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شبكة األمم املتحدة  
 املعنية ابهلجرة 

 العمل معاً بشكل أفضل 

 

 البيئة وتدهور اهلجرة يف سياق الكوارث وتغري املناخ 

 اجلهات املتشارِكة: منظمة العمل الدولية، املنظمة الدولية للهجرة، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 4األولوية املواضيعية 

 خطة العمل

 2021أيلول/سبتمرب 

العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية واتفاق ابريس بشأأأن تغري املناخ ثد ات خيرنييات سأألطا الضأأوا علة ال أألة  يُعد اعتماد االتفاق  
هات اهلجرة ال  بات اهلجرة وتغري املناخ. والتسأأأليم بدوافل البيوة وادراجها ال االتفاق العاملي يدالن علة التاامات الدول الةوية ابإلعداد لسأأأيناريو 

تردي سأأتةبل، فضأأًن عن السأأيناريوهات اله  شأأهدها اليوي. والعديد من أهدا  االتفاق العاملي تتناول اآلير السأألبية للكوارا وتغري املناخ و امل 
علة البيوأة اله تُرمم األخأأأأأأأأأأأأأ أا  وتأدهور  من االتفأاق العأاملي اأ أمور من بينهأا التةليأل من الكوارا وتغري املنأاخ    2. ويأدعو اهلأد   1البيوأة 

املسأأارات النظامية ألولوي النين يتنةلون ال سأأياق أثداا وعمليات    5(. وابإلضأأافة اأ كلي يشأأجل اهلد  16، الفةرة 2التنةل )اهلد  
أوجه الضعف واحلد منها ال سياق اهلجرة. وال  فس  اأ معاجلة    7ح(، فيما يرمي اهلد   ) و   ( ز ) ، الفةرخين 5بطيوة الظهور ومفاجوة )اهلد  

. ومن  2يُعد ادماج مسأأأأأأأاةل اهلجرة ال اتفاق ابريس والعمل ال سأأأأأأأياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأأأأأأأأن تغري املناخ معلماً هاماً  خر الوقت  
املناخ ومسأأار  ريات  خنل فرقة العمل املعنية ابلتشأأرد، املنشأأأة ال اطار اللجنة التنفينية آللية وارسأأو الدولية املعنية ابوسأأاةر واألضأأرار املرتبطة بتأ  

ثت  عملها االسأأأأجاتيجي )د( تعايا التعاون وتيسأأأأريت فيما يت أأأأل بتنةل اإل سأأأأان، وا ال كلي اهلجرة، والتشأأأأرد، واعادة التوطات امل ط  هلا،   
 الدول ومنظومة األمم املتحدة واجملتمل املدين عن ثلول لل لة بات تغري املناخ واهلجرة. 

 معلومات أساسية

تردي البيوة والكوارا الناجتة عن امل طر الطبيعية، املفاجوة منها والبطيوة الظهور،  خنة ال اعادة تشأأأأأأأأأأأكيل أ ا  اهلجرة ان تغري املناخ و 
مليون   30.70تشأأأرد زهاا   2020وال عاي  . 3املعاصأأأرة بعمل علة  طاق عاملي، وا لنلي من  ير هامة علة ثةوق اإل سأأأان وكرامته

 
https://environmentalmigration.iom.int/policy/10-لنطنع علة حتليل إلدماج الدوافل البيوية للهجرة ال االتفاق العاملي، يرجة الرجوع اأ املوقل التايل:   1

migration-environmental-gcm-takeaways-eyk. 
ال سأأأأأأأأأأأأأأيأأأاق اتفأأأاقيأأأة األمم املتحأأأدة اإلطأأأاريأأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأأن املنأأأاخ، يرجة الرجوع اأ املوقل التأأأايل:  التنةأأأل البشأأأأأأأأأأأأأأري  لنطنع علة حتليأأأل إلدمأأأاج اعتبأأأارات    2

pdfPaper.-Meeting_Background-Stakeholder-TFD-https://environmentalmigration.iom.int/sites/environmentalmigration/files/WIM. 
: األسأأأأاع العلمي الفيا ةي. مسأأأأافة من الفريل العامل األول ال تةرير التةييم السأأأأادع للهيوة  2021تغري املناخ اهليوة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،   3

 .احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

https://environmentalmigration.iom.int/policy/10-key-takeaways-gcm-environmental-migration
https://environmentalmigration.iom.int/policy/10-key-takeaways-gcm-environmental-migration
https://environmentalmigration.iom.int/sites/environmentalmigration/files/WIM-TFD-Stakeholder-Meeting_Background-Paper.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM
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 املعنية ابهلجرة 
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واألثداا والعمليات البطيوة الظهور، من قبيل الت أأأأأحر، وحتات السأأأأأواثل وارتفاع مسأأأأأتو   .4خأأأأأ ج  تيجة للكوارا داخل بلدا م
تؤ ر أيضأأأأاً بشأأأأكل مباخأأأأر ومري مباخأأأأر ال قرارات اهلجرة ولكنه وتردي الجبة  سأأأأطب البحر وحتمحملي اتيطات وفةدان النظم اإليكولوجية  

مليات البطيوة الظهور مالباً ما تكون متعددة األسأأأأأأأبا  ومعظم ي أأأأأأأعا حتديدها كماً بشأأأأأأأكل دقيل. واهلجرة ال سأأأأأأأياق األثداا والع
األخأأ ا  يهاجرون بسأأبا ةموعة مؤتلفة من الدوافل االجتماعية والسأأياسأأية واالقت أأادية والبيوية والديفغرافية. وال مثل هنت السأأياقات 

أو عرب احلدود. وهنت األخأكال من أخأكال اهلجرة يعمد األخأ ا  اأ أخأكال لتلفة من أخأكال اهلجرة املؤقتة والداةمة داخل بلدا م 
قاةمة ال سألسألة مت ألة ا طنقاً من التشأرد ووصأواًل اأ أخأكال اهلجرة الطوعية. وال العديد من احلاالت تتفاقم أوضأاع الضأعف ابلنسأبة  

لهجرة من املناطل املتدهورة واملجدية للسأأكان النين يشأأكون ابلفعل من تضأأرر ثةوقهم اإل سأأا ية وال يفلكون السأأبل املالية واالجتماعية ل
 وهم حماصرون ال ظرو  خطرة. واهلجرة بدورها يفكن أن تؤ ر ال النظم اإليكولوجية وتوافر املوارد الطبيعية.

ا علة فيما يت أأأل اب بعايت مازات الدفيوة سأأأتحتاج بيل البلدان ال كافة أعاا العال اأ الجكيوثىت ال أفضأأأل السأأأيناريوهات الطموثة  
التكيف والةدرة علة ال أأأأأأأمود، وا ال كلي ابلنسأأأأأأأبة ل خأأأأأأأ ا  النين هم ال أوضأأأأأأأاع هشأأأأأأأة وأولوي النين قد يكو ون ال ثالة تنةل 

ويتوقل أيضأأأأأاً أن تسأأأأأاعد اهلجرة .  5مسأأأأأتمر. واآلير السأأأأألبية لتغري املناخ من املتوقل أن تسأأأأأاهم ال تاايد اهلجرة ال العديد من أعاا العال
علة التكيف بشأأأأكل أفضأأأأل مل اآلير السأأأألبية لتغري املناخ، وا ال اله هي ال ثالة ضأأأأعف ا واجليدة اإلدارة اجملتمعات اتلية امل ط  هل

العمل كلي عن طريل توفري محاية حلةوق اإل سأأأان وخيارات لتنوع سأأأبل كسأأأا العيق وعن طريل تشأأأجيل مشأأأاركة املهاجرين اهلادفة ال 
 . 6املتعلل ابملناخ

م رثنت اهلجرة كات ال ألة بتغري املناخ تؤدي اأ املدن، األمر الني ينضأا  اأ التحضأحملر السأريل والتحد ت الةاةمة فيما يت أل ومعظ
اطر املنأاخ ال ثات أن لأ تواجأه ابلفعأل    7ال املأاةأة من املأدن 90ابلت فيف من ثأدة  ير تغري املنأاخ ال املأدن والتكيف معأه. وأكثر من  

يفثل فيه ال ال سأأأأأأأأأأأأياق   ،8من املاةة من ابايل تدفةات متويل التكيف  5اأ    3ل تغري املناخ ال املدن ال يفثل اال  سأأأأأأأأأأأأبة متويل التكيف م
 .9ال املاةة من متويل املناخ اباالً  20ابايل متويل التكيف اال زهاا 

من ِقبل رؤسأأأأأأأأأأأأأأاا اللجنة التنفينية   2022و  2021لعامي  وعلة ا ر اعتماد خطة عمل خأأأأأأأأأأأأأأبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة اجلديدة  
للشأأأبكة، بدأ أعضأأأاا الشأأأبكة العمل جنباً اأ جنا لتعايا االلتاامات ال اطار اتفاق ابريس واالتفاق العاملي لتوفري خارطة طريل للعمل 

 
 .report/grid2021/-displacement.org/global-https://www.internal،  2021مركا رصد التشرد الداخلي،  4
ملناخ ومحاية ثةوق  اآلير البطيوة الظهور لتغري ا،  2018املن أأأأأأأة املعنية ابلتشأأأأأأأرد الناتم عن الكوارا ومفوضأأأأأأأية األمم املتحدة السأأأأأأأامية حلةوق اإل سأأأأأأأان،   5

 .اإل سان للمهاجرين عرب احلدود
results-changes-environmental-adaptation-work-mobility-nt/makinghttps://environmentalmigration.iom.i-،  2017املنظمأأة الأأدوليأأة للهجرة،    6

research-global-meclep. 
7 study-measures-protection-crisis-climate-afford-cannot-cities-four-in-.com/environment/2021/may/12/onehttps://www.theguardian. 
8finance/-adaptation-climate-urban-of-analysis-climatefinance.org/2021/02/anhttps://www.cities. 
  متويل املناخ، األمم املتحدة 9

https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/
https://reliefweb.int/report/world/slow-onset-effects-climate-change-and-human-rights-protection-cross-border-migrants
https://reliefweb.int/report/world/slow-onset-effects-climate-change-and-human-rights-protection-cross-border-migrants
https://reliefweb.int/report/world/slow-onset-effects-climate-change-and-human-rights-protection-cross-border-migrants
https://reliefweb.int/report/world/slow-onset-effects-climate-change-and-human-rights-protection-cross-border-migrants
https://environmentalmigration.iom.int/making-mobility-work-adaptation-environmental-changes-results-meclep-global-research
https://environmentalmigration.iom.int/making-mobility-work-adaptation-environmental-changes-results-meclep-global-research
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/12/one-in-four-cities-cannot-afford-climate-crisis-protection-measures-study
https://www.citiesclimatefinance.org/2021/02/an-analysis-of-urban-climate-adaptation-finance/
https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/climate-finance
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ومنتد  اسأأتعراا اهلجرة الدولية  ملؤمتر األطرا ()الدورة السأأادسأأة والعشأأرون   2021حتضأأرياً ملؤمتر األمم املتحدة املعب بتغري املناخ لعاي  
 . 2022األول ال عاي 

البيوة ال االتفاق العاملي وكنلي ال اتفاقية األمم وتدهور و ظراً اللتاامات الدول الةوية خب أأأأأأو  اهلجرة ال سأأأأأأياق الكوارا وتغري املناخ 
ملنظومة األمم املتحدة لتعايا استجاابتنا امللموسة واملتماسكة واملتسةة   املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاق ابريس، هناك فرصة هامة

ملواجهة التحد ت وز دة الفر  اأ أق أأأأأأة أثد فيما يت أأأأأأل ابهلجرة ومحاية ثةوق اإل سأأأأأأان للمهاجرين ال مناخ متغري. وللمرة األوأ 
مواضأأأيعية بشأأأأن تغري املناخ واهلجرة. واهلد  االسأأأجاتيجي من   تتضأأأمن خطة العمل السأأأنوية لشأأأبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة أولوية

هنت األولوية املواضأأأأأأأيعية يتمثل ال السأأأأأأأهر علة أن يشأأأأأأأمل خطا  املناخ كلياً بُعد اهلجرة، وا ال كلي السأأأأأأأهر علة أن تتضأأأأأأأمن  تاةم 
فاق ابريس توصأأأأأأيات ملموسأأأأأأة وقابلة للتنفين  نا منتد  اسأأأأأأتعراا اهلجرة الدولية واحل أأأأأأيلة العاملية التمعها  مؤمترات األطرا  املةبلة و 

 او و . ووطة عمل هنت األولوية املواضيعية  نا ركاةا هي: 

تةييم املعار  والدروع واملمارسأأأأأأأأأات الةاةمة اله يفكن أن تشأأأأأأأأأجل التحزر ال عمل األمم املتحدة بشأأأأأأأأأأن اهلجرة ال :  1الركياة   •

 سياق الكوارا وتغري املناخ وتدهور البيوة؛ 

: توسأأيل فضأأااات احلوار والتبادل وبناا الةدرات والتعاون بشأأأن املمارسأأات واملعار  مل الدول واجلهات املعنية ومري 2الركياة   •

 كلي من املبادرات احلكومية؛

: تطوير املناصرة والرساةل املشجكة بشأن اهلجرة ال سياق الكوارا وتغري املناخ وتدهور البيوة للمساعدة علة النهوا 3الركياة   •

من االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية وتوصأأيات فرقة العمل املعنية ابلتشأأرد   7و  5و  2بتنفين األهدا   

 اإلطارية بشأن تغري املناخ، ابالستناد اأ عمل الشبكة الةاةم.  ال سياق اتفاقية األمم املتحدة
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 2022-2021‘ خطة العمل للفجة 1‘  

 

 القيادة  اتريخ اإلجناز املتوقع  الوصف النواتج  واهلجرة مسار العمل املواضيعي بشأن تغري املناخ 

 1الركيزة  

تقييم املعارف والدروس  
واملمارسات القائمة اليت ميكن أن  

ُتسهم يف استعراض التقدم  
األمم  عمل  اجلماعي والتآزر يف 

املتحد بشأن اهلجرة يف سياق  
الكوارث وتغري املناخ وتدهور  

 البيئة 

موجا التوجيهأأأات    -1
 السياساتية

العاملي  "رب  السأأأياسأأأات العامة واألدلة واملمارسأأأة: االتفاق  
من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية وويقة صلته خبطة  

 اهلجرة والبيوة ومكافحة تغري املناخ"
سأأأأأأأأأأأأأأيوفر موجا التوجيهأات السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأأاتيأة حتليًن لكيفيأة  
اسأأأأأأأأأأت داي االلتاامات ووجا االتفاق العاملي لنسأأأأأأأأأأتجابة  
وطة اهلجرة والبيوة ومكافحة تغري املناخ. وسأأأأأأأأو  يُسأأأأأأأأهم 
هنا املوجا بشأأأأأأأأأأأأأأكأل مبأاخأأأأأأأأأأأأأأر ال اعطأاا منظور يةوي علة 
التنةل البشري للمناقشات ال دورة مؤمتر األطرا  السادسة  

 ين املةبلة. والعشر 

تشأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  
2021 

  ،املنظمأأة الأأدوليأأة للهجرة 
وسأأأأأأأأأافات من اجملموعة 

 األوسل

موجا التوجيهأأأات    -2
 السياساتية

"حتليل إلدماج االعتبارات البيوية ال سأأأأأأأياسأأأأأأأات اهلجرة مل  
 الجكيا علة مر  أفريةيا".

سأأأأأأو  توضأأأأأأب الو يةة كيفية أخن سأأأأأأياسأأأأأأات اهلجرة بتغري  
املناخ والتةدي بتوصأأأأأأأأأأأأأيات من أجل تكرار هنت املمارسأأأأأأأأأأأأأة  
اتتمل املمكن. وابلتوازي مل رسأم/    بيل السأياسأات  

سأأأأأأأأأأأأأأجكا املتأأاثأأة ال ةأأال اهلجرة علة ال أأأأأأأأأأأأأأعيأأد العأأاملي،  
التوصأأأأأيات سأأأأأجكا علة مر  أفريةيا. وسأأأأأو  تسأأأأأتند اأ  

رقأة العمأل املعنيأة ابلتشأأأأأأأأأأأأأأرد التأابعأة للمنظمأة  حتأديأ  جلرد ف
الدولية للهجرة لسأأياسأأات اهلجرة وتغري املناخ، الني أُجري  

 .2018ال عاي 

الثأأأأأأأاين/ينأأأأأأأاير   كأأأأأأأا ون 
قبأل أسأأأأأأأأأأأأأأبوع   2022

 اهلجرة ال  يويورك

،  املنظمأأة الأأدوليأأة للهجرة 
وسأأأأأأأأأافات من اجملموعة 

 األوسل
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موجا التوجيهأأأات    -3
 السياساتية

سأأأأأأأأو  يسأأأأأأأأتند هنا املوجا اأ حتليل للتنبؤ بعدد األطفال  
وحتديد مكان  بسأأبا املناخ  املعرضأأات وطر التشأأرد/ اهلجرة 

تواجأدهم )ابالسأأأأأأأأأأأأأأتنأاد اأ مؤخأأأأأأأأأأأأأأر منظمأة األمم املتحأدة  
 للطفولة اجلديد ملد  تعرحملا األطفال للم اطر املناخية(.
  ابالسأأأأأأأأأأأأتناد اأ هنت البيافت اجلديدة سأأأأأأأأأأأأو  يربز املوجا
أيضأأأاً احللول والتوصأأأيات الناخأأأوة حلماية األطفال والشأأأبان  
املنأأأأأاخ و هيلهم   املتأأأأأأ رين  تيجأأأأأة التنةأأأأأل بسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأا تغري 

 ومتكينهم. 

تشأأأأأأأأأأأأأأرين الثأاين/ وفمرب  
سأأأأأأأأأأأأأينطلل    –  2021

مأأأأوازيأأأأأأأة   تأأأأظأأأأأأأاهأأأأرة  ال 
للأأدورة السأأأأأأأأأأأأأأأأادسأأأأأأأأأأأأأأأأة  
ملأأأأأؤمتأأأأأر   والأأأأأعشأأأأأأأأأأأأأأأأأأريأأأأأن 

 األطرا  

املتحأأأأأأأدة  األمم  منظمأأأأأأأة 
للطفولأأأة )بشأأأأأأأأأأأأأأراكأأأة مل 

فت من أجل حتالف البيا
املأأأأتأأأأنأأأأةأأأألأأأأات(   األطأأأأفأأأأأأأال 
وسأأأأأأأأأافات من اجملموعة 

 األوسل

رسأأأأم خ  أسأأأأاع    -4
تفأأأاق العأأأاملي  االلتنفيأأأن  

من أجأأل اهلجرة اآلمنأأة  
  واملنظمة والنظامية

 

سأأو  يضأأل رسأأم خ  أسأأاع االتفاق العاملي اطاراً حتليلياً  
األثكأأاي  وؤخأأأأأأأأأأأأأأرات وسأأأأأأأأأأأأأأيحلأأحملل، علة هأأنا األسأأأأأأأأأأأأأأأاع،  

والعمليات كات ال أأأأأأأأألة ال السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات العامة والةوا ات  
الوطنيأأة كات ال أأأأأأأأأأأأأألأأة بتنفيأأن االلتاامأأات ووجأأا االتفأأاق  
العاملي ملعاجلة التنةل البشأأأأأأأأأأأأأري ال سأأأأأأأأأأأأأياق الكوارا وتغري  

 املناخ. 
الرسأأأأأأأأأأم و  األسأأأأأأأأأأاع سأأأأأأأأأأريكا علة أهدا  االتفاق   هنا

العاملي كات ال أأألة، وابلتحديد تلي املت أأألة وعاجلة اآلير  
( ولتعايا توافر مسأأأأأأأأأأأأأارات  2السأأأأأأأأأأأأألبية لتغري املناخ )اهلد   

للهجرة النظأأاميأأة ال ثأأاالت الكوارا املفأأاجوأأة والعمليأأات  
(، ابالسأأأأأأأأأأأأتناد اأ العمل اجلاري 5البطيوة الظهور )اهلد   

 املعب ابملسارات النظامية.  3 فريل العمل املواضيعي ال

 

الثأأأأأأأاين/ينأأأأأأأاير   كأأأأأأأا ون 
)الأأأأأأأأأنأأأأأأأأأواتأأأأأأأأم    2022

املؤقتة يفكن  شأأأأأرها ال 
 مراثل سابةة(
 سيتأكد الثةاً 

املن أأأأأأأأأأأأأأأأأأة املعنيأأأأة  أمأأأأا أأأأة  
عأن  الأنأأأأأأأاتأم  ابلأتشأأأأأأأأأأأأأأأرد 
الكوارا وسأأأأأأافات من  
اجملموعة األوسأأأأأأأأأأل. قدرة 
التوافل مل  حمتملأأأأأة علة 

 أأأأأأأأأأأأأأيلأأأة  التةييم التةب حل
اإلطأأأأأأأاريأأأأأأأة   االتأأأفأأأأأأأاقأأأيأأأأأأأة 
الأأأعأأأأأأأاملأأأي    –واالتأأأفأأأأأأأاق 

مأأدخنت من "املراقبات"  
سأأأأأأأأأأأأأأيكون مرثبأأاً  أأا ال 

 أأأها  ل  العاي املةبل وسأأأت
أمأأا أأة االتفأأاقيأأة اإلطأأاريأأة  
وسأأأأأأُتدمم ال االعتبارات  
السياسية ال اطار التةييم  

 العاملي.  
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شبكة األمم املتحدة  
 املعنية ابهلجرة 

 العمل معاً بشكل أفضل 

منأأأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأأأة خرباا   -5
حتسأأأأأأأأأأأأأأأات  عأألأأة  مأأركأأاة 
متاسأأأأأأأأأأأأي االسأأأأأأأأأأأأتجابة  
  الدولية للتنةل البيوي 

مسأأؤوليات اجملتمل ثول  مناقشأأة اورباا بشأأأن احلالة الراهنة  
الأأدويل الةأأاةمأأة والنمأأاكج اتتملأأة هليكلأأة/ تنسأأأأأأأأأأأأأأيل العمأأل  
الدويل بشأأأن اهلجرة كات ال أألة ابلبيوة لتحسأأات التماسأأي  
وحتسأأأأأأأأأأأأأأات مسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة املنظمأات اإلقليميأة ودون اإلقليميأة  

  والدول. 

املتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاركأأأأأأأة   اجلهأأأأأأأات سيتأكد الثةاً 
مأعأهأأأأأأأد   مأن  وأأأأأأأدخأنت 
زولبريغ، جأأأأأامعأأأأأة جورج 

سأأأأأأأهامات من  خيون، واإل
اجملموعة األوسأل. وابملثل  
الأأأتأأأةأأيأأيأأم   ادمأأأأأأأاج  يفأأأكأأأن 
لأأأأنتأأأأفأأأأأأأاقأأأأيأأأأأأأة   الأأأأعأأأأأأأاملأأأأي 

 اإلطارية. 

دليل املمارسأأأأأأأأأأأات    -6
 اجليدة

جلمل البيافت بشأأكل مسأأؤول عن   ريات تغري املناخ علة 
 مل الجكيا علة التأ ريات املناخية املفاجوة. اهلجرة، 

مفوضأأأأأأأأأأأأية األمم املتحدة  سيتأكد الثةاً 
 السامية حلةوق اإل سان

موجا التوجيهأأأات    -7
 السياساتية

التطرق الثتيأأاجأأات املهأأاجرين ال ثأأاالت الضأأأأأأأأأأأأأأعف من  
خنل العمل اإل سأأاين ال سأأياق الكوارا الطبيعية املفاجوة  

 والبطيوة الظهور. 

مفوضأأأأأأأأأأأأية األمم املتحدة  سيتأكد الثةاً 
 السامية حلةوق اإل سان

 2الركيزة  

توسيع فضاءات احلوار والتبادل  
والتعاون بشأن املمارسات  

واملعارف مع الدول واجلهات  
املعنية واملبادرات احلكومية  

 األخرى.  

فضأأأأأأأأاا للنةا  ال    -1
  قطا خبكة اهلجرة 

للنةا  لتبادل وجهات النظر خب أأأأو  تغري  ا شأأأأاا فضأأأأاا  
املناخ واهلجرة. وسأأأأأو  يوفر هنا الفضأأأأأاا من أأأأأة للتشأأأأأاور  
وبل اإلسأأأأأأأأأأأأأهامات من اجلهات املعنية قبل محلة وسأأأأأأأأأأأأأاةل  
التواصأأأأأأل االجتماعي واالجتماعات والتظاهرات املنظمة ال  

 اطار مسار العمل.

سأأأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأتأأأأمأأأأرب  أيأأأألأأأأول/ 
2021  

، قطا اجلهات املتشاركة
 خبكة اهلجرة

ثوار بات البلدان املناصرة لنتفاق العاملي والسلطات اتلية   سلسلة احلوار -2
واجلهات املعنية واألخ أأأأاةيات ال التنةل البشأأأأري ال سأأأأياق  
الكوارا وتغري املناخ وتدهور البيوة. وسأو  تسأتفيد الدورة 
من جتربأأأة اهليوأأأة الأأأدوليأأأة املعنيأأأة ابلتنميأأأة ال تنفيأأأن الربفمم  

تعدد الشأأأأأأأأركاا للهجرة  املشأأأأأأأأجك لل أأأأأأأأندوق االسأأأأأأأأتوماين امل

تشأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  
2021 

 اجلهات املتشاركة
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شبكة األمم املتحدة  
 املعنية ابهلجرة 

 العمل معاً بشكل أفضل 

ملعاجلة اهلجرة وتغري املناخ ومري كلي من ممارسأأات التكيف  
ال منطةة اتي  اهلادئ. وسأأأأأأأأأأأأأو  يسأأأأأأأأأأأأأاهم االجتماع ال  
 طري مناقشأأأأأأأأات منتد  اسأأأأأأأأتعراا اهلجرة الدولية بشأأأأأأأأأن  

االتفأأاق العأأاملي من أجأأل اهلجرة من    5و  2تنفيأأن اهلأأدفات  
  اآلمنة واملنظمة والنظامية.

ثلةة العمل بشأن    -3
 بناا الةدرات

العأاملي ولكنهأا مفتوثأة  لنتفأاق  موجهأة للبلأدان املنأاصأأأأأأأأأأأأأأرة 
العأاملي    واالتفأاقللأدول األخر  فيمأا يت أأأأأأأأأأأأأأأل بتغري املنأاخ  

وثةوق اإل سان للمهاجرين. ويفكن أن يشمل كلي حمتو   
املوارد التدريبية اله وضأأأأأأأأأعها ابلفعل أعضأأأأأأأأأاا الشأأأأأأأأأبكة مل  

لنتفاق  لها أكثر وجاهة ابلنسأأأأأأأأأبة  خأأأأأأأأأيا من التكييف جلع
 العاملي.

املفوضأأية السأأامية حلةوق   سيتأكد الثةاً 
 اإل سان

 3الركيزة  

املشجكة  تطوير املناصرة والرساةل 
بشأن اهلجرة ال سياق الكوارا  

وتغري املناخ وتدهور البيوة  
للمساعدة علة النهوا بتنفين  

من االتفاق   7و  5و  2األهدا  
العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة  

واملنظمة والنظامية وتوصيات فرقة  
العمل املعنية ابلتشرد ال سياق  
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  

، ابالستناد اأ  بشأن تغري املناخ 
 عمل الشبكة الةاةم. 

ارسأأأأاليات وسأأأأاةل    -1
 التواصل االجتماعي

ارسأأاليات وسأأاةل التواصأأل االجتماعي إلككاا الوعي بتأ ري  
تأدهور املنأاخ والبيوأة علة اهلجرة. وسأأأأأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأأأأأتنأد كلأي اأ  
التوجيه اجلماعي واملنسأأأأأأل للرسأأأأأأاةل وق أأأأأأج بشأأأأأأرية مثرية  
لنهتماي، وابالسأتناد أيضأاً اأ التوصأيات امللموسأة املةدمة  

 من الشبكة.  

تشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأريأأأأأأأأأأأأن   مأأأأأأأأأأأأأن 
  2021األول/أكأتأوبأر  

ورة السأأأادسأأأة وثىت الد
ملأأأأأؤمتأأأأأر   والأأأأأعشأأأأأأأأأأأأأأأأأأريأأأأأن 

 األطرا 

أما ة الشأبكة سسأهامات  
املتشأأأأأأأأأأأأأأأاركأة اجلهأات  من 

 واجلهات املعنية

التشأأأاور خب أأأو     -2
 رساةل مؤمتر األطرا  

التشأأأأأأاور املفتوح مل اجلهات املعنية بشأأأأأأأن توجيه الرسأأأأأأاةل  
املشأأأأأأجك خب أأأأأأو  اهلجرة ال سأأأأأأياق الكوارا وتغري املناخ  

البيوة لدورة مؤمتر األطرا  السأأأأأأأأادسأأأأأأأأة والعشأأأأأأأأرين  وتدهور  
 املةبلة.

تشأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  
2021 

مل الشأأأأأأأأأأأأأأبكأأأأأأأة  أمأأأأأأأا أأأأأأأة  
املتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاركأأأأأأأة   اجلهأأأأأأأات

 واجلهات املعنية

 مةال افتتاثي -3

 

العاملي وصأألته    االتفاقمةال افتتاثي ملنسأأل الشأأبكة بشأأأن  
الو يةأأأأة  أأأأدول أعمأأأأال اهلجرة والبيوأأأأة وتغري املنأأأأاخ الأأأأني 

 سي در.

تشأأأأأأأأأأأأأأرين الثأاين/ وفمرب  
الأأأأأأأأأأأدورة   –  2021

أما ة الشأأأأبكة ابالسأأأأتناد  
من  اسأأأأأأأأأأأأأأهأأأأأأأامأأأأأأأات  اأ 
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شبكة األمم املتحدة  
 املعنية ابهلجرة 

 العمل معاً بشكل أفضل 

السأأأأأأادسأأأأأأة والعشأأأأأأرون  
 ملؤمتر األطرا 

املنظمأأأة الأأأدوليأأأة للهجرة  
 املتشاركة. واجلهات

التوجيهأأأات    موجا  -4
 السياساتية

وضأأأأأأأأأأأأأأل موجا مشأأأأأأأأأأأأأأجك   2-1ابالسأأأأأأأأأأأأأأتنأأاد اأ التحليأأل  
للسأأأياسأأأات العامة ثول كيفية امكا ية ادماج البلدان للبيوة  

 ال سياساهتم ال ةال اهلجرة. 

اسأأأأأأأأأأأأأأأتأعأراا   مأنأتأأأأأأأد  
 2022اهلجرة الدولية  

املنظمأأأة الأأأدوليأأأة للهجرة  
املتشأأأأأأأأأأأأأأأاركأة   اجلهأاتمل  

مأأأأن  واإلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأهأأأأأأأامأأأأأأأات 
 اجملموعة

املبأأأادئ التوجيهيأأأة    -5
ابألطأأأفأأأأأأأال  املأأأتأأأعأأألأأأةأأأأأأأة  

 بسبا املناخ والتنةل 

سأأأأأُتسأأأأأتمد املبادئ التوجيهية من األطر املعيارية الةاةمة، وا  
ال كلأي اتفأاقيأة ثةوق الطفأل، واملبأادئ التوجيهيأة املتعلةأة  
ابلتشأأأأأأأأأأأأأأرد الأداخلي، وأهأدا  التنميأة املسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة، وقأا ون  

ق اإل سأأأأأأأأأأأأأأأان الأدويل،  اهلجرة واللجوا الأدويل، وقأا ون ثةو 
وقأأأا ون تغري املنأأأاخ )وأأأا ال كلأأأي اتفأأأاق ابريس(، والويةل  
واالتفاقات الدولية كات ال أأأأأأأأأأألة بشأأأأأأأأأأأأن التكيف مل تغري  

 املناخ واحلد من لاطر الكوارا. 
كأأأان هأأأنا أثأأأد منجاات منظمأأأأة األمم املتحأأأأدة للطفولأأأة  
واملنظمأأة الأأدوليأأة للهجرة بشأأأأأأأأأأأأأأأأأن التنةأأل بسأأأأأأأأأأأأأأبأأا املنأأاخ  

، بل بات األكأأأاديفيات واورباا 2020ال عأأأاي    واألطفأأأال
واجملتمل املدين وصأأأأأأأا عي السأأأأأأأياسأأأأأأأات واملهاجرين بسأأأأأأأبا  
املناخ لتحسأأأأأأأأأأأأات فهم كيفية   ر األطفال والشأأأأأأأأأأأأبان  تيجة  

 للتنةل بسبا املناخ.

تشأأأأأأأأأأأأأأرين الثأاين/ وفمرب  
الأأأأأأأأأأأدورة   –  2021

السأأأأأأادسأأأأأأة والعشأأأأأأرون  
 ملؤمتر األطرا 

املتحأأأأأأأدة  األمم  منظمأأأأأأأة 
واملنظمأة الأدوليأة  للطفولأة  

جأأأأأأأا أأأأأأأا   اأ  لأألأأهأأجأأرة، 
املن أأأأأأأأأة املعنية ابلتشأأأأأأأأأرد  
الأأكأأوارا،   عأأن  الأأنأأأأأأأاتأأم 
خيون،   جأأورج  جأأأأأأأامأأعأأأأأأأة 
 سسهامات من اجملموعة
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شبكة األمم املتحدة  
 املعنية ابهلجرة 

 العمل معاً بشكل أفضل 

 2022-2021الزمين للفرتة ‘ اجلدول 2‘ 

تشرين األول/   أيلول/سبتمب  آب/أغسطس  متوز/يوليه  حزيران/يونيه  النواتج 
 أكتوبر 

تشرين الثاين/  
 نوفمب 

األول من  الربع  
 2022عام  

لنتفاق  تنفين التوجيهات السأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأاتية    –1الناتم   -  1الركياة  
 العاملي للنهوا  دول أعمال اهلجرة والبيوة وتغري املناخ 

           

سأأأأأياسأأأأأاال. ادماج االعتبارات البيوية  موجا    -2الناتم    –  2الركياة  
 ال سياسات اهلجرة 

       

موجا سأأأأأأياسأأأأأأاال.   ري التشأأأأأأرد كي ال أأأأأألة    :3الناتم    -1الركياة  
 ابملناخ املتوقل علة األطفال 

       

        العاملي االتفاق: رسم خ  أساع تنفين 4الناتم  – 1الركياة 

:  ةأا  خرباا بشأأأأأأأأأأأأأأأأن حتسأأأأأأأأأأأأأأات متأاسأأأأأأأأأأأأأأأي 5النأاتم  – 1الركياة 
 االستجابة الدولية للتنةل البشري. 

       

        : فضاا النةا  ال قطا خبكة اهلجرة1الناتم  – 2الركياة 

            : سلسلة ثوار 2الناتم  – 2الركياة 

: محلة وسأأأأأأأأأأأأاةل التواصأأأأأأأأأأأأل االجتماعي وبل 1الناتم    –  3الركياة  
 الة ج البشرية املثرية لنهتماي.
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شبكة األمم املتحدة  
 املعنية ابهلجرة 

 العمل معاً بشكل أفضل 

        : التشاور بشأن رساةل مؤمتر األطرا  2الناتم  – 3الركياة 

        : مةال افتتاثي 3الناتم  – 3الركياة 

: موجا سأأأأأأياسأأأأأأاال بشأأأأأأأن ادماج االعتبارات  4الناتم    –  3الركياة  
 البيوية ال سياسات اهلجرة.

       

ابألطفال والتشأأأأرد  : املبادئ التوجيهية املتعلةة  5الناتم    –  3الركياة  
 بسبا املناخ 

       

 


