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تشــاد بنســبة  %20مــا َص ّعــب عــى الســكان الحصــول عــى املــاء
الــازم الســتخدامات النــاس و الزراعــة و املاشــية .ويف الوقــت
نفســه ،ارتفــع عــدد الســكان و ُيتو َّقــع تضاعفهــم يف غضــون
العقديــن القادمــن .وإذا مــا كانــوا فقـراء وإذا كان املــاء شــحيحاً
فســتصبح حــدة التوتــرات االجتامعيــة مؤكــدة وقــد تزيــد إذا
اســتمر املتطرفــون العنيفــون هنــاك بالتدخــل يف الوضــع ا ُملع َّقــد
أص ـ ًا.

الخروج من «الصوامع»

عــى مختلــف أطـراف املجتمــع الــدويل التعــاون مــع الســلطات
النيجرييــة لدعــم مســاعيهم يف تهدئــة الوضــع وإرســاء أســس
الســام واالســتقرار .وبــادئ ذي بــدء ،اتحــدت بلــدان املنطقــة
لتُشــ ِّكل فريــق العمــل املشــرك متعــددة الجنســيات مــن
أجــل التصــدي ملســألة االضطرابــات .وكان الدعــم وشــيكاً مــن
مختلــف أطــراف املجتمــع الــدويل مثــل االتحــاد األفريقــي
وفرنســا واململكــة املتحــدة التــي شــك ّلت ُمجت ِمعــة فريقــاً يف
مدينــة مايدوجــوري لتقديــم املشــورة إىل قــوات األمــن النيجرييــة
بشــأن كيفيــة التعامــل مــع جامعــة بوكــو ح ـرام (مــع مراعــاة
احــرام حقــوق اإلنســان) .ومــع مراعــاة مبــادئ االســتقالل
العمليــايت والحيــاد ،يجــب عــى هيئــات املســاعدات التعــاون
عــن كثــب مــع األطــراف األخــرى يف املنظومــة الدوليــة مثــل
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الفاعلــن الــذي ُيش ـ ِّكلون جــزءاً مــن الوضــع حتــى إن مل يكونــوا
مــن هيئــات املســاعدات .ويف حالــة شــال رشق نيجرييــا حيــث
تعمــل مختلــف املؤسســات داخــل «صوامــع» التنميــة والبيئــة
واملســاعدات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والسياســة واألمــن
يجــب أن تكــون أهميــة التعــاون بينهــم والحاجــة إليــه مــن
األمــور البديهيــة .وإال ســيكون الحــل البديــل بالتقوقــع داخــل
تلــك الصوامــع وخســارة فرصــة البنــاء عــى الفهــم املشــرك
واملــوارد التــي ميكــن أن نتعــاون لتوفريهــا يف وضــع مامثــل .وقــد
تبــدو وجهــة النظــر هــذه منطقيــة ل ِّكنهــا بعيــدة املنــال.
وإذا كان لنــا أن نتعلــم كيــف نتعــاون مبزيــد مــن الفاعليــة عــى
نحــو يراعــي مــا ُتخربنــا بــه املجتمعــات املحليــة نفســها حــول
الوضــع الراهــن ويدعــم الســلطات الرشعيــة عــى أرض الواقــع،
فسنســاعد النــاس عــى العيــش وإيجــاد طريقهــم للخــروج مــن
ُعجل بتحســن أوضاعهــم املعيشــية.
األزمــات وس ـن ِّ
تويب النزر twitter.com/tobylanzer
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

مع ارتفاع مستويات الغموض املحيط بنشاطات التعدين ُتثار التساؤالت حول ما إذا كانت مامرسات
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 التهجير وإعـادة التوطين املرتبطـة بعمليـات
املهجريـنَّ 1
وأن
التعديـن ُتظ ِهـر ارتفاعـاً متزايـداً للفقـر بين َّ
مامرسـات بنـاء املعـارف واإلدارة ضمـن صناعـة التعديـن بهـدف
التمسـك باملعايير الدوليـة مـا زالـت ضعيفـة 2 .ومضمونـات ذلك
لهـا أثر كبري جداً .وسـوف تواجه املجتمعـات املضيفة ومجتمعات
إعـادة التوطين تزايـد خطـر وقـوع انتهـاكات حقـوق اإلنسـان
والفقـر وتزعـزع االسـتقرار االجتامعـي .وتقـع على الحكومـات
املسـؤوليات بعيـدة األمـد بسـبب التَّهجير مبـا يف ذلـك مسـؤولية
الضغـط للتصـدي ملخاطـر الفقـر يف املواقع النائية .وسـوف تواجه
الشركات معارضـة متزايـدة وخطـراً عىل سـمعتها عدا عـن ارتفاع
تكاليـف التشـغيل إذا مـا بقيـت قضايا إعـادة التوطين دون حل.
وأخيراً سـوف تشـعر املؤسسـات املاليـة الدوليـة بآثـار ارتفـاع

الحـس األمنـي العـام على حسـاب احترام الدولـة لواجبهـا إزاء
حقـوق اإلنسـان األساسـية يف مؤسسـات اإلقـراض املتعلقـة بقطاع
الصناعـات االسـتخراجية.
ويف عـام  2001أسـس البنـك الـدويل سياسـته العملياتيـة حـول
إعـادة التوطين غير الطوعيـة بنـا ًء على مجموعـة مـن املخاطـر
املعروفـة يف التهجير وإعـادة التوطين ،وكان الهـدف مـن ذلـك
إرشـاد املقرضين والـدول يف بذل العناية الالزمة بشـأن املرشوعات
اإلمنائيـة واسـعة النطـاق .و ُينظر إىل منوذج ميكائيـل كرينيا الخاص
مبخاطـر الفقـر وإعـادة اإلعمار ألجـل إعـادة التوطين 3على أنـه
األسـاس املفهومـي لـكل من اإلطـار العام لسياسـة التوطين للبنك
الـدويل ومعيـار أداء مؤسسـة التمويل الدولية رقـم )IFC PS5( 5
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حـول اسـتحواذ األرايض وإعـادة التوطين غير الطوعيـة 4.وأصبـح كثــر مــن رشكات التعديــن عــى حســاب التكاليــف الكاملــة
معيـار  IFC PS5املعيـار الـدويل االفترايض لقطـاع التعدين ،ومع إلعــادة التوطــن ومتيــل بذلــك إىل تأخــر تخصيــص املــوارد
أن منظمات املجتمـع املـدين مل تتبن رص ً
احـة معايير املؤسسـة الالزمــة.
املاليـة الدوليـة فيتبـع املوافقـة العمليـة على املعايري توفير الحد
األدىن مـن الحاميـة للسـكان املتأثريـن مـن املخاطـر املجهولـة لكــنَّ قــدرة املطوريــن عــى التعريــف املســ َّبق لنطــاق
إلعـادة التوطني.
املــروع الرأســايل املكثــف واســع النطــاق أمــر حاســم يف
فرضيــة «التخطيــط كضــان» .فمعرفــة األرض الالزمــة واآلثــار
التهجري ظاهرة شائعة يف العمليات اإلمنائية املصاحبة للتعدين لكنَّ التــي تنشــأ عنهــا يف املواقــع املحــددة ويف املرحلــة املحــددة يف
البيانات شحيحة حول مدى ذلك التهجري وتكراره .ومع أن البيانات عمــر املنجــم وضمــن ظــروف الســوق مــن األمــور الحاســمة
متاحة لكل حالة عىل حدة فهي تعتمد عىل واضع هذه البيانات يف تحديــد مــدى قــدرة املطــور عــى تحقيــق الكفــاءة يف
أو األطراف األخرى التي تفصح عن وثائق التخطيط الخاصة بها .تصميــم برنامــج مــن التدابــر املناســبة واملقــدور عليهــا
وتتضمن الحاالت الفردية ما ييل:
مادي ـاً وتخصيــص املــوارد لهــا للحــد مــن اآلثــار الســلبية عــى
•مرحلة اإلنشاء يف منجم أهافو للذهب يف غانا الذي تضمن إعادة األشــخاص املعــاد توطينهــم .لكــنَّ التعريــف املســ َّبق لهــذه
العنــارص أمــر صعــب عندمــا يتحــول املنجــم واســع النطــاق
توطني  823أرسة يف عام 2004
إىل طــور اإلنتــاج خاصــة عندمــا ُيؤخــذ باالعتبــار بعــض
•منجم نوي فاو للذهب يف فيتنام الذي أعاد توطني  884أرسة يف
العوامــل املتغــرة مثــل :توافــر األرض وقــدرة رشائهــا وإمكانيــة
عام 2004
الحصــول عــى املــاء والطاقــة والتقنيــات الجديــدة إضافــة إىل
•منجم ليمبوبو يف أمريكا اإلنجليزية يف جنوب أفريقيا الذي أعاد ظــروف الســوق رسيعــة التغــر مبــا فيهــا طلــب املســتهلكني
توطني قرابة  957أرسة يف عام .2005
عــى الســلع .وقــد ينتــج عــن ذلــك مرشوعــات تســتحوذ
•منجم الفحم الحجري يف فولباري يف بنجالديش الذي تشري التقارير عــى األرايض (مســببة ملوجــات التهجــر) عــى أســس غــر
مخطــط لهــا بــل أســس انتهازيــة بــدالً مــن أن تكــون نشــاطاً
إىل أنه أعاد توطني  9760أرسة (حوايل عام .)2008
•منجم الفحم الحجري لربوديكو يف زتراتا جلينكوري يف كولومبيا منظــ ًا منــذ البدايــة ( أي فــور الــروع مبــروع التعديــن).
وتقــع معــدالت عاليــة مــن عمليــات إعــادة التوطــن نتيجــة
الذي أعاد توطني  600أرسة يف عام .2010
التوســعات يف املرشوعــات خــال الطــور العمليــايت لحيــاة
املنجــم متــى مــا تبــن َّأن املــروع قــادر عــى تحقيــق
التخطيط لســوق رسيعة التقلب
األربــاح .ومــا مل يضــع التخطيــط للتعديــن وإعــادة التوطــن يف
يقــوم االفــراض األســايس يف معايــر الضامنــات الدوليــة عــى الحســابات عنــر املجهــول هــذا ومــا مل يقــع ضمــن إطــار عــام
أن املخاطــر املرتبطــة بــأي تهجــر أو إعــادة توطــن ميكــن مؤســي لــإدارة املســؤولة فلــن يكــون التخطيــط أداة ضــان
التنبــؤ بهــا وميكــن خفضهــا .فــإذا بــذل املطــورون جهودهــم كــا يفــرض بــه أن يكــون.
يف تحديــد املخاطــر والتخطيــط عــى ضوئهــا ،فــا شــك َّأن
املهجريــن .أمــا االفــراض الثــاين الغموض والتنظيم واملوافقة املدروســة
املخاطــر ســتقل إزاء الســكان َّ
فهــو أن املطوريــن ســوف يعملــون بنشــاط لحاميــة مصالحهــم عندمــا تــرح الحكومــات مبدئيــاً مبــروع للتعديــن ُتبنــى
الشــخصية .ولذلــك ُص ِّممــت هــذه املعايــر ملســاعدة الــركات املوافقــات عــى أســاس تصميــم املــروع الــذي يحــدد
عــى تشــخيص املخاطــر القامئــة عــى املرشوعــات واالســتجابة املخاطــر وخطــط خفضهــا .وعندمــا ُتـ َ
رك املجتمعــات املحليــة
لهــا وحاميــة مــا يســمى بالرخصــة االجتامعيــة للتشــغيل .وإذا يف عمليــات التشــاور فتصميــم املــروع املبــديئ هــو الــذي
مــا ُأ ٍخــذ هــذان االفرتاضــان معــاً فســوف يعنيــان إمكانيــة ُيع ـ َرض و ُينا َقــش .أمــا الشــكل الــذي ســيتمخض عنــه املــروع
خفــض مخاطــر إعــادة التوطــن َّ
وأن رشكات التعديــن ســوف حقيقــة يف املســتقبل فهــو أمــر مجهــول .فتوســعات املنجــم
ً
َّ
تســتثمر يف التخطيــط إلعــادة التوطــن ألن ذلــك ينصــب يف حتــى لــو كان تراكميـا تــؤدي إىل حــدوث تغــرات يف اســتخدام
أفضــل مصالحهــا يف املقــام األول .ومــع ذلــك ،ال يوجــد إال األرايض باإلضافــة إىل وقــوع آثــار اجتامعيــة وبيئيــة .واملــروع
قليــل مــن األدلــة التــي تشــر إىل أن رشكات التعديــن توافــق الــذي ال يتضمــن عنــد صياغتــه عــى الــورق خيــار إعــادة
عــى االســتثامر يف الضامنــات االجتامعيــة عــى اعتبــار أنهــا التوطــن غــر الطوعيــة يف املراحــل املبكــرة منــه رسعــان مــا
تفيــد «األعــال التجاريــة الجيــدة» .بــل باملقابــل ،أخفقــت قــد يتطلــب إعــادة التوطــن لتحقيــق الجــزء االقتصــادي منــه.
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فمنجــم أهافــو للذهــب لنيومــن يف غانــا عــى ســبيل املثــال
أعــاد توطــن املجتمعــات املحليــة يف أربــع مراحــل منفصلــة
بــن عامــي  2004و 2012بهــدف توفــر مزيــد مــن البنــى
التحتيــة نظــراً لتزايــد الحاجــة لــأرض.
وبالنســبة للنشــاط األمامــي ،يتيــح التخطيــط إلعــادة التوطــن
الفرصــة أمــام املطوريــن والحكومــات التخــاذ الق ـرارات حــول
الخدمــات االجتامعيــة واالقتصاديــة الالزمــة لدعــم املجتمعــات
املحليــة املهجــرة املتلقيــة للخدمــات ،ويســاعد عــى تحديــد
كيفيــة تغطيــة التكاليــف خــال حيــاة املــروع وبعــد انتهائــه.
لكــنَّ نافــذة التخطيــط لعمليــات التهجــر التــي قــد تحــدث يف
املرحلــة العملياتيــة مــن حيــاة املنجــم غالبـاً مــا تكــون ضيقــة.
وينتــج عــن ذلــك يف العــادة تخطيــط قصــر األمــد للتعامــل
مــع املســتجدات دون وجــود أي اســراتيجية واضحــة لكيفيــة
جمــع املصــادر للتعامــل مــع مخاطــر إعــادة التوطــن وإدارتهــا
يف املســتقبل .ويف منجــم الذهــب لبورجــرا يف بابــوا نيــو غينيــا
عــى ســبيل املثــال ُن ٍقلــت كثــر مــن األرس عــر ثالثــن ســنة
املاضيــة يف أكــر مــن مناســبة ضمــن منطقــة جغرافيــة تغطيهــا
األرايض املســتأجرة لغايــات املنجــم .والنقــل غــر املخطــط لــه
هــذا ومــا يصاحبــه مــن غمــوض بشــأن مــا إذا كانــت الحاجــة
ســتطرأ الحقــاً ملزيــد مــن حــاالت النقــل تحــد مــن قــدرة
املنجــم عــى العمــل وتحــد أيضــاً مــن قــدرة املقيمــن عــى
املحافظــة عــى أدىن ظــروف الحيــاة املعيشــية.

وكــا ُذ ِكــ َر آنفــاً ،هنــاك تحــد أســايس موجــود مــن ناحيــة
تقديــم املجتمعــات املحليــة ملوافقتهــا عــى مــروع التعديــن
وعــى حــق ذلــك املــروع يف الــروع بــه مــع أنــه يف نهايــة
األمــر ســيتطور إىل مــا وراء الحــدود التــي اتفــق عليهــا األطـراف

أصـ ًا .ومــع أن الــركات يف بعــض الحــاالت قــد تؤجــل إعــادة
التوطــن إىل حــن وصولهــا إىل مرحلــة ال ميكــن تأخريهــا فمــن
الحقيقــة أيضــاً أن الــركات قــد تفتقــر للمعلومــات حاليــاً
حــول الكيفيــة التــي ســيتطور بهــا املــروع مســتقب ًال .وحتــى
يف الحــاالت التــي يكــون للــركات مثــل هــذه املعلومــات
فهــي متتنــع عــن املشــاركة يف عمليــة الحــوار الحقيقــي مــع
املجتمعــات املحليــة املتأثــرة.
وليــس يف ذلــك إشــارة إىل َّأن التخطيــط ال ميكــن أن يحــدث
وأنــه ال يحــدث يف مثــل هــذه الظــروف .بــل القضيــة تتعلــق
مبــا إذا كان التخطيــط ضمــن هــذه الظــروف لــه األثــر
الضامــن املفــرض مسـ َّبقاً يف األطــر العامــة للسياســات الدوليــة
وسياســات الــركات .فتوفــر املعلومــات والخيــار والفــرص
للمشــاورات كلهــا مــن األمــور املمكنــة حتــى لــو حــدث
التخطيــط إلعــادة التوطــن عــى أســس اعتباطيــة أو انتهازيــة.
وميكــن تأســيس النشــاطات التشــاركية حتــى ضمــن األطــر
الزمنيــة املضغوطــة جــداً وميكــن نــر املعلومــات بأســلوب
يــريض املتطلبــات األساســية لالمتثــال .ومــع ذلــك ،ال شــك أن
نزاهــة العمليــة أمــر حاســم جــداً بالنســبة للقيمــة الضمنيــة
للتخطيــط عــى أنــه ضــان .وســوف يرتتــب عــى ذلــك أن
يتــوىل مطــورو املــوارد مســؤولية التخطيــط وإدارة مخاطــر
إعــادة التوطــن .وتثــر خصوصيــات صناعــة التعديــن وميــل
الــركات لتأجيــل إعــادة التوطــن إىل الدرجــة التــي ال ميكــن
لهــم فيهــا تجنــب ذلــك إلنجــاح أعاملهــم شــكوكاً حقيقــة حــول
أنها ف خان

وهنــاك اعتبــارات أماميــة أخــرى تظهــر حقــوق اإلنســان عــى
الســطح .فمســألة «املوافقــة املدروســة املســبقة والحــرة» تثــر
أســئلة مهمــة حــول كيفيــة مامرســة النفــود يف املرشوعــات
اإلمنائيــة الرئيســية .ومــع أن تفســر مــا ميكــن أن توفــره هــذه
املوافقــة للمجتمعــات املحليــة تختلــف مــن تفســر آلخــر،
فمــن املفهــوم عــى العمــوم أنهــا تعــزز حقــوق اإلنســان
للســكان األصليــن إذ تركــز منظــات املنــارصة عــى حــق
املجتمعــات املحليــة يف االعــراض عــى املرشوعــات اإلمنائيــة.
ومــع َّأن كثــراً مــن الواليــات القضائيــة ال ُقطر َّيــة ال تدعــم
حــق املجتمعــات املحليــة يف رفــض املرشوعــات مبــارشة يــزداد
الرتويــج ملبــدأ املوافقــة كســبيل لتعزيــز صــوت املجتمعــات
املحليــة يف عمليــات التشــاور مبــا فيهــا مــا يتعلــق بعمليــات
إعــادة التوطــن.
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قــدرة الـ كات عـ توفـ الضامنــات يف أثنــاء التخطيــط .ومــا مجــرد أســاس أن مــا تفعلــه ســيكون ســيئاً ألعاملهــا التجاريــة
مل يكــن هنــاك الت ـزام أك ـ يف حشــد املــوارد إلعــادة التوط ـ إن امتنعــت عنــه.
وليــس للتخطيــط للتهج ـ فحســب فسيســتمر فــرض التفق ـ
عــ النــاس املعــاد توطينهــم بســبب التعديــن.
وعنــد إرشاك املقرضــ مشــاركة مبــارشة يف متكــ التهجــ ،
قــد يتوقــع املــرء َّأن هــذه الجهــات املقرضــة ســتامرس رقابــة
حوافــز غري فعالة وعوائق
إضافيــة مــن أجــل إحــداث التحس ـ بالطريقــة التــي ينتهــج
تعمــل الــدول القوميــة باســتمرار عــ تحديــث قوانينهــا بهــا املطــورون إدارة مخاطــر إعــادة التوط ـ  .لكــنَّ مراجعــة
الخاصــة بالتعديــن والبيئــة في ـ يخــص إعــادة التوط ـ بغيــة داخليــة مؤخــرة أجرتهــا مجموعــة البنــك الــدويل باإلضافــة إىل
تقريــر صكوكهــا التنظيميــة الوطنيــة مــع املعايــ الدوليــة تقاريــر عــدد متنــوع مــن االستشــاريني واألكادمييـ الجامعيـ
واألطــر العامــة للسياســات .ويف الوقــت نفســه يــزداد نشــاط تؤكــد ضعــف إنفــاذ الجهــات املقرضــة لســلطتها اإلرشافيــة
املنظــ ت غــ الحكوميــة يف إقامــة الحمــ ت ضــد رشكات حتــى بعــد تكــرار حــاالت عــدم االمتثــال .بــل أصبحــت
التعديــن التــي ال متتثــل إىل واجــب حاميــة املهجريــن مــن الجهــات املقرضــة بــدالً مــن تخفيضهــا لخطــر إعــادة التوط ـ
مخاطــر إعــادة التوطـ  .لكــنَّ الحوافــز حتــى لــو كانــت قويــة متواطئــة يف اآلثــار التفقرييــة ألعــ ل التعديــن.
وموجــودة للتخطيــط للتهجــ وإعــادة التوطــ لــن متنــع
خصوصيــات صناعــة التعديــن مــن االســتمرار يف العمــل ضــد وعندمــا تصبــح مخاطــر إعــادة التوط ـ أم ـراً واقع ـاً ،يواجــه
رســم يف املراحــل املبكــرة للمــ وع.
املهجــرون كث ـ اً مــن األذى والحرمــان الحقيقي ـ  .وال بــد مــن
التخطيــط الــذي ُي َ
اســتحداث نقــ ت نوعيــة يف مامرســة الصناعــات التعدينيــة
فقطــاع التعديــن يــروج دامئــاً لوجهــة نظــر هــي أن أفضــل إذا مــا أريــد للضامنــات االجتامعيــة أن تكــون ذات معنــى
مصالــح تلــك الصناعــة تنصــب يف االســتثامر مببادرات املســؤولية حقيقــي عــ األرض.
االجتامعيــة للــ كات واملحافظــة عــ قــوة العالقــات مــع
املجتمعــات املضيفــة .ووفــق بعــض املفهومــات مثــل جون أوين jowen@in-dev.org
«الرخصــة االجتامعيــة للتشــغيل» عــ رشكات التعديــن أن زميل بحث رئي فخري ،مركز املسؤولية االجتامعية يف التعدين،
تحقــق مســتوى موافــق عليــه مــن األداء االجتامعــي لالســتمرار جامعة كوينزالند
يف العمــل ضمــن ســياق مــا .وتف ـ ض الرخصــة االجتامعيــة َّأن
املجتمعــات املحليــة ميكنهــا أن تســحب ديانا كيمب d.kemp@smi.uq.edu.au
دعمهــا مل ـ وع مــن مرشوعــات التعديــن بروفيسورة مشاركة ،مركز املسؤولية االجتامعية يف التعدين،
وأن دعــم انســحابها ذاك ســيكون لــه جامعة كوينزالند
أثــر رادع كبــ عــ الجــدوة االقتصاديــة www.csrm.uq.edu.au
للمــ وع التجــاري َّ
وأن رشكات التعديــن
 .1آدم أ ب ،وأوين ج ر ،وكيمب د (" 2015األرس وسبل كسب الرزق والتَّهجري الناتج عن
تعمــل عــ اإلدارة االســتباقية لخطــر التعدين وإعادة التوطني" الصناعات االستخراجية واملجتمع  ،581-589 ، 3(2أوين ج ر
فقــدان رخصتهــا االجتامعيــة لئ ـ يتضــارب وكيمب د (" 2015التَّهجري الناتج عن التعدين وإعادة التوطني :تقييم ناقد" مجلة اإلنتاج
األنظف478-488 ،87 /
ذلــك مــع مصلحتهــا الشــخصية.
(‘Households, livelihoods and mining-induced displacement and
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لكــنَّ األدلــة القامئــة حاليــاً تشــ إىل أن
رشكات التعديــن ال تنظــر إلعــادة التوط ـ
عـ أنــه خطــر كبـ لرخصتهــا االجتامعيــة
وال لجــدوى عملياتهــا .بــل يبــدو أن
ال ـ كات تغفــل ذلــك الخطــر إىل أن يح ـ
الوقــت الــذي تظهــر فيــه اآلثــار وتفــرض
فيــه األزمــة خطــراً مــا عــ أعاملهــا
التجاريــة .وبعبــارة أخــرى ،ليــس مــن
املرجــح أن تفعــل ال ـ كات الصــواب ع ـ

resettlement’, The Extractive Industries and Society; “Mining-induced
displacement and resettlement: a critical appraisal
 .2انظر لويس ك (« 2012املسؤوليات الحقوقية ملؤسسات األعامل» ،نرشة الهجرة
القرسية ،العدد www.fmreview.org/ar/preventing/lewis 41
منوذج لتهجري السكان
 .3سرينيا م م (« 2000املخاطر والضامنات وإعادة اإلعامر:
وإعادة التوطني» املجلة االقتصادية والسياسية األسبوعية3659 ، 41( ،
(Risks, safeguards and reconstruction: A model for population
displacement and resettlement
 .4املؤسسة املالية الدولية ( 2012معايري األداء حول البيئة واالستدامة االجتامعية
www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/
PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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