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ملناااااال ارساااااالم املنتااااااياسي ااااااااملاسملى لسااااااناسمل ا اااااا اسيىااااااا ملا  اااااا  اسملا   اااااا اسيىااااااااس  ا
ا2021

 والتدهور البيئياهلجرة يف سياق الكوارث وتغري املناخ 
 2021متوز/يوليه 

 

 معلومات أساسية 

شبببببكة اامت املتادة املعنية ةهلجرة معببببار اً  كديدا  مكرسببببا  لبناك رامت نزر أ ار متا ة عا امت اق العاملي لقد أطلقت 
من أك  اهلجرة اآلمنة واملنظًة والنظامية وأهداف ات اق ةريس يف سياق ات اقية اامت اإلطارية عشأن تغري املناخ وخطة التنًية 

 اي للاد من خماطر الكوارث.وإطار سند 2030املعتدامة لعام 

. وهذا العام يتوىل 2030  اام اامت املتادة الرئيعبببببية ملتاععة واسبببببتعرا  خطةمنصبببببة  واملنتدى العبببببياسبببببي ر يو املعبببببتوى هو  
،  ضببب    17و  16و  13و  12و  10و  8و  3و  2و  1املنتدى العبببياسبببي ر يو املعبببتوى اسبببتعرا  أهداف التنًية املعبببتدامة 

يو ر املنتدى العببياسببي سبب و  اسببتعراتببا .  43، واددها  سببتتوىل الدوا اااضبباك إكراكهااليت   ،ان امسببتعراتببات الوطنية الطواية
متوز/يوليه رام  للدوا اااضاك مستكشاف سب  التآزر عا خمتلف أطر اامت املتادة   15إىل    6ة من  يف ال ت   ،ر يو املعتوى 

 .2030 اام البيئة والتقدم احملرز خبصوص خطةوتدهور يف معاجلة اهلجرة يف سياق الكوارث وتغري املناخ 

يو املعببتوى خبصببوص اهلجرة يف سببياق الكوارث وتغري تو ر هذه املذ رة رسببائ  رئيعببية للو ود املشببار ة يف املنتدى العببياسببي ر 
البيئة. وتربز الرسبائ  الطريقة اليت ككن أن ددم اا هذه ااطر الدوا، ومنظومة اامت املتادة، واجلاات املعنية، وتدهور املناخ  

تنًية، وذلك حىت الى الرغت من يف تبًان اهلجرة اآلمنة واملنظًة والنظامية واسبتدامة امتًعات احمللية يف سبياسبات ودطي  ال
 . 1تغري املناخ

 
ان  رقة العً  املعنية ةلتشرد يف  املنباقة  ةآلاثر العلبية لتغري املناخ  لتجنب حامت التشرد والتقلي  مناا والتصدي هلا  يًا يتص   هذه الرسائ  تت ق مو التوصيات املتعلقة ةلناج املتكاملة   1

اإلطببباريبببة عشبببببببببببببببببأن تغري املنببباخ  التن يبببذيبببة مت ببباقيبببة اامت املتابببدة  املعنيبببة ة عبببببببببببببببببائر وااتببببببببببببببرار املرت  ،سببببببببببببببيببباق اللجنبببة  عتبببأغريات تغري املنببباخ. ا ظر  يف إطبببار ةليبببة وارسببببببببببببببو البببدوليبببة  بطبببة 
https://undocs.org/FCCC/CP/2018/10/ADD.1 
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اسين   اابهلج  

 العً  معا  عشك  أ ض 
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والدوا اااضببببباك مداوة إىل النظر يف الرسبببببائ  واملتلامات التالية يف مداخ اا يف اجللك الوزاري والدورات املواتبببببيعية ودورات  
 . 2021امستعراتات الوطنية الطواية للًنتدى العياسي ر يو املعتوى لعام 

 الرسائ  الرئيعية 

اث والعًليات البيئية، وةاثر تغري املناخ العبببببببلبية، و ون الكوارث م تعرف أية حدود وهلا أغر اًيق الى  ي ية ااحد -
 هجرة ااشخاص ومىت يااكرون وإىل أين، الى  طاق ااملي.

يتنقلوا  أ واع التأغريات وأ واع اهلجرة املرتبطة مبا  هذه التأغريات ككن أن دتلف إىل حد  بري. وااشبببببببببخاص ككن أن -
البيئة،  وتدهوريف سببببياق اًليات الكوارث عطيئة الظاور أو الكوارث امل اكئة، ويف سببببياق ةاثر تغري املناخ العببببلبية، 
ود  عبببببببببا    البيئة أو  لتدهوروغري ذلك من ااوتبببببببباع اهلشببببببببة. وككن أن يتنق  ااشببببببببخاص لبناك القدرة الى الصبببببببًب

 للًعاادة الى إاادة البناك ععد الكوارث.

البيئة، إمنا هي  تيجة مًواة متنواة من املعبببببببببلبات. واليوم تشببببببببري   وتدهورجرة يف سببببببببياق الكوارث، وتغري املناخ، اهل -
 الباوث إىل أن معظت هذه التنق ت  دث ارب معا ات قصرية وداخ  احلدود الوطنية.

أتغريات املناخ العبلبية الى امتًعات أتغري تغري البيئة الى اهلجرة يتوقو أن يلداد يف املعبتقب  مو توسبلو حجت و طاق  -
يف مجيو أحناك العامل. وةإلتببا ة إىل ذلك   ن اآلاثر العكعببية من املتوقو أن تيفغر يف حقوق اإل عببان وصبباته ور اهه 
ويف سبببببب  ايخ ااشبببببخاص. ويتوقو أن تيفغر املعبببببائ  اليت تشببببًب  احلو ًة  يًا يتصببببب  ةهلجرة وغري ذلك من أ واع 

 يف أمناط اهلجرة يف سياق تغري املناخ.دات امقتصادية وامكتًااية والعياسية واملعبلبات البيئية التنق  والتعقي

ي تقر البعض من ااشبببخاص الذين هت يف حالة تبببعف وهت معرلتبببون للتأغريات البيئية للًوارد مسبببتخدام اهلجرة يف  -
أن تداعري اإلغ ق الشببببببببببببببام  وإغ ق احلدود أغبتت التجرعة  يف    19-مواكاة هذه التأغريات. وأغناك كائاة  و يد

ككن أن تقيلد حر ة ااشخاص وتُبقيات يف أوتاع متأزمة يف مناطق حضرية  اي ة العكان. وتتوقو سيناريوهات تغري 
 البيئة احتًاا أن جيد العكان أ  عات "حماصرين" يف مناطق االية دركة ا طر.

  500عشبببببببببك  غري متناسبببببببببب  تيجة لك  من تقلب املناخ واهلجرة    تشبببببببببري الباوث إىل أن ااط اا يتأغرون ةل ع  -
ًباا   مليون ط ب    160ل يضببببببببببببببا ت والتعر  لمليون ط ب  يف العبامل يعيشببببببببببببببون يف منباطق ذات دركبة اباليبة من احت

 معرتون ملخاطر ك اف حادة.

، عصبببببببببرف راااااومحاية هذه احلقوق وم  يف حا أن البلدان قد التلمت ةحتام حقوق اإل عبببببببببان جلًيو ااشبببببببببخاص -
النظر ان الوتببببببببببببببو  ًاباكر، وابدم تريف أحبد خلف الر بب يف كاودهبا الراميبة إىل  قيق التنًيبة املعببببببببببببببتبدامبة،  ب ن  

ومببباد   2030أتغريات تغري املنبباخ قببد تليببد من ت بباقت أوكببه ال معببببببببببببببباواة. وهببذا يليببد من أ يببة مواكمببة خطببة اببام  
 مية يف التاكت يف اهلجرة املعاصرة. امت اق العاملي من أك  اهلجرة اآلمنة واملنظًة والنظا

سبببببببيكون متوي  اإلكراكات ذات الصبببببببلة ةملناخ واهلجرة أسببببببباسبببببببيا  لتشبببببببجيو القدرة الى التكيف وقدرة ااشبببببببخاص   -
 وامتًعات احمللية الى الصًود يف أوتاع الضعف. 
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مت املتاببدة ااخرى، ر ى تقنيببة امت بباق العبباملي من أكبب  اهلجرة اآلمنببة واملنظًببة والنظبباميببة، إىل كببا ببب أطر اايو لر   -
البيئة. وتقتح خطة مبادرة   عبببببا حلًاية املشبببببردين أدوات وتدهور ملعاجلة اهلجرة يف سبببببياق الكوارث، وتغري املناخ،  

 . الدولية إتا ية لتن يذ هذه امت اقات. وتقوم مجيو هذه ااطر الى قا ون حقوق اإل عان الدويل ومعايري العً 

ت اقية اامت املتادة اإلطارية عشأن تغري املناخ، تقدمت ةلية وارسو الدولية املعنية ة عائر وااترار اًلية اسياق  يف   -
املرتبطة عتأغريات تغري املناخ عتوصببببببيات تداو ااطراف إىل انلب حامت التشببببببرد والتقلي  مناا والتصببببببدي هلا، مبا يف 

واملعارف، والتداعري، مبا  ياا  ظت اإل ذار املبكر والتًوي   ذلك النظر يف تعليل التشببببببببريعات والعببببببببياسببببببببات، والبيا ت
 . من ةاثره لتجنلب التشرد ذي الصلة عتغري املناخ والتقلي القائت الى التنبيفات، 

ُوتبببببعت التلامات الدوا اااضببببباك والتوكياات لتعجي  إدرام اآلاثر احملتًلة لتغري املناخ يف خطة العً  ذات الصبببببلة  -
ب سببياسببات ةهلجرة الى مجي و املعببتو.ت. وهذا يشبًب  العببار الى مراااة اهلجرة يف خط  التكيف الوطنية و عببل

 اهلجرة لتأغريات تغري املناخ.

،  رصبة  ريدة لبلورة 2022يو لر املنتدى الدويل ااوا مسبتعرا  اهلجرة، الذي سبينعقد أغناك النصبف ااوا من اام   -
و ري اسبببببببتجاةت لعبببببببيناريوهات اهلجرة احلالية واملقبلة يف سبببببببياق الكوارث العقد املقب  للتاكت يف اهلجرة ان طريق ت

 البيئة.وتدهور وتغري املناخ 

تظ  شبببببببكة اامت املتادة املعنية ةهلجرة معببببببتعدة لدات الدوا اااضبببببباك، وم سببببببيًا مناا البلدان ااق  منوا  والدوا  -
يف حامت تبعف عدركة االية، يف معاجلة اهلجرة يف سبياق اجللرية الصبغرية النامية، من عا البلدان ااخرى اليت هي 

تبدات وتببببببببببببببو عرامج  ككن أن البيئبة. وككن أن تو ر الشبببببببببببببببكبة البدات التق  وا ربة، و وتبدهور  الكوارث وتغري املنباخ  
 ة.البيئة يف دورات دطي  التنًية الوطنيوتدهور مشت ة إلدمام كوا ب التنق  ذات الصلة ةلكوارث وتغري املناخ 

 املتلامات 

اإدرسجاسهلج  اوسيهلج ينايفاسملاخط طاسإلقت  ناوسمل طيناملتا    اسيىااس  اوتغرياسي لخ.ا-1

  ُمات ةلنعبة ملا يلي

- 15:00،  2021متوز/يوليه    13الا اثك،    مل م سامجن  اس  ياسيا ا املتت ئ ،سمل م ىا  ااسملحت  ا  – اجللك الوزاري  •
15:15. 

 .10:30-9:00، 2021متوز/يوليه  14، اارععاك، سمل سلم اسي جه ا ناس قلمل ي –اجللك الوزاري  •

عتىا قلو  اوسملقار ااأهاسفاسملا    اسيىااس  ايفاأوقلتاس ز لت:اسملانليفاسيىااس اوسمل ل  اا  –الدورة املواتيعية   •
،  2021متوز/يوليه    6، الا اثك، س  ،اكف صااااااا املا ق  اأهاسفاسملا    اسيىاااااااااوسملانليفا  هلاا19-جلم  اك ا ا

10:00-12:00. 

 .13:15-12:15، 2021متوز/يوليه  8، ا ًيس، سمل هجاسحملتن –الدورة املواتيعية  •
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 أب ية إدرام اهلجرة يف استاتيجيات التنًية.عشك  صريح  2030ُتعلت خطة اام  -

الر ب يع  العبار الى إدرام املااكرين يف   قيق هدف التنًية املعبتدامة ااسباسبي املتًا  يف ادم تريف أحد خلف -
 سياسات وخمططات التنًية اإلقليًية والوطنية ويف العياسات واملخططات ذات الصلة عتغري املناخ.

إدمام املااكرين يف التخطي  الى الصبببببببببببعيدين اإلقليًي والوط  ككن أن يدات كاود  املتعلقة عتغري املناخ  هدف  -
(. وككن أن يعبباهت املااكرون ورتًعات 10واحلد من ال معبباواة  هدف التنًية املعببتدامة (  13التنًية املعببتدامة  

. وااخذ عوكاات 2التكيف مو تغري املناخ الشبببتات ةلتاوي ت املالية واملعارف اليت ككن أن تعبببااد الى تشبببجيو
ال معببببباواة ويعلز قدرات املااكرين الى املعبببببا ة  ظر املااكرين يف دطي  وتن يذ التكيف ككن أن يُقل  من أوكه  

 يف امقتصاد ااخضر وغري ذلك من احللوا املعتدامة.

ولية للو اك أبهداف خطة اام  - . ويف حا أن الت يل احلايل يقو الى التعايف 2030حيتام اامر إىل ُُنج تتًيل ةلشبًب
املتادة واجلاات املعنية تنظر ةل ع  يف سببببب  دات    ن الدوا اااضبببباك ومنظومة اامت  19-من ةاثر كائاة  و يد

ام تقاا إىل اقتصبببببببببببباد أخضببببببببببببر، وعناك القدرة الى مواكاة تغري املناخ، وخلق مواط ن شببببببببببببغ  خضببببببببببببراك مئقة، ودات 
اإلكراكات ال عالة للتوصبببببببببببببب  إىل  ييد أغر ا بعااثت الكرعون و ذ  ي ية ت اا  ذلك مو سببببببببببببببيناريوهاتنا للاجرة يف 

 .املعتقب 

خلق وتوسبيو معبارات ةمنة وميعبورة ومنتظًة لقبوا املااكرين وإقامتات ةمسبتناد إىل حقوق اإل عبان ومعايري العً   -
الدولية، وااسبببس اإل عبببا ية هي ح  رئيعبببي لضبببًان احلًاية املعبببتدامة وإدرام املااكرين الذين يعيشبببون يف حامت 

 صلة ةلعوام  البيئية.هلا تعف 

واحلكومببات احملليببة دورا  حيو.  يف اسبببببببببببببتببدامببة إدرام املابباكرين وز.دة التخ يف من ةاثر كببائاببة  تلعببب حكومببات املببدن   -
. وإبمكاُنا أن تلعب دورا  رئيعببببببيا  يف حضببببببا ة احللوا احمللية اليت ككن تكرارها يف أما ن أخرى وامرتقاك اا.  19-  و يد 

 ار تات يف استاتيجيات امستجاعة احمللية سيكون م يدا . ومتكن العلطات احمللية  ليا  من إدمام املااكرين وأتما مش 

هنايف أيضبببببا  حاكة إىل تعليل احلوار اإلقليًي عشبببببأن اهلجرة يف سبببببياق الكوارث وتغري املناخ وتردي البيئة، مبا يف ذلك  -
ة عشببببببببببببأن التنًية  يًا عا العًليات امسببببببببببببتشببببببببببببارية اإلقليًية املتعلقة ةهلجرة اليت تقودها الدوا، واملنتد.ت اإلقليًي

املعببببببببببتدامة، وشبببببببببببكة اامت املتادة املعنية ةهلجرة من خ ا هيا لاا اإلقليًية، واجلًااات امقتصببببببببببادية اإلقليًية، 
 وجلان اامت املتادة امقتصادية وامكتًااية اإلقليًية.

ظر اجلاات املعنية الرئيعبببببية، ، يقوم الى ا ربة واملعارف ووكاات  أبسبببببرهأخريا ، حيتام اامر إىل ُنج يشببببًب  امتًو   -
مبا يف ذلك املااكرون ورتًعات الشبببببببببببببتات وامتًعات احمللية وامتًو املدا وااوسببببببببببببباط اا ادكية والقطاع ا اص 
والربملا يون والنقاةت وميفسببببببعببببببات حقوق اإل عببببببان الوطنية ووسببببببائ  اإلا م وغري ذلك من اجلاات املعنية ااخرى 

 جرة، متشيا  مو املباد  التوكياية ل ت اق العاملي من أك  اهلجرة اآلمنة واملنظًة والنظامية.ذات الصلة يف حو ًة اهل

 
 Migration.pdf-Environmental-of-iom/gender/Atlas-https://www.iom.int/sites/default/files/aboutا ظر ركاك     2
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 البيئةوتدهور اهلجرة يف سبببببياق الكوارث وتغري املناخ معبببببار اً  شببببببكة اامت املتادة املعنية ةهلجرة اجلديد عشبببببأن  -
ة وات اقية اامت املتادة اإلطارية عشبببببببببأن تغري املناخ، الذي يقوده    من منظًة العً  الدولية واملنظًة الدولية للاجر 

ككن أن يدات الدوا يف هذه اجلاود الرامية إىل  قيق تناسببق العببياسببات قبي  ا عقاد دورة ميفمتر اامت املتادة املع  
جرة لعام املنتدى الدويل مسبببتعرا  اهلو   2021( يف تشبببرين الااا/ و ًرب  26-عتغري املناخ العبببادسبببة والعشبببرين  م أ

. ومعببببار العً  سببببوف يعببببااد، عشببببك  أ ار  ديدا ، الى  ديد املعارف والاغرات القائًة ومتكا احملا   2022
ال زمة للاوار مو الدوا وااقاليت والعلطات احمللية وغري ذلك من اجلاات املعنية ذات الصلة، عغية التقدم عتوصيات 

لًنتدى الدويل مسببتعرا  اهلجرة. وااهت من ذلك أن كاود الشبببكة لالتاضببري عشببأن العببياسببات العامة يف مرحلة 
إىل تعليل وتببببببو خط  وإكراكات  يًا يتصبببببب  خاثر تغري املناخ تشبببببًب  اهلجرة ككن أن تعببببببااد الى  قيق الدااية  

 أهداف التنًية املعتدامة.

اقاات  اا ايفاساا لكاسملح سرفاسيفلجئ ااسيىاالم اسحملاد اسصلصاا اابملا اا داوسهلج  ،اللايفاسملئاسيىاالم اسملي نلجل ااا-2
اسملت ئ .وتاه راو ط ئ اسملظه ر،اوسآلاثراسملىتت  املاغرياسي لخا

،  2021متوز/يوليه    6، الا اثك، سملىاااااااااااه اعتىاعا ات لاأباا ت اسمل ك   – الدورة املواتببببببببببببببيعيةةلنعبببببببببببببببة ملا يلي   مات  
12:00-13:00. 

( الى العببببببببببببب مة والكرامة والتنًية معببببببببببببببقالت يل الى البيئة واهلجرة  ت يل  من اا ية مبكان العبببببببببببببار الى أتطري   -
 محق( الى التعر  للضبببببعف واملأسببببباة.  اهلجرة اآلمنة واملنظًة والنظامية حيوية  ت يل وامزدهار وليس ةاسبببببا   

 لتأما هذا التأطري التًكي .

والقا و ية إلاتحة املليد من ال رص لألشببببببخاص للتنق  قب  أن يصببببببباوا البلدان مداوة إىل توسببببببيو املعببببببارات اآلمنة   -
مشببببببردين، مبا يف ذلك ةمسببببببتناد إىل حقوق اإل عببببببان ومعايري العً  الدولية وااسببببببس اإل عببببببا ية. وعدات خمططات 

ح لألسبر ةلتنق  ر تًعة، وان هجرة اليد العاملة الى أسبا  معايري العً  الدولية وغري ذلك من املعبارات اليت تعًب
طريق دات املااكرين الشبببببان مللاولة التعليت عشببببك  قا وا وإاتحة  رص العً  ال ئق يف أي منطقة أخرى من مناطق 

 الب د أو يف ا ارم، ككن التخ يف من حدة البعض من حامت الضعف.

أوكه ال معببببببباواة و قيق اهلدف   اهلجرة واملااكرون كاات  االة رئيعبببببببية يف رايل التنًية واملناخ يف ا تظار احلد من -
ن الذين ياملااكر إبمكان من أهداف التنًية املعببببببببببتدامة. واذا ا صببببببببببوص، من احليوي العببببببببببار الى أن يكون   10

يكو ون قد تنقلوا  وسببببببببيلة لبناك القدرة الى الصببببببببًود ااه ةاثر تغري املناخ التًتو عكام  طيف حقوقات اإل عببببببببا ية، 
التنًية غا.ت من   8-8ف ومدلهت ععً  مئق،  ًا هو منصببببوص اليه يف الغاية   ضبببب   ان تومي ات عشببببك  منصبببب 

 من أهداف امت اق العاملي من أك  اهلجرة اآلمنة واملنظًة والنظامية. 5املعتدامة واهلدف 

ات هجرة العاملا الشببببان ككن أن تو ر سببببي   إلدارة اًليات ا تقاا أسبببواق اليد العاملة عشبببك  م ئت حنو اقتصببباد -
منخ ضبببببببببببببببة ا بعبااثت الكرعون وقبادرة الى مواكابة تغري املنباخ، إذا مبا متبت محبايبة حقوقات. واحلوار امكتًبااي عا 
احلكومات ومنظًات العاملا وأرةب العً  ككن أن تعببببببببببااد الى تببببببببببًان احلصببببببببببوا الى اً  مئق يف القطاع 

 ان، وتيعري التنق  اآلمن. ا  يض الكرعون، ودات التدريب واديد املاارات للًااكرين الشب
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ًبا يتصببببببببببببببب  أبهبداف  إحراز التقبدم  تقو    بد.ت اهلجرة املعقبدة ككن أن   - وككن أن تتطلبب التنًيبة املعببببببببببببببتبدامبة   ي
ككن، يف حالة ادم واليت ععببببببببببببببب الكوارث،  اليت يطوا أمدها التشبببببببببببببرد حلامت  اسبببببببببببببتجاةت ااكلة، مبا يف ذلك 

قدرة ااشبخاص الى الصبًود. وهذا والضبعف وُتضبعف  ل معباواة واهلشباشبة  ليد من ت اقت التاًيخ وات، أن  معاجلتاا
 يشك  اائقا  خطريا  جلًيو ر ائل التنًية املعتدامة ةلنعبة لك  من املااكرين وامتًعات احمللية املضي ة.

رح  ليا  يف أهداف املعائ  اليت مل ُتطا ط  الوطنية وامستعراتات الوطنية الطواية  رصة كيدة للبلدان لإلع غ ان  -
التنًية املعببببتدامة ومعاجلة هذه املعببببائ ، ولئن  ا ت هذه املعببببائ  حيوية للاجرة اآلمنة واملنظًة والنظامية، ومن عا 

 البيئة. وتدهور هذه املعائ  اهلجرة والتشرد يف سياق الكوارث وتغري املناخ 

اسملحل  ا هاسفاسملا    اسيىااس  .تنزيزاص لدي اسهلج  اوسي لخا ناأج اسملا ق  اا-3

،  2021متوز/يوليه    12، امغنا، سالسااااااااااد لرايفاأهاسفاسملا    اسيىاااااااااااس    –الدورة املواتبببببببببببيعية مات ةلنعببببببببببببة ملا يلي  
9:00-11:30 

مو البيئة ان طريق  قيق أهداف التنًية املعبببببببتدامة متشبببببببيا  وتدهور معاجلة اهلجرة يف سبببببببياق الكوارث، وتغري املناخ،  -
ًبة والنظباميبة، وات باق ةريس، وإطار سببببببببببببببنبداي، تع  أيضببببببببببببببا  تو ري دات  امت باق العباملي من أك  اهلجرة اآلمنبة واملنظ

 إتايف وقاع  للًعاكلة يرمي إىل احلد من ال قر و عا الوتو يف حامت الضعف.

اهلجرة اآلمنة واملنظًة والنظامية أداة صندوق اامت املتادة امستئًاا املتعدد الشر اك لدات امت اق العاملي من أك   -
رئيعبببببببببية لتن يذ امت اق العاملي. ويدات الصبببببببببندوق حاليا  رًواة متنواة من حوا مج الربامج املشبببببببببت ة يف مجيو أحناك 
العامل، يعاجل أحدها حاليا  اهلجرة وتغري املناخ يف شببببببرقي أ ريقيا. وهذا الرب مج يعببببببااد الى تيعببببببري معببببببارات اهلجرة 

امية يف منطقة اهليئة احلكومية الدولية املعنية ةلتنًية واحلد من خماطر التشبرد ةلنعببة لألشبخاص املضبطرين للتنق  النظ
 البيئة والكوارث.وتدهور يف سياق تغري املناخ 

 داًه وامسبببتجاعة للطلب املرت و ةل ع  من الدوالتوسبببيو  طاق الصبببندوق امسبببتئًاا للاجرة له قدرة حمتًلة قوية   -
اااضببببباك. وحيتام اامر إىل تضبببببا ر اجلاود لتوسبببببيو كاود تعبئة املوارد ل سبببببتجاعة لعبببببيناريوهات التنق  يف احلاتبببببر 

 البيئة وملعاجلة ةاثر تغري املناخ العلبية. وتدهور واملعتقب  يف سياق الكوارث وتغري املناخ 

اخ من قبي  صببندوق املناخ ااخضببر أو مر ق للبلدان أن تطلب إرشببادات تقنية توكياية عشببأن اسببتخدام صببناديق املن -
البيئة   سببببببببباام يف  قيق وتدهور البيئة العاملية أو صبببببببببندوق التكيف، ملعاجلة اهلجرة يف سبببببببببياق الكوارث وتغري املناخ  

 أهداف التنًية املعتدامة. 

  التوكياية ل ت اق دات صببببببناديق اهلجرة وتغري املناخ مو املبادمن ااسبببببباسببببببي أن تت ق مجيو املشبببببباريو اليت تلتًس  -
العاملي. ويتعا الى املشبباريو، عشببك  خاص، أن تعببار الى ادم تريف أحد خلف الر ب وأن تعبباهت عشببك   عاا 
يف  قيق أهداف التنًية املعببببببببتدامة والياا أن ترااي حقوق اإل عببببببببان وتر ل الى اإل عببببببببان وتكون معببببببببتجيبة  يًا 

 يتص  عنوع اجلنس ومرااية ملصاحل لط  . 
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ومات ان معبببار اً  شببببكة اامت املتادة املعنية ةهلجرة خبصبببوص اهلجرة يف سبببياق الكوارث وتغري معل 
 البيئةوتدهور املناخ 

منظًة العً  الدولية واملنظًة الدولية للاجرة وات اقية اامت املتادة اإلطارية عشببببببأن تغري املناخ    ل من لقد أاد هذه الرسببببببائ   
 يًا يتصببببب  ةهلجرة يف سبببببياق الكوارث وتغري لشببببببكة اامت املتادة املعنية ةهلجرة    4 يف قيادة ااولوية املواتبببببيعية اواملشبببببار 
 ، إىل كا ب اللجنة التن يذية وأما ة الشبكة.البيئةوتدهور املناخ  

اخ  ليا  عُعد اهلجرة، مبا يف للشببببببكة يف العبببببار الى أن يشببببًب  خطاب املن  4ويتًا  اهلدف امسبببببتاتيجي لألولوية املواتبببببيعية 
ن  ذلك العبببببار الى أن   واتج الدورة العبببببادسبببببة والعشبببببرين مليفمتر ااطراف واملنتدى الدويل مسبببببتعرا  اهلجرة توصبببببيات تتضببببًب

 ملًوسة قاعلة للتن يذ اذا ا صوص.

ياق الكوارث وتغري املناخ وتقوم منظومة اامت املتادة حاليا  عتعليل ُنجاا خبصببببببببوص الدوا ودات الدوا عشببببببببأن اهلجرة يف سبببببببب 
البيئة. ور ائل العً  يف إطار ااولوية املواتببببيعية اجلديدة لشبببببكة اامت املتادة املعنية ةهلجرة خبصببببوص هذا املوتببببوع وتدهور 

 تر لل الى تقاست املعارف واحلوار واملناصرة املشت ة.
 

مل هلا إ اواثم اميحناسمل ج عا

  27- 25احلوار الدويل عشبببببببببببأن اهلجرة،    –  تعجي  اإلكراكات املتكاملة عشبببببببببببأن التنًية املعبببببببببببتدامة  اهلجرة والبيئة وتغري املناخ
 كات.، موكل امستنتا2021أ.ر/مايو 

ًبة البدوليبة للاجرة املقبدم إىل  –  2030و قيق خطبة ابام   19-تعليل اهلجرة لتاعببببببببببببببا التعبايف من كبائابة  و يبد تقرير املنظ
 .2021املنتدى العياسي الر يو املعتوى، 

 .2021البيئية للًنظًة الدولية للاجرة، ، عواعة اهلجرة اهلجرة والبيئة وتغري املناخ يف أهداف التنًية املعتدامة

 .2021العامية حلقوق اإل عان، اامت املتادة ، م وتية دراسة  ليلية حوا حقوق املعنا يف سياق تغري املناخ

ًبة اامت املتابدة للط ولبة، املًلكبة العببببببببببببببينباريوهبات املعببببببببببببببتقبليبة يف خطر  محبايبة حقوق ااط باا املتنقلا يف منباخ متغري ، منظ
 .2021املتادة؛  

 .2020، عواعة اهلجرة البيئية، املنظًة الدولية للاجرة، 19-اخ واهلجرة البيئية وكائاة  و يدتغري املن

 .2020تادة العامية حلقوق اإل عان، ، م وتية اامت املالرسائ  الرئيعية عشأن حقوق اإل عان وتغري املناخ واهلجرة

 توصبيات منباقة ان تقرير اللجنة التن يذية آللية وارسبو الدولية املعنية ة عبائر وااتبرار املرتبطة عتأغريات تغري املناخ الى الناج
،  رقة العً  املعنية ةلتشببرد ذات الصببلة خاثر تغري املناخ العببلبية،  مناا والتصببدي هلااملتكاملة لتجنلب حامت التشببرد والتقلي  

 .2018التاععة مت اقية اامت املتادة اإلطارية عشأن تغري املناخ، 

https://phap.informz.net/phap/data/images/IDM%2025-27%20May%202021%20Summary%20of%20Conclusions.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/273032021_IOM_Submission_to_the_HLPF.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/273032021_IOM_Submission_to_the_HLPF.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/policy/migration-environment-and-climate-change-sdgs
https://undocs.org/A/HRC/47/46
https://www.unicef.org.uk/futures-at-risk-climate-report/
https://environmentalmigration.iom.int/policy/health-and-migration-environment-and-climate-change
https://environmentalmigration.iom.int/policy/health-and-migration-environment-and-climate-change
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/materials/KMMigration.pdf
https://undocs.org/FCCC/CP/2018/10/ADD.1
https://undocs.org/FCCC/CP/2018/10/ADD.1
https://undocs.org/FCCC/CP/2018/10/ADD.1
https://undocs.org/FCCC/CP/2018/10/ADD.1
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، م وتبببببببية اامت املتادة العبببببببامية  تغري املناخ عطيئة الظاور ومحاية حقوق اإل عبببببببان للًااكرين ارب احلدودةاثر  دراسبببببببة حوا  
 .A/HRC/37/CRP.4 ،)2018لكوارث  رلس حقوق اإل عان، الوغيقة ان اواملنصة املعنية ةلتشرد الناتج حلقوق اإل عان 

 .1920، منظًة العً  الدولية، تنق  اليد العاملة يف علدان كلر احملي  اهلاد  

 .2018، املنظًة الدولية للاجرة، دلي  للًًارسا املتخصصا يف راا اهلجرة – 2030اهلجرة وخطة اام 

 .2018، منظًة العً  الدولية، تغري املناخ والتشرد وهجرة اليد العاملة

 .2017للاجرة،  ، املنظًة الدولية2030اهلجرة يف خطة اام 

ةذار/مار    1  –شبببببببباط/  رباير   28احلوار الدويل عشبببببببأن اهلجرة،   – متاععة واسبببببببتعرا  اهلجرة يف أهداف التنًية املعبببببببتدامة
 .2016تشرين ااوا/أ توعر  12-11و

وتيعبري اهلجرة اآلمنة واملنظًة والنظامية يف سبياقي الكوارث وتغري املناخ يف منطقة اهلجرة الرب مج املشبتيف الذي يتناوا أسبباب  
 ، الذي يداًه الصندوق امئتًاا املتعدد الشر اك للاجرة. املعنية ةلتنًيةاهليئة الدولية 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_712549.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/sdg_en.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/climate-change/green-jobs/lang--en/index.htm
https://environmentalmigration.iom.int/sites/environmentalmigration/files/migration_in_the_2030_agenda.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/environmentalmigration/files/migration_in_the_2030_agenda.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/environmentalmigration/files/migration_in_the_2030_agenda.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IDM/RB26_EN_web_24.02.17_final.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/resources_files/regional_igad_1.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/resources_files/regional_igad_1.pdf

