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 رسائل لعلم االجتماع الوزاري السابق لدورة مؤمتر األطراف السادسة والعشرين

 والتدهور البيئياهلجرة يف سياق الكوارث وتغري املناخ 
 2021أيلول/سبتمرب 

 

 معلومات أساسية 

على األشااااااتاق املتنقل ن التأثريات التحدايت اهلائلة القائمة ابلفعل لرفاه اإلنسااااااانن مي تنامي مفاقمة  إن تغري املناخ آخذ يف 
من ب  غريهم من األشاااتاقت وتدايد ال اااغا على اويألات واألراراااي يؤثر بشاااكل مباشااار على األشاااتاق ويعم ق يف نف  

ي آتكل حقوق اإلنساان ودديد اهوود الرامية إ  ققيق التنمية املساتدامةت وعواق  الوقت التعر ض للمتاطر بألرق جوهريةن م
تغري املناخ تؤثر يف املواجرين وجمتمعادم اولية يف ساااااعيوم إ  ققيق آفاق أف ااااال ألطفاهلم وتأللعوم إ  عمل الئق وا  اااااول 

بلداهنم األصااالية وتؤثر يف أ اهل اهلجرة بألرق تتألل  على األغذية أو اخلدمات األسااااسااايةت وهي تألرغم األشاااتاق على مغادرة 
  ت1 أكثر صراحة وخألة ملعاهة أتثري تغري املناخ على تنقل اإلنساناعرتافا  

 ويف سياق عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تقدمت فرقة العمل املعنية ابلتشرد التابعة للجنة التنفيذية آللية
جتن  حاالت التشاااااارد  تدعو األطراف إ    2ولية املعنية ابخلسااااااائر واألراااااارار املرتبألة بتأثريات تغري املناخ بتوصااااااياتوارسااااااو الد

مبا يف ذلك النظر يف تعديد التشااريعات والسااياسااياتن والبياعت واملعارفن والتدابري إلقامة وقساا   والتقليل منوا والت اادي هلان  
 ائم على التنبؤات مي مراعاة التدامادا يف جمال حقوق اإلنسانتنظم اإلنذار املبكر والتمويل الق

وعلى أساااااه هذه التوصاااايات تدعو شاااابكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة رالشاااابكةي األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  
أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظاميةن بشاااااااااااأن تغري املناخ راالتفاقية اإلطاريةي إ  رااااااااااامان مديد التنزر ب  االتفاق العاملي من 

 
متفق عليل يف إطار كما هو حي    21ر  5يي و 18ر 2 وذج املناخ العاملي هديف  تنقل اإلنساااااان يألفوم على أنل يشااااامل اهلجرة والتشااااارد وإعادة التوط  املتألا هلان كما ينعك  ذلك يف   1

املعنية ابخلسائر واألررار املرتبألة بتأثريات تغري املناخن وتوصيات فرقة عمل اللجنة التنفيذية  العمليات ذات ال لة ابتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من قبيل آلية وارسو الدولية  
 املعنية ابلتشردت

نية ابلتشااااارد يف إطار اللجنة  ال اااااادرة عن فرقة العمل املعلتجن  حاالت التشااااارد ذات ال ااااالة ابآل ر السااااالبية لتغري املناخ والتقليل منوا والت ااااادي هلان التوصااااايات املتعلقة ابلنوك املتكاملة   2
اإلطاااااااريااااااة   املتحاااااادة  األمم  اتفاااااااقيااااااة  سااااااااااااااياااااااق  يف  املناااااااخ  تغري  بتااااااأثريات  املرتبألااااااة  واألراااااااااااااارار  ابخلسااااااااااااااااااااائر  املعنيااااااة  الاااااادوليااااااة  وارسااااااااااااااو  آلليااااااة  انظر  التنفيااااااذيااااااة  املناااااااخت  تغري  بشااااااااااااااااااااأن 
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للنووض ابلعمل املتعلق بتغري   2030واتفاق ابري ن وإطار سااااااانداي للحد من كاطر الكوارث وخألة التنمية املساااااااتدامة لعا   
مي شادد ابألسااه على رفاه وحقوق عيي البشارن دون متييدت وتشاجي الشابكة أي اا  الدول على التعاون الذي ي  ناملناخ واهلجرة

اهوات الفاعلة املعنية أبشااااكال أخر  من أشااااكال تنقل اإلنسااااان اوددة يف إطار كانكون املتعلق ابلتكي تن أال وهي التشاااارد 
ل ااامان اساااتجابة شااااملة للتحدايت املتعددة ذات ال ااالة اب ماية الناشااائة يف ساااياق تغري املناخ   – اوإعادة التوط  املتألا هل

 والكوارثت

آللية وارسااو  التابعة  وهذا النداء يتفق مي توصااايات الفرقة العاملة املعنية ابلتشااارد املقدمة إ  االجتماع الرابي عشااار للجنة التنفيذ  
إ  الدورة السااادسااة  التوصاايات املقدمة الدولية املعنية ابخلسااائر واألراارار املرتبألة بتأثريات تغري املناخ املقدمة لغرض إدراجوا يف  

 ملؤمتر األطراف بغالسكوت والعشرين

 مقرر مؤمتر األطراف  

 تدعو الشبكة األطراف إ  النظر يف إدراج العناصر التالية:

 الديباجة

 ابلتأثريات املتسارعة لتغري املناخ على التنقل البشري على ال عيد العاملي؛تألسلم إذ 

ملبادئ والشاااااااااااااامل يف جمال التكيت شااااااااااااادد على إ اح ا اجة إ  تعديد العمل املتكامل والقائم على اتأل وإذ  
مبا يف ذلك الكوارث املفاجئة والكوارث لتجن  حاالت التشاااااااااارد والتقليل منوا والت اااااااااادي هلان  والتتأليا  

البيئة وغري ذلك من األورااااااااااع اهلشاااااااااةن من أجل بناء القدرة على ال ااااااااامودن وا اذ وتدهور بأليئة الظوور 
سااااتجاابت لتغري االمة للوجرة اآلمنة واملنظمة والنظاميةن وخلق تكيفيةن وتعديد املسااااارات املنتظالجراءات  اإل

املناخن والعمل بشااااااااكل تعاوا مي اهوات الفاعلة ا كومية وغري ا كومية العاملة فيما يت اااااااال أبشااااااااكال 
 أخر  من أشكال التنقل البشري بغية عد  ترك أحد خلت الرك ت 

 املقرر

 ا يلي:تدعو الشبكة األطراف أي ا  إ  النظر يف م

إ  أمهية معاهة التنق ل البشري املرتبا ابملتاطر املناخية بشكل منوجين عن طريق تعديد التقييم املنتظم لتأثري اإلشارة   -
تغري املناخ على تنقالت السكانن ورمان عي البياعت ذات ال لة املوز عة حبس  السن ونوع اهن  ومركد املواجر 

 من ب  خ ائص أخر  مميدة؛

قديد أولوايت التكيت واهوود الرامية إ  تفادي وتقليص ومعاهة اآل ر الساااااااالبية لتغري املناخ من أجل زايدة القدرة  -
على ال اااااااامود من خالل تعديد اإلجراءات والتدابري املالئمةن مبا يف ذلك التمويل املسااااااااتدا  والقابل للتنبؤ متشاااااااايا  مي 

 ف واملسؤوليات املشرتكة وإن كانت كتلفة؛التدامات املناخ العاملية ومبادئ اإلن ا

إدراج التسااااااااااااليم الفعلي ابلتحدايت والفرق ذات ال اااااااااااالة ابهلجرة وإعادة التوط  املنظمة يف عمليات التتأليان يف  -
البيئةن مبا يف ذلك اعتبارات اخلسااااائر واألراااارار ذات  وتدهورسااااياق الكوارث البأليئة الظوور واملفاجئةن وتغري املناخن 
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آب ر تغري املناخ السااااالبيةت وهذا يشااااامل إدراج التشااااارد واهلجرة يف عمليات التتأليا الوطنية واولية للتكيتن ال ااااالة  
وا د من كاطر الكوارثن والتأه  للكوارثن واملساااعدة اإلنسااانيةن مبا يف ذلك خألا التكيت الوطنية واملسااامهات 

 اوددة وطنيا ؛

دفة والفعالة واملرتوية هميي قألاعات اجملتمي ذات ال ااااالة واألشاااااتاق املعني  يف تعديد التعبئة الشااااااملة واملشااااااركة اهلا -
عمليات صاااااااااني القرار ذات ال ااااااااالة بتغري املناخ واهلجرةن مبا يف ذلك الشاااااااااركاء من القألاع  العا  واخلاقن واجملتمي 

املتاطرن و أليا وتنفيذ تدابري  املدان واملواجرونن واملشااااااردونن واألشااااااتاق املت ااااااررون وجمتمعادم اولية يف تقييم
 تقو  على حقوق اإلنسان وتراعي م احل الألفل وتستجي  للعن ر اهنساا؛

من أهداف التنمية املساااااااااتدامة عن طريق ياية وتعديد  7-10تيساااااااااري اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية طبقا  للودف  -
لعبور واملق ااااادن وعن طريق تعديد توافر معات بلدان اوجمتوإعمال حقوق واحتياجات املواجرين واجملتمعات األصااااالية  

 ؛20213مسارات للوجرة النظامية من خالل تنفيذ توجيوات الشبكة ال ادرة لذلك الغرض يف متوز/يوليل 

تشاااجيي إمكانية ح اااول البلدان ال اااعيفة على التمويل املساااتدا  والقابل للتنبؤن وبناء القدرات على التكيتن مبا يف  -
ل توسايي نألاق دعم صاندوق األمم املتحدة االساتئماا املتعدد الشاركاء لالساتجابة لسايناريوهات التنق ل ذلك من خال

البيئةن وغري ذلك من وتدهور ا الية واملقبلة يف سياق الكوارث املفاجئة والبأليئة الظوورن واآل ر السلبية لتغري املناخن 
ا عملوا الوطنية ومسااامهادا اوددة وطنيا  وورااعوا مورااي األوراااع اهلشااةن ومساااندة الدول األع اااء يف ورااي خأل

 التنفيذت 

 
ترمي إ  دعم الدول األع اااء وغريها من اهوات املعنية    شااأن املسااارات املنتظمة لقبول وإقامة املواجرين الذين هم يف أوراااع هشااةاملذكرة اإلرشااادية لشاابكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة ب 3

 الظوورت  والبأليئة  ئة  أوراع األشتاق املت ررين جراء الكوارث املفاجتدره  يف تعديد ت ميم وتنفيذ ورصد واستعراض مسارات القبول واإلقامة للمواجرين يف حاالت ال عتت وهي 

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/guidance_note-_regular_pathways_for_admission_and_stay_for_migrants_in_situations_of_vulnerabilty_final.pdf

