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املوجز التنفيذي
يف آب 2021، ستصدر إدارة ابيدن تقريراً متعدد الوكاالت عن تغري املناخ والتنقل البشري، 	 

على وفق ألمر تنفيذي أصدره الرئيس يف شباط. ومن بي القضااي اليت يتعي التعامل معها 
التأثريات األمنية الدولية املرتتبة على احلركة املرتبطة ابملناخ؛ واخليارات واآلليات الالزمة حلماية 
األفراد املشردين بسبب تغري املناخ وإعادة توطينهم إذا لزم األمر؛ واقرتاحات الستخدام املساعدة 
اخلارجية األمريكية؛ للحد من اآلاثر السلبية لتغري املناخ، وفرص العمل ابلتعاون مع اآلخرين 
لالستجابة هلذه التنقالت. وهذا النظام يشكل خطوة مرحب با حنو حتسي االستجابة ألحد 

العواقب اإلنسانية الرئيسية املرتتبة على تغري املناخ.
التحليل 	  هذا  يبحث  املناخ،  بتغري  تتأثر  أن  ميكن  اليت  البشري  التنقل  أشكال  مناقشة  بعد 

اجملاالت األربعة اليت يتعي تناوهلا يف تقرير اإلدارة:
أنه ال 	  املناخ: ويبدو  املتصلة بتغري  الناس  لتنقالت  البشرية  الدولية واألمنية  االستجابة لآلاثر 

يوجد دليل يذكر على أن هذه التحركات تشكل اآلن أو ستكون خطراً مالزماً لألمن الدويل. 
وبداًل من ذلك، يبدو أن بعض أشكال التنقل ميكن أن حتد من التهديدات األمنية الدولية 
بتمكي السكان املتأثرين ابملناخ من التكيف مع الظروف املتغرية. غري أن هناك حاالت ميكن 
أن يؤدي فيها التشريد اجلماعي وسوء تصميم خطط إعادة التوطي إىل زايدة انعدام األمن 

البشري.
يتعرضون ألكرب قدر من 	  الذين  املتحدة ألولئك  الوالايت  تبين سياسات اهلجرة اجلديدة يف 

املخاطر بسبب تغري املناخ: وهذا من شأنه أن يتضمن اإلصالحات اليت من شأهنا أن تسمح 
الوالايت  إىل  ابلدخول  األصلية  بلداهنم  يف  رهيبة  بيئية  أوضاعاً  يواجهون  الذين  للمهاجرين 
املتحدة، ورمبا متكي أولئك الذين يعيشون ابلفعل يف الوالايت املتحدة من البقاء يف البالد، 

بصورة مؤقتة أو دائمة.

التغير المناخي والتنقل: أجندة للواليات المتحدة
د. سوزان مارتن *

*  مديرة معهد جورج اتون لدراسة اهلجرة الدولية، ورئيسة الفريق املعين ابلتغري البيئي واهلجرة من أجل الشراكة املعرفية يف 
جمال اهلجرة والتنمية )DAMONK( يف البنك الدويل.
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عند 	  منازهلم  البقاء يف  على  الناس  ملساعدة  األمريكية  اخلارجية  املساعدات  استخدام  ضمان 
اإلمكان واالنتقال أبمان، عند الضرورة، وإجياد حلول دائمة تسمح هلم ابالزدهار على الرغم 
من تغري املناخ: وسيشمل ذلك برامج احلد من أخطار الكوارث وبرامج اهلجرة وإعادة التوطي 
ينطبق نفس هذا  الناس من اختيار مىت وأين سينتقلون أو يهاجرون. وينبغي أن  اليت متكن 

الرتكيز على الربامج احمللية اليت تساعد املقيمي يف الوالايت املتحدة.
بناء اآلليات الالزمة لضمان التعاون الدويل الفعال ملعاجلة هذه القضااي احلامسة: فمن املمكن 	 

أن تكون الوالايت املتحدة قدوة حيتذى با من خالل تبين سياسات حملية حترتم حقوق أولئك 
وتعتنق  املستدامة،  والتنمية  التكيف  برامج  تدعم واشنطن  أن  املمكن  يهاجرون، ومن  الذين 

القيادة يف املنابر العاملية اليت تعمل يف جمال تغري املناخ واهلجرة القائمة على تغيري املناخ.
لتقييم 	  الالزمة  األدلة  قاعدة  تعزيز  التقرير  هذا  يف  الواردة  العامة  السياسة  توصيات  تتضمن 

اهلجرة بسبب تغري املناخ فيما يتصل ابألمن البشري؛ وإدخال فئة جديدة لقبول املهاجرين يف 
الوالايت املتحدة ألغراض إنسانية؛ إعادة املشاركة مع املنظمات والعمليات الدولية اليت تركز 
على التهجري الناجم عن تغري املناخ، وإصالح حالة احلماية املؤقتة )TPS( للتأكد من أن 
املعنيي ميكنهم العودة إىل دايرهم إذا أمكن أو التكيف مع اإلقامة الدائمة يف الوالايت املتحدة 

إذا مل تتحسن الظروف البيئية يف بلداهنم األصلية يف غضون فرتة معينة.
املقدمة

يرى الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أن الظواهر اجلوية املتطرفة هي ستكون السبب 
ابهلجرة املناخية، ولكن على املدى البعيد ستنتج هجرة كبرية عن تغيريات بطيئة مثل ارتفاع مستوى 
سطح البحر، وأتكل السواحل، وارتفاع درجات احلرارة، وشح املياه، وفقدان اإلنتاجية الزراعية. 
ومن املرجح أن تشعر البلدان النامية أبكرب آاثر تغري املناخ، لكوهنا أقل قدرة على االستجابة. وتوقع 
البنك الدويل أنه حبلول عام 2030، سيضطر أكثر من 140 ألف شخص يف أفريقيا جنوب 
متوقعاً  أكثر مما كان  بلداهنم  داخل  التنقل  إىل  آسيا  الوسطى وجنوب  وأمريكا  الكربى  الصحراء 
بسبب بطء عمليات تغري املناخ. وهذا ال أيخذ يف احلسبان أولئك الذين سينزحون بسبب األخطار 

الطبيعية احلادة املرتبطة بتغري املناخ أو الذين يتنقلون عرب احلدود الدولية.
وأقر األمر التنفيذي للرئيس جو ابيدن، فمن املصلحة الوطنية للوالايت املتحدة أن تعاجل 
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التغري املناخي على حنو موضوعي وبّناء. والوالايت املتحدة نفسها ليست  مسألة اهلجرة بسبب 
مبنأى عن اهلجرة املتصلة ابملناخ، ويتضح من التشرد الواسع النطاق الذي طال أمده يف كثري من 
املاضية  القليلة  السنوات  ويف  أراضيها.  داخل  احلادة  األخطار  وبعد  لألشخاص خالل  األحيان 
فقط، حدث هذا التشريد بعد أعاصري مدمرة للغاية يف تكساس وبورتوريكو، وأعاصري يف الغرب 
األوسط، وحرائق ضخمة يف كاليفورنيا وأوريغون. وهناك أيضاً آاثر أمنية وطنية، والسيما عندما 
تتضافر العوامل البيئية مع العنف وانعدام األمن السياسي اليت ينتج عنها هجرة الكثري من الناس؛ 
مما يؤدي بدوره إىل تفاقم التوترات. وقد طُلب من اجليش األمريكي الرد يف أماكن مثل الصومال 

وسوراي، وكذلك على احلدود اجلنوبية للوالايت املتحدة عندما تنشأ مثل هذه احلاالت.
أشكال التنقل البشري يف سياق املناخ

ويف عام 2010، اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ 
إطار كانكون للتكيف، الذي دعا مجيع البلدان إىل اختاذ “تدابري لتعزيز التفاهم والتنسيق والتعاون 
فيما يتعلق ابلتشرد الناجم عن تغري املناخ واهلجرة وإعادة التوطي املخطط هلا، عند االقتضاء، على 
الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية”. ويعكس القرار إدراكاً متزايداً أبن التغري البيئي، وتغري املناخ 
على وجه اخلصوص، يؤثر ابلفعل أتثرياً عميقاً على انتقال الناس، ومن املرجح أن يكون له املزيد 

من اآلاثر يف السنوات املقبلة.
وعند التمييز بي التشرد واهلجرة وإعادة التوطي املخطط هلا، حدد اإلطار ثالث استجاابت 

خمتلفة بشكل ملحوظ للعمليات واألحداث البيئية:
ويؤدي التشرد بصفة عامة إىل رد فعل وقد يكون كارثياً ابلنسبة للسكان املتضررين. وقد 
تسبقه عمليات إجالء مجاعية بعد األعاصري والزالزل والفيضاانت وغريها من األخطار الطبيعية. 

وعندما ال يتمكن الناس من العودة إىل دايرهم، ميكن أن يطول أمد التشرد.
ما تكون استباقية لتفاقم األوضاع. وعادة ما  وعلى النقيض من ذلك، فإن اهلجرة غالباً 
يتخذ قرار اهلجرة األفراد واألسر. وعندما تستخدم اهلجرة كاسرتاتيجية إلدارة املخاطر، فإهنا تتيح 
للناس إجياد مصادر بديلة لكسب الرزق. وميكن للمهاجرين إرسال حتويالت مالية إىل أفراد أسرهم 
املتبقي يف اجملتمع احمللي. ويف مثل هذه احلاالت، من املرجح أن تكون اهلجرة؛ بسبب الدوافع البيئية 
شبيهة أبشكال أخرى من هجرة العمالة وأن تعامل على هذا النحو. ومن احملتمل أن تكون هذه 
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التنقالت مفيدة إذا متكن الناس من التحرك يف عملية آمنة ومنظمة. غري أنه إذا انطوت املسارات 
على هجرة غري نظامية، فإن املخاطر قد تفوق فوائد التنقالت.

وتعرف عملية إعادة التوطني املخطط هلا أبهنا “عملية خمططة يتحرك فيها أشخاص أو 
جمموعات أو يساعدون على االبتعاد عن منازهلم أو أماكن إقامتهم املؤقتة، واستقرارهم يف موقع 
جديد، وتتوفر هلم الظروف الالزمة إلعادة بناء حياهتم”. وتنفذ عموما حتت سلطة الدولة، وكمالذ 
أخري عندما يكون الناس حماصرين يف مكان مل يعد بوسعهم العيش والعمل يف جمتمعاهتم األصلية. 
ويف بعض احلاالت، تبدأ احلكومة عملية إعادة التوطي؛ ويف بلدان أخرى، تطلب اجملتمعات احمللية 
املساعدة يف إعادة توطينهم إىل أماكن أخرى. وجيوز هلم االنتقال معا إىل وجهة جديدة أو احلصول 

على التمويل وغريه من أشكال املساعدة لالنتقال إىل مواقع جديدة مبفردهم.
ويعتقد أغلب اخلرباء أن التنقل يف سياق تغري املناخ سوف يكون داخلياً يف املقام األول 
)ابستثناء الدول اجلزرية الصغرية املنخفضة اليت تفتقر إىل ارتفاعات( أو االنتقال إىل البلدان اجملاورة. 
وقد يشكل هذا التنقل حتدايً خاصاً للمجتمعات احمللية والبلدان املستقبلة اليت لديها موارد قليلة 
أو هياكل قانونية أو قدرة مؤسسية على تلبية احتياجات املهاجرين والسكان املضيفي. وقد يعين 
القرب اجلغرايف أيضاً أن مناطق املقصد تواجه بعض التحدايت البيئية نفسها اليت تواجهها مناطق 
املنشأ )مثل اجلفاف، والتصحر، واألخطار الطبيعية احلادة( وقد ال توفر سوى القليل من الراحة أو 
حىت تفاقم الظروف يف البلدان املقصودة. وبعض تنقالت ملسافات بعيدة ال مفر منها أيضاً، نظراً 
لنطاق اهلجرة اليوم؛ ومما ال شك فيه أن بلدان أمريكا الشمالية وأورواب وأسرتاليا، فضال عن القوى 
االقتصادية اإلقليمية داخل البلدان النامية، ستشهد زايدة يف اهلجرة انمجة جزئياً من دوافع بيئية، 

تتضخم بفعل تغري املناخ.
تغري املناخ واهلجرة واألمن

اآلاثر  يقيم  الوكاالت  املتعدد  التقرير  أن  ابيدن  رائسة  الصادر عن  التنفيذي  األمر  وحيدد 
األمنية للتنقالت النامجة عن تغري املناخ. وكثرياً ما يُنظر إىل تغري املناخ على أنه عامل مضاعف 
للتهديد ميكن أن يثري الصراعات على املوارد الشحيحة. فعلى سبيل املثال، خلص مساعد األمي 
العام ألورواب وآسيا الوسطى واألمريكيان مريوسالف جينتشا، يف إحاطته اإلعالمية جمللس األمن 
التابع لألمم املتحدة يف متوز 2020، إىل أن “الفشل يف النظر يف اآلاثر املتزايدة لتغري املناخ سوف 
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السالم، وخياطر  السالم واحلفاظ على  الصراعات وصنع  الرامية إىل منع نشوب  يقوض جهودان 
العام  األمي  اتبع  والصراعات”.  املناخية  الكوارث  من  مفرغة  حلقة  يف  الضعيفة  البلدان  حبجز 
أنطونيو جوترييس هذه املالحظات يف شباط 2021، قائاًل: “عندما جيرف تغري املناخ األهنار، 
ويقلل من احملاصيل، ويدمر البنية األساسية احلساسة، ويشرد اجملتمعات احمللية، فإنه يؤدي إىل تفاقم 
خماطر عدم االستقرار والصراع”. وأشار غوترييش إىل أن “احلركة القسرية ألعداد أكرب من الناس 
يف خمتلف أحناء العامل من شأهنا أن تزيد بوضوح من احتماالت نشوب الصراعات وانعدام األمن إىل 
ما هو أبعد من معاانهتم”. وقد يؤثر تغري املناخ أيضا أتثرياً سلبياً على جهود حفظ السالم. ووجد 
معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم أن %60 من البلدان العشرة اليت تستضيف أكرب عمليات 

السالم املتعددة األطراف معرضة بشدة لتغري املناخ.
وال تؤيد البحوث أتييداً كاماًل االفرتاض بوجود صلة حتمية بي تغري املناخ والصراع. وتظهر 
الدراسات احتماال ضئيال للصراع الدويل وتتوقع أن يكون معظم الصراع الداخلي على املوارد على 
مستوى اجملتمع وليس على الصعيد الوطين. وميكن لنظم الدعم االجتماعي واالقتصادي األكثر 
فعالية أن حيد من املخاطر على الصعيد احمللي. وقد حتتاج اجملتمعات الفقرية، والسيما تلك اليت 

توجد فيها ابلفعل توترات بشأن املوارد، إىل معونة خارجية.
إن الصالت األخرى بي تغري املناخ، والتشرد، والصراع ليست مفهومة على حنو جيد من 
حيث حجمها، أو توقيتها، أو اجتاهها السبيب )هل يشكل التشرد سبباً أو أثراً الرتباط تغري املناخ 
ابلصراع(. وحتسي قاعدة األدلة الالزمة لتقييم التشرد املناخي ابعتباره مضاعف قوة للصراع للمضي 
قدماً لتجنب التعميمات اليت يبدو اآلن أهنا حترك افرتاضات السياساتية العامة. ويلزم إجراء دراسات 
إفرادية أكثر حتديداً، فضاًل عن أدوات أكثر دقة للتنبؤ، لتقييم املخاطر الفعلية قبل اختاذ اإلجراءات.

وإذا كانت املؤلفات املتعلقة ابآلاثر األمنية الدولية املرتتبة على حركة تغري املناخ، فإهنا تكون 
أكثر وضوحاً فيما يتعلق آباثر األمن البشري. واألمن البشري مكمل ألمن الدولة. وهو يعزز حقوق 
اإلنسان ويعزز قدرات الناس. واألهم من ذلك، أن األمن البشري ميّكن الناس من العمل أبنفسهم، 

ويساعد احلكومات على حتديد ومعاجلة القضااي املتصلة ببقاء مواطنيها وسبل عيشهم وكرامتهم.
وقد وجد الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أدلة قوية واتفاقاً عالياً بي اخلرباء على أن 
تغري املناخ يشكل هتديدا مباشرا لألمن البشري. فهو مهدد عندما يؤدي تغري املناخ إىل تقويض سبل 
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العيش، والتسوايت بي الثقافة واهلوية، وأنه يشكل حتدايً لقدرة الدول على توفري الظروف الالزمة 
لألمن البشري، من بي أسباب أخرى. واهلجرة هي السبب والنتيجة يف الوقت نفسه الخنفاض 
األمن البشري. وكما نوقش أعاله، قد جيد املهاجرون أنفسهم أسوأ حاال بعد مغادرهتم دايرهم إذا 
مل يتمكنوا من إجياد سبل عيش جديدة. ومن انحية أخرى، فإن اجلمود غري الطوعي يف مواجهة 
يعيشون يف أوضاع صعبة. وخيلص  الذين  أولئك  البشري بي  األمن  أيضاً  املتغري سيقوض  املناخ 
الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل أن توسيع فرص التنقل ميكن أن يقلل من قابلية التأثر 
بتغري املناخ ويعزز األمن البشري. وينطبق هذا بصفة خاصة عندما تكون اهلجرة اسرتاتيجية تكيف 

إجيابية تساعد الناس على إدارة املخاطر والتحدايت اليت يشكلها تغري املناخ.
إصالحات سياسة اهلجرة يف الوالايت املتحدة: عمليات القبول واإلبعاد

من  املتضررين  لالعرتاف ابألشخاص  قليلة  مسارات  املتحدة سوى  الوالايت  لدى  وليس 
العوامل البيئية املؤثرة يف اهلجرة. وتركز السياسات احلالية يف املقام األول على الدخول من أجل مجع 
مشل األسرة والعمل. ويف كلتا احلالتي، يُقبل املهاجرون على اساس عالقاهتم السابقة مع حاملي 
يف  العمل  وأرابب  األسرة،  حالة  يف  الدائمي  املقيمي  أو  املواطني   - املتحدة  الوالايت  جنسية 
حالة الرعاة من العمالة. وابإلضافة إىل ذلك، يتم قبول املهاجرين من خالل برانمج التنوع ملقدمي 
الطلبات من بلدان لديها عدد قليل نسبياً من األشخاص املقبولي سابقاً يف الوالايت املتحدة؛ يتم 
ختصيص هذه من خالل نظام اليانصيب. ويف حي أن بعض األشخاص املتضررين من تغري املناخ 
قد يتأهلون للحصول على هذه الفئات الثالث من التأشريات، فإن غالبية الذين يلتمسون الدخول 

بوصفهم مهاجرين مناخيي أو مشردين لن يتالءموا مع مؤهالت هذه الربامج.
والطريق األرجح للدخول هو طريق التأشريات اإلنسانية. ويف إطار هذه الفئة، يتمثل الربانمج 
األكثر رمسية يف إعادة توطي الالجئي -األشخاص الذين لديهم خوف قائم على أسس االضطهاد 
بسبب عرقهم، أو دينهم، أو جنسيتهم، أو انتمائهم إىل مجاعة معينة، أو آرائهم السياسية. وقد 
يستويف بعض املهاجرين واملشردين يف جمال املناخ تعريف الالجئ- على سبيل املثال، إذا حرمتهم 
حكومتهم من املساعدة أو احلماية بسبب أحد األسباب احملمية املذكورة آنفاً. وعندما يرتفع هذا 
األشخاص  يكون  فقد  حلياهتم(،  خطرياً  هتديداً  يشكل  أنه  )أي  االضطهاد  مستوى  إىل  الرفض 
بيد  الالجئ.  مركز  على  للحصول  مؤهلي  البيئية  التغريات  من  وغريه  املناخ  تغري  من  املتضررون 
أن معظم املهاجرين واملشردين بسبب املناخ لن يستوفوا املعايري. والواقع أن حكوماهتم قد حتاول 
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مساعدهتم ومحايتهم، ولكنها ال تستطيع التغلب على اآلاثر السلبية املرتتبة على تغري املناخ على 
حياة مواطنيها.

ومن شأن برانمج للقبول يف اجملال اإلنساين يسمح بدخول أشخاص خمتارين تضرروا؛ بسبب 
تعريفاً  الربانمج  تعريف  السياسات. وميكن  الفجوة يف  أن يساعد على سد  ظروف هتدد حياهتم 
واسعاً ليشمل طائفة من األزمات اإلنسانية، أو ميكن أن يكون أكثر حتديدا لتغري املناخ. وعلى 
غرار برانمج إعادة توطي الالجئي، سيحدد الرئيس، ابلتشاور مع الكونغرس، سقفا سنواي للقبول، 
الوالايت  إىل  يدخلون  الذين  األشخاص  القانون  هذا  وسيستهدف  للحاجة.  تقييم  إىل  استنادا 
املتحدة والذين يشكلون “مصدر قلق إنساين خاص”، ابستخدام اللغة اليت سبق تدوينها يف قانون 

الالجئي لعام 1980 كأساس إلعادة توطي الالجئي.
وميكن ضم املقبولي يف إطار برانمج القبول اإلنساين إىل برانمج املساعدة احمللية املستخدم   
إعادة  برانمج  يف  احلال  هو  كما  البلد.  إىل  انتقاهلم  لتسهيل  الالجئي  توطي  إعادة  يف  ابلفعل 
التوطي، سوف يتمكنون من تكييف وضعهم مع اإلقامة الدائمة القانونية )وضع البطاقة اخلضراء( 
بعد 18 شهراً من قبوهلم، وسوف حيق هلم التقدمي بطلب للحصول على اجلنسية بعد مخس سنوات 
تغري  املتضررين من  العظمى من  الغالبية  احتياجات  اإلنساين  القبول  برانمج  يليب  لن  قبوهلم.  من 
املناخ. ومع ذلك، فإن مشوهلم يف برانمج القبول اإلنساين سيجعل الوالايت املتحدة كقدوة للبلدان 

األخرى لتوسيع فئات قبوهلا.
وهناك أيضاً حاجة إىل سياسات جديدة حتكم نقل الناس من البلدان اليت تعاين من أتثريات 
شديدة لتغري املناخ )أو غريها من احلاالت املهددة للحياة(. يف عام 1990، اعتمدت الوالايت 
املتحدة تشريعاً مينح احلكومة الفيدرالية سلطة أتجيل عمليات إزالة الناس من البلدان اليت تعاين من 
الصراع أو عواقب الكوارث )يف أحيان أخرى بناء على طلب من حكومة بلد األصل(. إن قرار 
منح مركز احلماية املؤقتة )TPS( هو قرار تقديري، استناداً إىل حكم وزير اخلارجية ووزير األمن 
الداخلي. ويف الوقت احلاضر، مركز احلماية املؤقتة )TPS( يشمل مواطين اثين عشر بلداً. وال 
يتاح هذا املركز إال لألشخاص املوجودين ابلفعل يف الوالايت املتحدة. وقد يكونوا قد دخلوا بصورة 
قانونية للعمل أو الدراسة وال ميكنهم العودة أبمان عندما تنتهي فرتة اقامتهم، أو رمبا دخلوا بصورة 
غري قانونية أو عملوا يف بشكل غري قانوين كمهاجرين، حينها ميكن ترحيلهم. ومينح مركز احلماية 
املؤقتة )TPS( عموماً ملدة 18 شهراً ولكن ميكن متديدها أن قررت احلكومة أن الظروف يف بلد 
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األصل ما تزال تشكل خطراً على املهاجر. وأهنا ال تسمح هلم جبلب أفراد أسرهم أو التكيف مع 
اإلقامة الدائمة إال يف ظروف حمددة معينة.

وقد أثبت مركز احلماية املؤقتة تسببه مبشكلة بعديد من الطرق. وهناك شفافية ضئيلة فيما 
بلدان أخرى ذات وضع مماثل.  بلد دون مواطين  ملواطين  املؤقتة  احلماية  يتعلق مبعايري منح مركز 
بلداهنم  يتم ختصيص  مل  إذا  املؤقتة  احلماية  حالة  على  للحصول  بطلب  التقدم  لألفراد  ميكن  وال 
ضمن الربانمج. وتشري املناقشات اليت أجراها صاحب الشكوى مع قضاة اللجوء يف وزارة األمن 
الداخلي إىل أن العديد من احملرومي من حالة الالجئ سيكون لديهم حجج جيدة للحصول على 
حالة احلماية املؤقتة )على سبيل املثال، أهنم فروا من صراع أو كارثة ولكن خماوفهم من االضطهاد 
واملالحقة ليست شديدة( إال أن بلداهنم ليست ضمن الربانمج. ومثة مسألة أخرى ملركز احلماية 
املؤقتة تتمثل يف األساس املنطقي لذلك، أال وهو أن األشخاص الذين خيشون العودة إىل الصراعات 
أو الكوارث يتعرضون للتشريد املؤقت. والواقع أن الصراعات طويلة األمد، والتعايف من الكوارث 
السلفادور  مثل  البلدان،  بعض  مواطنو  وحيظى  عديدة.  سنوات  يستغرق  الكربى كثريا  الطبيعية 

وهندوراس، حبماية مؤقتة منذ عقود.
ومن شأن برانمج معّدل أن يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق ابلظروف اليت ستمنح يف 
ظلها حالة احلماية املؤقتة. وينبغي أن تكون متاحة على أساس مجاعي وفردي على حد سواء. 
واألساس اجلماعي مفيد يف حاالت الطوارئ عندما يتعي على احلكومة أن تعمل بسرعة لضمان 
عدم االستعجال يف نقل الناس إىل البلدان اليت قد تعاين الصراعات أو األزمات البيئية. وتكفل 
االستفادة  من  للهجرة  قوية  أسباب  لديهم  الذين  الطلبات  مقدمو  يتمكن  أن  الفردية  األحكام 
تسعى  أن  املهم  ومن  الربانمج.  يف  قد سجل  بلدهم  يكن  مل  وإن  املؤقتة حىت  احلماية  حالة  من 
اإلصالحات إىل إجياد سبل إلهناء حالة احلماية املؤقتة يف أقرب وقت ممكن لضمان مصداقيتها 

كتدبري مؤقت وتوفري قدر أكرب من االستقرار ملن مينحون هذه احلالة.
العودة ممكنة يف غضون فرتة حمددة )ولنقل مخس  فإذا أصبحت  النظر يف حلي:  وينبغي 
سنوات(، فيتعي على الوالايت املتحدة أن تقدم املساعدات للمستفيدين من حالة احلماية املؤقتة 
وبلدان االصل للسماح ابلعودة اآلمنة والكرمية إىل الوطن. غري أنه إذا تعذر العودة خالل الفرتة 
احملددة، ينبغي أن يكون املستفيدون من حالة احلماية املؤقتة مؤهلي لطلب اإلقامة الدائمة القانونية 
إذا استوفوا معايري منظمة بعناية. وتشمل هذه املعايري تقييم جدوى العودة، واألسرة يف الوالايت 
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املتحدة، واملوارد املالية إلعالة أنفسهم وأفراد األسرة، وسجل دفع الضرائب على الدخل املكتسب، 
هذه  وستكون  املماثلة.  اإلدماج  تدابري  من  ذلك  وغري  اإلنكليزية،  اللغة  لتعلم  املبذولة  واجلهود 
اإلصالحات مفيدة اليوم وستساعد الوالايت املتحدة على االستعداد للتصدي آلاثر تغري املناخ 

على التشرد يف املستقبل.
املساعدة اخلارجية األمريكية

وتؤدي الوالايت املتحدة دوراً مهماً يف متويل الربامج اإلنسانية واإلمنائية اليت ميكن أن تساعد 
الناس على التكيف مع تغري املناخ. ويف هذا السياق، يتعي على الوالايت املتحدة أن تفكر يف توفري 
املوارد لنوعي من الربامج املرتبطة ابهلجرة: الربامج اليت متكن الناس من البقاء يف جمتمعاهتم األصلية 
قدر اإلمكان؛ والربامج االخرى اليت تساعد على ضمان مسارات اهلجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة 

عندما يكون البقاء غري جمدي أو معقول.
بناء قدرة اجملتمعات احمللية واألسر املعيشية على التحمل هو أفضل سبيل لتحقيق اهلدف 
األول. وتتطلب زايدة القدرة على التكيف اتباع هنج متعدد األوجه تفيد األسر الضعيفة اليت ال 
متتلك القدرة على التكيف مبفردها. وينبغي إيالء اهتمام خاص ألضعف الفئات املتأثرة بتغري املناخ، 
واملعوقي.  النساء،  تعيلها  اليت  واألسر  مدقع،  فقر  يعيشون يف  الذين  واألشخاص  املسني،  مثل 
التنمية املستدامة؛  وينبغي للسياسات املتصلة حبركة املناخ أن تتبع اجلهود الراسخة ابلفعل لتعزيز 
وهذا يعين معاجلة املصادر اهليكلية للفقر واملمارسات البيئية غري املستدامة اليت ختلق مواطن ضعف، 
والسيما بي أولئك الذين يعتمدون على الزراعة املعيشية الزراعة. ومن شأن حتسي فرص احلصول 
على االئتمان وحيازة األراضي واحلقوق يف األراضي أن يساعد العديد من السكان املتضررين على 
البقاء أبمان. وينبغي للحكومات أن تويل اهتماماً أكرب للدور احملتمل الذي ميكن أن يؤديه القطاع 
اخلاص وجمتمعات املهاجرين يف متويل االستثمارات يف إصالح األراضي يف اجملتمعات احمللية املتأثرة 
ابملناخ. وميكن للتكنولوجيا االبتكارية أيضا أن تؤدي دوراً مهماً يف مساعدة الناس على التكيف. 
فعلى سبيل املثال، ميكن للبذور املقاومة للجفاف والفيضاانت أن تساعد مزارعي الكفاف على 

زراعة احملاصيل يف املناطق املتأثرة بذين املؤثرين الشائعي لتغري املناخ.
للتكيف مع األشخاص  ويف ظل ظروف كثرية، ميكن للهجرة أن تكون اسرتاتيجية فعالة 
الذين ال يستطيعون البقاء ابلقرب من أوطاهنم. وعندما حتدث اهلجرة بطريقة آمنة ومنظمة -سواء 
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كانت داخلية أو عرب احلدود- ميكن أن تكون اآلاثر إجيابية. وميكن لألسر املعيشية القروية تنويع 
للوالايت  ميكن  املثال.  سبيل  على  األمطار،  مبياه  املروية  الزراعة  على  اعتمادها  وتقليل  دخلها 
املتحدة أن تشجع مسارات جديدة للهجرة اآلمنة واملنظمة كجزء من مساعدهتا اخلارجية. على 
سبيل املثال، من شأن برامج هجرة العمال اليت متكن األسر الضعيفة من بناء القدرة على التكيف 
والتكيف مع الظروف املتغرية أن تساعد أولئك الذين حيتاجون إىل التحرك. بيد أن هذه الربامج 
لن تقلل من خطر الضرر االقتصادي الشديد إال إذا متكن املهاجرون من كسب ما يكفي إلعالة 
أنفسهم وأسرهم. ويف هذا السياق، يوصي تقرير نشره البنك الدويل بتوسيع نطاق خطط التنقل 
املؤقتة الصغرية اليت تنفذها الوالايت املتحدة وأسرتاليا ونيوزيلندا يف منطقة احمليط اهلادئ وتشجيع 
اعتماد برامج مماثلة يف مناطق أخرى. وميكن للوالايت املتحدة أيضا أن تدعم الربامج اليت تيسر 
التحويالت املالية إىل األسر املهاجرة للمساعدة يف ضمان القدرة على التكيف والصمود. إن زايدة 
فرص الوصول إىل حمو األمية املالية، واإلدماج املايل، وبرامج التدريب على املهارات، وخاصة ابلنسبة 

لألسر الفقرية، من شأهنا أن تزيد من فوائد اهلجرة والتحويالت املالية.
إىل  سيحتاجون  آخرين  فإن  مبفردهم،  سيتحركون  الناس  من  العديد  أن  من  الرغم  وعلى 
املساعدة؛ من أجل االنتقال إىل أماكن أخرى أو سيعلقون يف حاالت خطرية. بيد أن برامج إعادة 
التوطي املخطط هلا )واملعروفة أيضاً ابسم االنسحاب املنظم( قد تشكل إشكالية، حي ال توفر 
مواقع إعادة التوطي سوى القليل من الفرص ألولئك الذين يتم توطينهم و/أو عندما يكون السكان 
معيشة  توفر مساكن وأسباب  أن  الربامج ميكن  أن هذه  بيد  اجلدد.  للقادمي  معادين  املضيفون 
جديدة عند التخطيط اجليد هلا. إن األمر األساس للنجاح هو إشراك جمتمعات االصل واملقصد يف 
كل القرارات، ما إذا كان يتعي على أي جمتمع أن ينتقل ابلفعل؛ وإذا كان األمر كذلك، فأين، 
ومىت، وكيف، ومع أي نوع من املساعدة؟ وأفضل طريقة للتشاور مع أولئك الذين سينتقلون وكذلك 
مع سكان جمتمعات املقصد؛ وتنفيذ برامج لضمان استفادة كل من اجملتمع املضيف واملنتقل من 
عملية النقل. وينبغي تقاسم أفضل املمارسات يف جمال محاية ومساعدة األشخاص يف سياق النقل 

املخطط له على نطاق واسع ملنع املشاكل اليت صودفت يف املاضي.
التعاون الدويل يف جمال تغري املناخ والتنقل البشري

ولن حتل السياسات االنفرادية املسائل املتصلة حبركة تغري املناخ. وتعاون الوالايت املتحدة 
مع البلدان اليت ستشهد مستوايت عالية من التحركات الداخلية والدولية ضروري ملنع هجرة احملن 
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والتشرد، مع ضمان سبل التنقل اآلمنة واملنظمة. وابملثل، حتتاج الوالايت املتحدة إىل العمل مع 
بلدان املقصد األخرى واملمولي اآلخرين للربامج املصممة لزايدة القدرة على التكيف مع تغري املناخ؛ 

من أجل تنسيق اإلجراءات وجتنب ازدواجية اجلهود والثغرات الكبرية يف االستجابة.
ولضمان مزيد من التعاون الدويل، ينبغي للوالايت املتحدة أن تشارك مشاركة بناءة يف خمتلف 
اآلليات العاملية اليت تنظر ابلفعل يف سبل محاية ومساعدة أشد املتضررين من تغري املناخ. وميكن 
لقيادة الوالايت املتحدة أن تساعد يف ضمان اعتماد سياسات حتمي حقا حقوق الناس وتتيح هلم 
فرصاً للبقاء يف دايرهم، إذا اختاروا ذلك، وأن تتحرك بطريقة آمنة ومنظمة إذا كانت اهلجرة خيارا 
أفضل هلم. إن ابيدن على دراية ببعض هذه العوامل، حيث أيدهتا إدارة أوابما أتييداً كاماًل. وتقوم 
بوضع خطط  الالجئي  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  للهجرة ومفوض  الدولية  املنظمة  من  كل 
للمشاركة يف اهلجرة املوجهة بيئيا. وفضاًل عن ذلك، أطلقت احلكومات وغريها من اهليئات الدولية 
عدة مبادرات ما فتئت تفسح آفاقاً جديدة لفهم هذا الشكل من أشكال التنقل. ومن بينها منهاج 
التشرد يف حاالت الكوارث، الذي خلف خطة عمل مبادرة اننسن حلماية املهاجرين عرب احلدود؛ 
وفرقة العمل املعنية ابلتشرد التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واليت أنشئت 
مبوجب اتفاق ابريس؛ ومبادرة املهاجرين يف البلدان اليت متر أبزمات واليت شاركت الوالايت املتحدة 
يف رائستها استجابة للصراعات والكوارث الطبيعية اليت تطلبت عمليات إجالء مجاعية؛ فريق األمم 
املتحدة الرفيع املستوى املعين ابلتشرد الداخلي، الذي سيقدم توصيات لضمان حصول املشردين 
داخل بلداهنم على املساعدة املناسبة من اجملتمع الدويل؛ والفريق العامل املواضيعي املعين بتغري البيئة 
البياانت والبحوث  الثغرات يف  التابع للشراكة املعرفية بشأن اهلجرة والتنمية، الذي حيدد  واهلجرة 
واملنهجيات اجلديدة اليت من شأهنا تعزيز قاعدة األدلة الالزمة الختاذ القرارات. وستساعد املشاركة 
املمارسات  أفضل  مناقشة  من  االنتقال  على  قدرهتا  والعمليات على ضمان  املؤسسات  يف هذه 

والسياسات ملساعدة البلدان على اعتمادها وتنفيذها.
وعلى الرغم من أن إعادة هذه العمليات مفيدة، فإهنا غري كافية. ويف الوقت احلاضر، هناك 
عدد كبري جداً من العمليات املتداخلة لدرجة أن هناك خطراً كبري جداً، يتمثل يف عدم تنفيذ تدابري 
فعالة ملعاجلة مسألة التنقل املدفوع بيئيا فيما بي هذه املصاحل املتعاونة أحياان ولكن املتنافسة أيضا. 
واملطلوب هو إنشاء منرب مشرتك بي أصحاب املصلحة املتعددين/الوكاالت لتحديد السياسات 
القطاعات  من  وغريها  والتنمية  واألمن  واهلجرة  املناخ  قطاعات  عرب  املمارسات  وأفضل  الفعالة 
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املهتمة بذه القضااي. ويقرتب منهاج العمل املتعلق ابلتشرد يف حاالت الكوارث يف الوقت احلاضر 
من حتقيق هذا الغرض، ولكنه، ويعين امسه، يركز على شكل واحد من أشكال التنقل ويشري إىل 

األشكال األخرى إىل حد كبري بوصفها طرقا لتفادي التشرد أو إجياد حلول للتشرد. 
وميكن للوالايت املتحدة أن تعمل مع الشركاء لتوسيع نطاق منهاج العمل املتعلق ابلتشرد 
يف حاالت الكوارث أو طرحه يف هيكل جديد أوسع يركز على مجيع أشكال التنقل البشري يف 
مجيع املراحل، من الوقائية إىل احللول. ومن شأن متويل هذا املسعى أن ينفق بشكل جيد إذا كان 
الربانمج قادراً على حتسي عملية صنع السياسات وكان لديه من األموال ما يتيح له أن يشرع يف 
إجياد سبل مبتكرة لتحقيق اهلدفي املتمثلي يف مساعدة الناس على التكيف عند اإلمكان والتحرك 

بطريقة آمنة ومنظمة عند الضرورة.
توصيات

تقود الوالايت املتحدة أفضل مثال، أي عندما تكون سياساهتا وممارساهتا متسقة مع أعلى 
األمر  وميثل  أخرى.  بلدان  مع  ابلشراكة  الصعبة  العاملية  القضااي  ملعاجلة  مستعدة  وتكون  املعايري 
التنفيذي الصادر عن إدارة ابيدن فرصة اندرة لوضع سياسات حملية ودولية ميكن أن تساعد املاليي 
من الناس على التكيف مع تغري املناخ وغريه من االضطراابت البيئية يف الداخل أو االنتقال أبمان 

وعرب مسارات قانونية إىل مواقع أخرى إذا لزم األمر.
التحدايت  أصعب  بعض  ابيدن  نظام  عن  املنبثق  الوكاالت  املتعدد  التقرير  يعاجل  وسوف 
املقبلة: االستجابة للتأثريات الدولية واألمنية املرتتبة على تغري املناخ وما يتصل به من تنقالت الناس؛ 
واعتماد سياسات جديدة يف جمال اهلجرة يف الوالايت املتحدة لقبول أولئك املعرضي ألكرب قدر 
من املخاطر من مناخ متغري وحلمايتهم من التشرد؛ وضمان استخدام املساعدة اخلارجية املقدمة 
من الوالايت املتحدة ملساعدة الناس على البقاء يف مواقعهم عند اإلمكان، والتحرك أبمان عند 
الضرورة، وإجياد حلول دائمة تسمح هلم ابالزدهار رغم تغري املناخ؛ وبناء اآلليات الالزمة لضمان 
التعاون الدويل الفعال ملعاجلة هذه املسائل احلامسة. وللتلخيص، قد تكون االستجاابت السياسية 
والرباجمية التالية قالبه للموازين يف االستجابة للتنقل الناجم عن املناخ إذا ما قامت الوالايت املتحدة 

بتبين هذه االستجاابت أو تعزيزها:
تعزيز قاعدة األدلة الالزمة لتقييم تغري املناخ وارتباطه ابلتنقل ابعتباره مضاعف قوة للصراع. 	 
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الرتكيز االهتمام بشدة على التأثريات األمنية البشرية املرتتبة على تغري املناخ والتنقل. 	 
إدخال فئة جديدة من حاالت القبول اإلنساين يف الوالايت املتحدة من شأهنا أن توسع فرص 	 

إعادة توطي األشخاص املتضررين من تغري املناخ والذين يشكلون مصدر قلق إنساين خاص 
للوالايت املتحدة. 

أو 	  أمكن  إن  إىل دايرهم  العودة  من  املستفيدين  لضمان متكي  املؤقتة  احلماية  إصالح مركز 
التكيف مع اإلقامة الدائمة إذا مل تتحسن الظروف يف بلداهنم األصلية يف غضون فرتة زمنية 

حمددة. 
البلدان 	  املقدمة إىل  إن تركيز املساعدات األجنبية على اسرتاتيجية ذات شقي: املساعدات 

املعرضة خلطر كبري بسبب تغري املناخ ملساعدة املقيمي فيها على التكيف، إن أمكن؛ ومساعدة 
البلدان على متكي املقيمي فيها من االنتقال بطريقة آمنة ومنظمة، إذا كان ذلك هو خيارهم 

األفضل للتكيف مع تغري املناخ. 
إعادة التعامل مع املنظمات والعمليات الدولية اليت تركز حالياً على التنقل الناجم عن تغري 	 

املناخ كمجال للدراسة، وتطوير السياسات، وتنفيذ الربامج. 
والعمل من أجل تشكيل منرب عاملي متعدد الوكاالت وأصحاب املصلحة مع آلية متويل قوية 	 

ميكن أن تساعد البلدان يف اإلعداد جلميع أشكال التنقل املتصلة بتغري املناخ واالستجابة هلا، 
مبا يف ذلك اهلجرة االستباقية، والتشريد، وإعادة التوطي املخطط هلا.

املصدر:
 https//:newlinesinstitute.org/united-states/climate-change-
and-mobility-an-agenda-for-the-united-states/ 
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