن تكــون نشــاطاً  مخطــط لهــا بــل أســس انتهازي
ــن).  ــرشوع التعدي ــرشوع مب ــور ال ــة ) أي ف ــذ البداي ــاًم من منظ
ــة  ــادة التوطــني نتيج ــات إع ــن عملي ــة م ــدالت عالي ــع مع وتق
التوســعات يف املرشوعــات خــالل الطــور العمليــايت لحيــاة 
تحقيــق  عــىل  قــادر  املــرشوع  أنَّ  تبــني  مــا  متــى  املنجــم 
األربــاح. ومــا مل يضــع التخطيــط للتعديــن وإعــادة التوطــني يف 
الحســابات عنــرص املجهــول هــذا ومــا مل يقــع ضمــن إطــار عــام 
مؤســي لــإلدارة املســؤولة فلــن يكــون التخطيــط أداة ضــامن 

ــون. ــه أن يك ــرتض ب ــام يف ك

الغموض والتنظيم واملوافقة املدروســة 
ــى  ــن ُتبن ــرشوع للتعدي ــاً مب ــات مبدئي ــرصح الحكوم ــا ت عندم
يحــدد  الــذي  املــرشوع  تصميــم  أســاس  عــىل  املوافقــات 
املخاطــر وخطــط خفضهــا. وعندمــا ُتــرشَك املجتمعــات املحليــة 
ــذي  ــو ال ــديئ ه ــرشوع املب ــم امل ــاور فتصمي ــات التش يف عملي
ُيعــرَض وُيناَقــش. أمــا الشــكل الــذي ســيتمخض عنــه املــرشوع 
ــم  ــعات املنج ــول. فتوس ــر مجه ــو أم ــتقبل فه ــة يف املس حقيق
حتــى لــو كان تراكميــاً تــؤدي إىل حــدوث تغــريات يف اســتخدام 
األرايض باإلضافــة إىل وقــوع آثــار اجتامعيــة وبيئيــة. واملــرشوع 
الــذي ال يتضمــن عنــد صياغتــه عــىل الــورق خيــار إعــادة 
ــا  ــان م ــه رسع ــرة من ــل املبك ــة يف املراح ــري الطوعي ــني غ التوط
قــد يتطلــب إعــادة التوطــني لتحقيــق الجــزء االقتصــادي منــه. 
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ــال  ــبيل املث ــىل س ــا ع ــن يف غان ــب لنيوم ــو للذه ــم أهاف فمنج
ــة  ــل منفصل ــع مراح ــة يف أرب ــات املحلي ــني املجتمع ــاد توط أع
بــني عامــي 2004 و2012 بهــدف توفــري مزيــد مــن البنــى 

ــألرض. ــة ل ــد الحاج ــراً لتزاي ــة نظ التحتي

وبالنســبة للنشــاط األمامــي، يتيــح التخطيــط إلعــادة التوطــني 
الفرصــة أمــام املطوريــن والحكومــات التخــاذ القــرارات حــول 
الخدمــات االجتامعيــة واالقتصاديــة الالزمــة لدعــم املجتمعــات 
ــد  ــىل تحدي ــاعد ع ــات، ويس ــة للخدم ــرة املتلقي ــة املهج املحلي
كيفيــة تغطيــة التكاليــف خــالل حيــاة املــرشوع وبعــد انتهائــه. 
لكــنَّ نافــذة التخطيــط لعمليــات التهجــري التــي قــد تحــدث يف 
املرحلــة العملياتيــة مــن حيــاة املنجــم غالبــاً مــا تكــون ضيقــة. 
ــل  ــد للتعام ــري األم ــط قص ــادة تخطي ــك يف الع ــن ذل ــج ع وينت
ــة  مــع املســتجدات دون وجــود أي اســرتاتيجية واضحــة لكيفي
جمــع املصــادر للتعامــل مــع مخاطــر إعــادة التوطــني وإدارتهــا 
يف املســتقبل. ويف منجــم الذهــب لبورجــريا يف بابــوا نيــو غينيــا 
ــنة  ــني س ــرب ثالث ــن األرس ع ــري م ــت كث ــال ُنٍقل ــبيل املث ــىل س ع
املاضيــة يف أكــرث مــن مناســبة ضمــن منطقــة جغرافيــة تغطيهــا 
األرايض املســتأجرة لغايــات املنجــم. والنقــل غــري املخطــط لــه 
هــذا ومــا يصاحبــه مــن غمــوض بشــأن مــا إذا كانــت الحاجــة 
ســتطرأ الحقــاً ملزيــد مــن حــاالت النقــل تحــد مــن قــدرة 
ــىل  ــني ع ــدرة املقيم ــن ق ــاً م ــد أيض ــل وتح ــىل العم ــم ع املنج

املحافظــة عــىل أدىن ظــروف الحيــاة املعيشــية.  

وهنــاك اعتبــارات أماميــة أخــرى تظهــر حقــوق اإلنســان عــىل 
الســطح. فمســألة »املوافقــة املدروســة املســبقة والحــرة« تثــري 
ــات  ــود يف املرشوع ــة النف ــة مامرس ــول كيفي ــة ح ــئلة مهم أس
اإلمنائيــة الرئيســية. ومــع أن تفســري مــا ميكــن أن توفــره هــذه 
املوافقــة للمجتمعــات املحليــة تختلــف مــن تفســري آلخــر، 
فمــن املفهــوم عــىل العمــوم أنهــا تعــزز حقــوق اإلنســان 
للســكان األصليــني إذ تركــز منظــامت املنــارصة عــىل حــق 
ــة.  ــات اإلمنائي ــىل املرشوع ــرتاض ع ــة يف االع ــات املحلي املجتمع
ومــع أنَّ كثــرياً مــن الواليــات القضائيــة الُقطريَّــة ال تدعــم 
حــق املجتمعــات املحليــة يف رفــض املرشوعــات مبــارشة يــزداد 
ــات  ــوت املجتمع ــز ص ــبيل لتعزي ــة كس ــدأ املوافق ــج ملب الرتوي
ــات  ــق بعملي ــا يتعل ــا م ــا فيه ــاور مب ــات التش ــة يف عملي املحلي

ــني.  ــادة التوط إع

ــة  ــن ناحي ــود م ــايس موج ــد أس ــاك تح ــاً، هن ــَر آنف ــام ُذِك وك
تقديــم املجتمعــات املحليــة ملوافقتهــا عــىل مــرشوع التعديــن 
ــة  ــه يف نهاي ــه مــع أن ــك املــرشوع يف الــرشوع ب وعــىل حــق ذل
األمــر ســيتطور إىل مــا وراء الحــدود التــي اتفــق عليهــا األطــراف 

أصــاًل. ومــع أن الــرشكات يف بعــض الحــاالت قــد تؤجــل إعــادة 
التوطــني إىل حــني وصولهــا إىل مرحلــة ال ميكــن تأخريهــا فمــن 
الحقيقــة أيضــاً أن الــرشكات قــد تفتقــر للمعلومــات حاليــاً 
حــول الكيفيــة التــي ســيتطور بهــا املــرشوع مســتقباًل. وحتــى 
يف الحــاالت التــي يكــون للــرشكات مثــل هــذه املعلومــات 
ــع  ــي م ــوار الحقيق ــة الح ــاركة يف عملي ــن املش ــع ع ــي متتن فه

ــرة.  ــة املتأث ــات املحلي املجتمع

ــدث  ــن أن يح ــط ال ميك ــارة إىل أنَّ التخطي ــك إش ــس يف ذل ولي
ــة تتعلــق  ــل القضي ــه ال يحــدث يف مثــل هــذه الظــروف. ب وأن
األثــر  لــه  الظــروف  هــذه  ضمــن  التخطيــط  كان  إذا  مبــا 
الضامــن املفــرتض مســبَّقاً يف األطــر العامــة للسياســات الدوليــة 
وسياســات الــرشكات. فتوفــري املعلومــات والخيــار والفــرص 
للمشــاورات كلهــا مــن األمــور املمكنــة حتــى لــو حــدث 
التخطيــط إلعــادة التوطــني عــىل أســس اعتباطيــة أو انتهازيــة. 
وميكــن تأســيس النشــاطات التشــاركية حتــى ضمــن األطــر 
ــلوب  ــات بأس ــرش املعلوم ــن ن ــداً وميك ــة ج ــة املضغوط الزمني
ــك، ال شــك أن  ــع ذل ــال. وم ــات األساســية لالمتث ــريض املتطلب ي
ــة  ــة الضمني ــر حاســم جــداً بالنســبة للقيم ــة أم نزاهــة العملي
ــك أن  ــىل ذل ــب ع ــوف يرتت ــامن. وس ــه ض ــىل أن ــط ع للتخطي
يتــوىل مطــورو املــوارد مســؤولية التخطيــط وإدارة مخاطــر 
ــل  ــن ومي ــة التعدي ــات صناع ــري خصوصي ــني. وتث ــادة التوط إع
ــي ال ميكــن  ــل إعــادة التوطــني إىل الدرجــة الت ــرشكات لتأجي ال
لهــم فيهــا تجنــب ذلــك إلنجــاح أعاملهــم شــكوكاً حقيقــة حــول 

ان
 خ

ف
ها 

أن

 250 ملسافة  مسرية  الحجري يف  للفحم  فولباري  يحتجون عىل مرشوع  املحليون  السكان 

مياًل، أكتوبر/ترشين األول 2010.
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قــدرة الــرشكات عــىل توفــري الضامنــات يف أثنــاء التخطيــط. ومــا 
ــزام أكــرب يف حشــد املــوارد إلعــادة التوطــني  ــاك الت مل يكــن هن
ــط للتهجــري فحســب فسيســتمر فــرض التفقــري  وليــس للتخطي

ــن.  ــبب التعدي ــم بس ــاد توطينه ــاس املع ــىل الن ع

حوافــز غري فعالة وعوائق
تعمــل الــدول القوميــة باســتمرار عــىل تحديــث قوانينهــا 
الخاصــة بالتعديــن والبيئــة فيــام يخــص إعــادة التوطــني بغيــة 
تقريــر صكوكهــا التنظيميــة الوطنيــة مــع املعايــري الدوليــة 
ــزداد نشــاط  ــت نفســه ي ــة للسياســات. ويف الوق واألطــر العام
املنظــامت غــري الحكوميــة يف إقامــة الحمــالت ضــد رشكات 
التعديــن التــي ال متتثــل إىل واجــب حاميــة املهجريــن مــن 
مخاطــر إعــادة التوطــني. لكــنَّ الحوافــز حتــى لــو كانــت قويــة 
وموجــودة للتخطيــط للتهجــري وإعــادة التوطــني لــن متنــع 
ــن االســتمرار يف العمــل ضــد  ــن م ــة التعدي ــات صناع خصوصي

ــرشوع. ــرة للم ــل املبك ــم يف املراح ــذي ُيرَس ــط ال التخطي

ــل  ــي أن أفض ــر ه ــة نظ ــاً لوجه ــروج دامئ ــن ي ــاع التعدي فقط
مصالــح تلــك الصناعــة تنصــب يف االســتثامر مببادرات املســؤولية 
ــع  ــات م ــوة العالق ــىل ق ــة ع ــرشكات واملحافظ ــة لل االجتامعي
مثــل  املفهومــات  بعــض  ووفــق  املضيفــة.  املجتمعــات 
»الرخصــة االجتامعيــة للتشــغيل« عــىل رشكات التعديــن أن 
تحقــق مســتوى موافــق عليــه مــن األداء االجتامعــي لالســتمرار 
يف العمــل ضمــن ســياق مــا. وتفــرتض الرخصــة االجتامعيــة أنَّ 
تســحب  أن  املحليــة ميكنهــا  املجتمعــات 
ــن  ــات التعدي ــن مرشوع ــا ملــرشوع م دعمه
لــه  ســيكون  ذاك  انســحابها  دعــم  وأن 
ــة  ــدوة االقتصادي ــىل الج ــري ع ــر رادع كب أث
للمــرشوع التجــاري وأنَّ رشكات التعديــن 
لخطــر  االســتباقية  اإلدارة  عــىل  تعمــل 
فقــدان رخصتهــا االجتامعيــة لئــال يتضــارب 

ــخصية.  ــا الش ــع مصلحته ــك م ذل

لكــنَّ األدلــة القامئــة حاليــاً تشــري إىل أن 
ــادة التوطــني  ــن ال تنظــر إلع رشكات التعدي
عــىل أنــه خطــر كبــري لرخصتهــا االجتامعيــة 
أن  يبــدو  بــل  عملياتهــا.  لجــدوى  وال 
الــرشكات تغفــل ذلــك الخطــر إىل أن يحــني 
ــرض  ــار وتف ــه اآلث ــر في ــذي تظه ــت ال الوق
أعاملهــا  عــىل  مــا  خطــراً  األزمــة  فيــه 
مــن  ليــس  أخــرى،  وبعبــارة  التجاريــة. 
املرجــح أن تفعــل الــرشكات الصــواب عــىل 

مجــرد أســاس أن مــا تفعلــه ســيكون ســيئاً ألعاملهــا التجاريــة 
إن امتنعــت عنــه. 

ــري،  ــني التهج ــارشة يف متك ــاركة مب ــني مش ــد إرشاك املقرض وعن
ــة  قــد يتوقــع املــرء أنَّ هــذه الجهــات املقرضــة ســتامرس رقاب
ــج  ــي ينته ــة الت ــة مــن أجــل إحــداث التحســني بالطريق إضافي
ــة  ــنَّ مراجع ــادة التوطــني. لك ــا املطــورون إدارة مخاطــر إع به
داخليــة مؤخــرة أجرتهــا مجموعــة البنــك الــدويل باإلضافــة إىل 
تقاريــر عــدد متنــوع مــن االستشــاريني واألكادمييــني الجامعيــني 
ــة  ــلطتها اإلرشافي ــة لس ــات املقرض ــاذ الجه ــف إنف ــد ضع تؤك
بــل أصبحــت  االمتثــال.  تكــرار حــاالت عــدم  بعــد  حتــى 
الجهــات املقرضــة بــدالً مــن تخفيضهــا لخطــر إعــادة التوطــني 

ــن. ــامل التعدي ــة ألع ــار التفقريي ــة يف اآلث متواطئ

ــاً، يواجــه  ــراً واقع ــادة التوطــني أم ــح مخاطــر إع ــا تصب وعندم
املهجــرون كثــرياً مــن األذى والحرمــان الحقيقيــني. وال بــد مــن 
ــة  ــات التعديني ــة الصناع ــة يف مامرس ــالت نوعي ــتحداث نق اس
إذا مــا أريــد للضامنــات االجتامعيــة أن تكــون ذات معنــى 

ــىل األرض.  ــي ع حقيق
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