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1-  بيان مهمتنا

تســـعى المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة )المنظمـــة( إىل تعزيـــز نهـــج شـــامل وقائـــم عـــىل األدلّـــة 
المهاجريـــن  والكـــوارث1، لصالـــح  المنـــاخ  البيـــي وتغـــر  التدهـــور  للهجـــرة يف ســـياق  والحقـــوق 

والمجتمعـــات.

ــن  ــور األمـ ــن منظـ ــاخ مـ ــر المنـ ــة وتغـ ــرة والبيئـ ــة بـــني الهجـ ــط القائمـ ــة الروابـ ــدرك المنظمـ ُتـ
ـــح  ـــا تصب ـــتجاباتها. فعندم ـــم اس ـــر يف صمي ـــني للخط ـــخاص المعرض ـــع األش ـــزتم بوض ـــرشي، وتل الب
الهجـــرة الُمـــدارة إدارة جّيـــدة خيـــاًرا آمًنـــا وســـهل المنـــال، يمكـــن أن تســـاعد النـــاس عـــىل التكّيـــف 

مـــع الضغـــوط البيئيـــة وتغـــر المنـــاخ.

ــوارث  ــور البيـــي، والكـ ــاخ، والتدهـ ــر المنـ ــا تغـ ــات المزتايـــدة الـــي يفرضهـ ــة التحديـ ويف مواجهـ
الناجمـــة عـــن األخطـــار الطبيعيـــة، فـــإن دور المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، بصفتهـــا وكالـــة األمـــم 
ـــة لشـــبكة األمـــم المتحـــدة للهجـــرة، يتمثـــل يف دعـــم الـــدول  المتحـــدة للهجـــرة، وكمنســـق وأمان
ــة  ــة عـــىل األدلـ ــات قائمـ ــات وممارسـ ــر سياسـ ــن لتطويـ ــة اآلخريـ ــاب المصلحـ ــن،  وأصحـ والمهاجريـ

وفعالـــة ومبتكـــرة، مـــع الرتكـــز عـــىل رفـــاه المهاجريـــن وعـــىل المجتمعـــات.

وقـــد اكتســـبنا، عـــىل امتـــداد العقـــود الماضيـــة، قـــدًرا أكـــر مـــن الوعـــي والفهـــم والمعرفـــة 
فيمـــا يخـــّص العوامـــل البيئيـــة والمناخيـــة الحافـــزة للتنقـــل البـــرشي وتفاعلهـــا مـــع الدوافـــع 
ـــاخ، والتدهـــور البيـــي،  ـــار الضـــارة لتغـــر المن ـــاس يتحّركـــون فعـــًا بســـبب اآلث األخـــرى للهجـــرة. إذ إن الن
ـــد. ويف هـــذا الســـياق  ـــك بشـــكل مزتاي ـــون ذل والكـــوارث الناتجـــة عـــن األخطـــار الطبيعيـــة، وســـيوا صل
مـــن الوعـــي المزتايـــد، تلـــزتم المنظمـــة بدعـــم التعـــاون الشـــامل المتعـــدد األطـــراف، وبوضـــع 
ـــر مبتكـــرة يف مجـــال الهجـــرة، مـــن شـــأنها أن تجعـــل الهجـــرة اإلنســـانية والمنظمـــة جـــزًءا مـــن  تداب

الحـــّل لمعالجـــة حالـــة الطـــوارئ المناخيـــة.

ـــنظم  ـــو مـ ـــى نحـ ـــة علـ ـــدول يف جهودهـــا ألجـــل تحقيـــق هجـــرة دولي ـــا يف دعـــم ال ـــل رؤيتن تتمث
وآمــــن ومنــــتظم ومتســــم بالمســــؤولية2، وضمـــان مســـاعدة وحمايـــة جميـــع األشـــخاص 
ــوارث  ــي والكـ ــور البيـ ــاخ والتدهـ ــر المنـ ــلبية لتغـ ــار السـ ــبب اآلثـ ــا بسـ ــن داخلًيـ ــني والمرشديـ المتنقلـ

ــة.  ــن الطبيعـ ــة عـ الناجمـ

ــاون وثيـــق مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن الـــرشكاء  ــرى، نتعّهـــد بالعمـــل يف تعـ ــة أخـ مـــن جهـ
الذيـــن تتمثـــل مهّمتهـــم يف التخفيـــف مـــن حـــّدة العوامـــل البيئيـــة والمناخيـــة الضـــاّرة الـــي تجـــر 
النـــاس عـــىل التنّقـــل، ومعالجـــة مـــن المخاطـــر وأوجـــه الضعـــف يف الهجـــرة والحـــّد منهـــا، وتعزيـــز 

قـــدرة المجتمـــع عـــىل الصمـــود ألجـــل تجنـــب الـــزوح والتقليـــل منـــه ومعالجتـــه.
بـــدأت المنظمـــة يف صياغـــة هـــذه  االســـرتاتيجية  المؤسســـية للهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ، 
1-ستســتخدم االســرتاتيجية تعبــر »تغــر المنــاخ، والتدهــور البيــي، والكــوارث الناجمــة عــن األخطــار الطبيعيــة« لإلشــارة إىل مجموعــة واســعة مــن اآلثــار الضــاّرة المرتبطــة 
بتغــر المنــاخ، والتدهــور البيــي، واألخطــار الطبيعيــة، المرتبطــة بالدرجــة األوىل بالعمليــات والظواهــر الطبيعيــة. يقــدم المرفــق 3 تعريفــات للمصطلحــات المســتخدمة 

يف هــذه الوثيقــة.
2- يــرد المرجــع األســايس ألهــداف التنميــة المســتدامة للهجــرة يف الهــدف 10 »الحــّد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا«، والغايــة 10.7 » تيســر الهجـــرة 
وتنقـــل األشـــخاص علـــى نحـــو مـــنظم وآمـــن ومنـــتظم ومتســـم بالمســـؤولية، بمــا يف ذلــك مــن خــال تنفيــذ سياســات الهجــرة المخطــط لهــا والــي تتســم بحســن 
اإلدارة«. متــاح عــىل: sdgs-goals-development-sustainable/themes/org.migrationdataportal-0. ويجمــع اإلطــار المســتخدم يف هــذه االســرتاتيجية 

/migrationnetwork.un.org والصيغــة المعتمــدة يف االتفــاق العالمــي الهجــرة اآلمنــة والنظاميــة والمنظمــة. متــاح عــىل SDG 10.7 بــني صيغــة الهــدف
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2021-2030 )تســـمى فيمـــا بعـــد االســـرتاتيجية( يف عـــام 2020، لاســـتجابة للتغيـــرات الرئيســـية 
ــأن  ــات العالميـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة ودون الوطنيـــة بشـ ــات السياسـ الـــي حدثـــت يف مناقشـ

الهجـــرة، البيئـــة وتغـــر المنـــاخ واألدلّـــة والمعـــارف المتاحـــة بشـــكل مزتايـــد.

واســـتناداً إىل ثاثـــة عقـــود مـــن وضـــع السياســـات وإجـــراء البحـــوث والعمـــل التشـــغييل، تهـــدف 
ـــز قدرتهـــا عـــىل وضـــع  هـــذه  االســـرتاتيجية  إىل توجيـــه جهـــود المنظمـــة المبذولـــة مـــن أجـــل تعزي
وتنفيـــذ نهـــج شـــامل للهجـــرة يف ســـياق تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناجمـــة عـــن 
األخطـــار الطبيعيـــة، بمـــا يتمـــاىش مـــع أهـــداف خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030، واّتفـــاق 
باريـــس بشـــأن تغـــر المنـــاخ3، واالتفـــاق العالمـــي مـــن أجـــل الهجـــرة اآلمنـــة والمنظمـــة والنظاميـــة4، 
وإطـــار ســـنداي للحـــّد مـــن مخاطـــر الكـــوارث5، ومبـــادئ نانســـن المتعلقـــة بتغـــر المنـــاخ والتـــرشد 
الناجـــم عنـــه، ومبـــادرة نانســـن لحمايـــة المرشديـــن عـــر الحـــدود يف ســـياق الكـــوارث وتغـــر المنـــاخ6. 

عـــاوة عـــىل ذلـــك، تؤكـــد  االســـرتاتيجية  عـــىل أن نهـــج المنظمـــة بشـــأن هـــذه القضيـــة راســـخ 
ــاين  ــل اإلنسـ ــني العمـ ــي بـ ــج الرتابطـ ــر النهـ ــة عـ ــان، وذات صلـ ــوق اإلنسـ ــادئ حقـ ــر ومبـ يف معايـ

والتنميـــة والســـام )الرتابـــط الثـــايث(7. 

تجمـــل  االســـرتاتيجية  الكيفيـــة الـــي ســـزتيد بهـــا المنظمـــة مـــن دعمهـــا للحكومـــات الوطنيـــة 
والمحليـــة، والمنتديـــات اإلقليميـــة، والجهـــات الفاعلـــة األخـــرى لتقديـــم المشـــورة بشـــأن سياســـات 
ــات  ــز عـــىل المهاجريـــن، بهـــدف مواجهـــة تحديـ ــاملة ترّكـ ــز القـــدرات ورســـم نُُّهـــج شـ ــرة، وتعزيـ الهجـ
التنقـــل البـــرشي واالســـتفادة مـــن الفـــرص المتعلقـــة بالتغـــرات المناخيـــة والبيئيـــة. وتؤكـــد  
االســـرتاتيجية  مـــن جديـــد أن تلبيـــة احتياجـــات المهاجريـــن، بمـــا يف ذلـــك النازحـــني ومجتمعاتهـــم 

هـــي يف صميـــم عمـــل المنظمـــة بشـــأن الهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ.

بالهجـــرة الدوليـــة  وتماشـــياً مـــع واليـــة المنظمـــة بشـــأن الهجـــرة8، تتعلـــق  االســـرتاتيجية  
والداخليـــة. وُتراعـــي جميـــع أنـــواع الهجـــرة يف ســـياق تغـــر المنـــاخ، والتدهـــور البيـــي والكـــوارث 

ــه الحاديــة والعرشيــن المعقــودة يف باريــس، يف عــام 2015 بحقــوق المهاجريــن يف ديباجتــه وأنشــأ »فرقــة عمــل لوضــع توصيــات  3- أقــر مؤتمــر األطــراف، يف دورت
تتعلــق بنهــج متكاملــة لتجنــب وتقليــل ومعالجــة الترشيــد المرتبــط باآلثــار الضــارة لتغــر المنــاخ«. وتــم تفويــض اللجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة المعنيــة بالخســائر 
واألرضار )اللجنــة التنفيذيــة( مــن قبــل مؤتمــر األطــراف لتفعيــل فرقــة العمــل المعنيــة بالــزوح. وتعــّد المنظمــة عضــوا يف فريــق العمــل هــذا، وتتمــاىش االســرتاتيجية 
unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/ :مــع الهــدف المحــدد يف اتفــاق باريــس بشــأن تغــر المنــاخ. ويمكــن االطــاع عــىل االتفاقيــة عــىل هــذا الرابــط

 WIMExCom/TFD
4- القــرار 73/195 الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة بتاريــخ 19 كانــون األول/ديســمر 2018. االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة، )االتفــاق 
العالمــي( يعــر عــن الــزتام الــدول الجماعــي بتحســني التعــاون يف مجــال الهجــرة الدوليــة. يحــدد االتفــاق العالمــي فهمنــا المشــرتك ومســؤولياتنا المشــرتكة ووحــدة 

الهــدف فيمــا يتعلــق بالهجــرة، ممــا يجعلــه يعمــل لصالــح الجميــع.
5- يوضــح إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث الحاجــة إىل إرشاك المهاجريــن يف الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وأعمــال اإلدارة عــىل جميــع المســتويات يف الفقــرة 
7: يتعــنّي عــىل الحكومــات إرشاك أصحــاب المصلحــة المعنيــني، بمــا يف ذلــك ]...[ المهاجريــن ]...[ يف تصميــم وتنفيــذ السياســات والخطــط والمعايــر  )مكتــب األمــم 
المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2015 أ، ، ص 10(؛ الفقــرة 27 )ح(: تمكــني الســلطات المحليــة، حســب االقتضــاء، مــن خــال الوســائل التنظيميــة والماليــة للعمــل 
والتنســيق مــع ]...[ المهاجريــن يف إدارة مخاطــر الكــوارث عــىل المســتوى المحــيل )اســرتاتيجية األمــم المتحــدة الدوليــة للحــد مــن الكــوارث 2015 أ، ص. 18(، والفقــرة 36 
)أ( ) 6(: يســاهم المهاجــرون يف تعزيــز منعــة مجتمعاتهــم المحليــة ومجتمعاتهــم األصليــة ويمكــن أن تكــون معارفهــم ومهاراتهــم وقدراتهــم مفيــدة يف تصميــم 

برامــج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتنفيذهــا؛ )مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2015 أ، ص 23(.
6- تــّم اعتمــاد خطــة حمايــة المرشديــن عــر الحــدود يف ســياق الكــوارث وتغــّر المنــاخ مــن قبــل عمليــة حكوميــة دوليــة عالميــة يف عــام 2015 ووضــع تصــور 
disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2014/08/EN_Protection_Agenda_Vol- الكــوارث.  بســبب  التــرّشد  حــاالت   لنهــج شــامل لمعالجــة 

ume_I_-low_res.pdf
7- تلزتم المنظمة بتوصيات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة منظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقتصادي بشأن الرتابط الثايث، 2019.

8-  أُنشــئت المنظمــة الدوليــة للهجــرة يف عــام 1951، وتعــّد المنظمــة الحكوميــة الدوليــة الرائــدة يف مجــال الهجــرة، وهــي ملزتمــة بمبــدأ أن الهجــرة اإلنســانية 
publications. :والمنظمــة تفيــد المهاجريــن والمجتمــع. والمنظمــة الدوليــة للهجــرة جــزء مــن منظومــة األمــم المتحــدة، كمنظمــة ذات صلــة. متــاح عــىل

.iom.int/books/migration-governance-framework
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الناجمـــة عـــن األخطـــار الطبيعيـــة، مثـــل التـــرّشد، والهجـــرة مـــن الريـــف إىل الحـــر، والرعـــي، والهجـــرة 
الموســـمية، وهجـــرة اليـــد العاملـــة.9

ــج  ــم نهـ ــا يف صميـ ــرة وحوكمتهـ ــّوة إدارة الهجـ ــرتاتيجية  بقـ ــع  االسـ ــك، تضـ ــة إىل ذلـ باإلضافـ
ـــة.  ـــاخ، والتدهـــور البيـــي، والكـــوارث الناجمـــة عـــن األخطـــار الطبيعي المنظمـــة للتصـــدي لتغـــر المن
ومـــن شـــأن مجـــاالت السياســـات مـــن قبيـــل إدارة الحـــدود والتأشـــرات والدخـــول واإلقامـــة 
ومشـــاركة  والعـــودة،  المقـــررة  التوطـــني  إعـــادة  وعمليـــات  واإلجـــاء  القنصليـــة  والخدمـــات 

المغرتبـــني أن ُتشـــّكل مدخـــًا إىل التصـــّدي للتحديـــات واغتنـــام الفـــرص.

يهـــدف عملُنـــا إىل المســـاعدة يف تغيـــر الروايـــات الســـلبية الحاليـــة حـــول الهجـــرة، ودعـــم الـــدول 
ـــىل  ـــرتاتيجية  ع ـــذه  االس ـــد ه ـــك تؤك ـــرة. لذل ـــة للهج ـــج اإليجابي ـــن النتائ ـــدر م ـــى ق ـــق أق ـــة تحقي بغي
ـــزتام المنظمـــة بدعـــم تنميـــة البيئـــات التمكينيـــة الـــي يمكـــن أن تســـاعد المهاجريـــن والشـــتات10  ال
ومجتمعاتهـــم عـــىل المســـاهمة بشـــكل مبـــارش يف العمـــل المناخـــي والتنميـــة المســـتدامة يف 

أماكـــن المنشـــأ والمقصـــد.

أخـــًرا، يتجـــذر نهجنـــا االســـرتاتيجي يف فكـــرة أن تعزيـــز حلقـــة مثمـــرة تـــدور حـــول األدلـــة ثـــم 
السياســـات ثـــم العمـــل، أمـــر أســـايس. فنحـــن نهـــدف إىل ضمـــان ترجمـــة األدلـــة المتاحـــة والزتامـــات 
السياســـات الحاليـــة إىل أنشـــطة تشـــغيلية والعكـــس بالعكـــس، إذ تغـــذي التوّجهـــات التشـــغيلية 

ــاء المعرفـــة. السياســـات وأعمـــال بنـ

9-  ويرد مزيد من اإليضاحات، والتعاريف الرئيسية ذات الصلة يف المرفق 3
./diaspora.iom.int  :10-  الشتات والتنمية، ُمتاح عىل



اسرتاتيجية المنظمة 
الدولية للهجرة بشأن 
الهجرة والبيئة وتغري 

المناخ

2



المنظمة الدولية للهجرة 12

2 - اســـرتاتيجية المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بشـــأن الهجـــرة والبيئـــة وتغـــري 
المنـــاخ

تـم إعـداد  االسـراتيجية  عـر عمليـة استشـارية داخليـة وخارجيـة واسـعة النطـاق11. وهـي 
ُتوجـز السـبيل األكـر سـهولة الـذي يحـدد أولويـات ُيسرَشـد بهـا يف وضـع توجهـات المنظمة 
عـى امتـداد العقـد المقبـل، بالرشاكـة مـع جميع أصحـاب المصلحة المعنيـن، بهدف تعزيز 

إمكانيـة التنبـؤ والفعاليـة واالسـتدامة وحسـن توقيـت تدخـات المنظمة.

2-1 قضيـة مصرييـة يف واقعنـا المعـارص: الهجـرة يف سـياق تغري المنـاخ والتدهور 
البيـي والكوارث.

يعمـــل تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناتجـــة عـــن األخطـــار الطبيعيـــة عـــىل إعـــادة 
ـــل  ـــة. ينتق ـــرق متنوع ـــر بط ـــكل كب ـــم بش ـــاء العال ـــع أنح ـــارصة يف جمي ـــرة المع ـــاط الهج ـــكيل أنم تش
بعـــض النـــاس كـــرّد فعـــل ألحـــداث مفاجئـــة - مثـــل الفيضانـــات والجفـــاف والظواهـــر الجويـــة 
ــا  ــراً وشـــدة ورَضراً نتيجـــة لتغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي. كمـ المتطرفـــة الـــي أصبحـــت أكـــر تواتـ
تؤثـــر األحـــداث البطيئـــة الحـــدوث مثـــل التصحـــر وتـــآلك الســـواحل وارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر 
ــام  ــدان النظـ ــة وفقـ ــة الصقيعيـ ــان الرتبـ ــة وذوبـ ــار الجليديـ ــار األنهـ ــات وانحسـ وتحّمـــض المحيطـ
اإليكولوجـــي وإزالـــة الغابـــات، عـــىل قـــرارات الهجـــرة بشـــكل مبـــارش وغـــر مبـــارش. فمـــن شـــأن األحـــداث 
والعمليـــات غـــر المتعلقـــة بالمنـــاخ مثـــل الـــزالزل والنشـــاط الـــركاين، واألخطـــار الـــي يســـببها اإلنســـان 
مثـــل التلـــوث الصناعـــي، وتفجـــرات المصانـــع، والحرائـــق واالنســـكابات الكيميائيـــة أن تشـــّكل جميعهـــا 
قـــرار الهجـــرة.  ولك هـــذه العمليـــات يمكـــن أن تؤثـــر ســـلًبا عـــىل الحيـــاة وعـــىل ســـبل العيـــش والموئـــل 
والصحـــة البدنيـــة والعقليـــة، والتمتـــع بحقـــوق اإلنســـان لـــدى الســـكان المترريـــن. ويمكـــن أن تؤثـــر 

ـــة. ـــة وتوافـــر المـــوارد الطبيعي ـــة وعـــىل النظـــم البيئي الهجـــرة بدورهـــا أيًضـــا عـــىل البيئ

غالًبـــا مـــا تتعـــدد أســـباب الهجـــرة يف ســـياق تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي. يهاجـــر معظـــم النـــاس 
بســـبب مجموعـــة مـــن الدوافـــع االجتماعيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة والبيئيـــة والديموغرافيـــة  
وكلهـــا تتأثـــر وســـتتأثر بالتغـــر المناخـــي والبيـــي. بالنظـــر إىل المســـتقبل، تشـــر بعـــض التوقعـــات إىل أن 
ـــار الســـلبية لتغـــر المنـــاخ. ومـــع ذلـــك، يف كثـــر  مايـــني األشـــخاص اآلخريـــن قـــد يتحركـــون بســـبب اآلث
مـــن الحـــاالت، يكـــون األكـــر ضعفـــا هـــم الســـكان المحـــارصون الذيـــن ال يمتلكـــون وســـائل للخـــروج 
ــام بذلـــك. فيجـــب معالجـــة لك مـــن التنقـــل وعـــدم  ــة القيـ مـــن المناطـــق المتدهـــورة أو فرصـ

ـــارات سياســـية قويـــة. الحركـــة مـــن خـــال خي

عامــل مشــرتك  فريــق  مــن  للهجــرة، وبدعــم  الدوليــة  بالمنظمــة  المنــاخ  وتغــر  والبيئــة  الهجــرة  قبــل قســم  مــن  االســرتاتيجية  إعــداد  تنســيق عمليــة  تــم    -11
الهجــرة  بسياســات  المعرفــة  إدارة  لتعزيــز  المنظمــة  أنحــاء  جميــع  يف  يعمــل  الــذي  للمنظمــة  التابــع  السياســات  وضــع  مركــز  ذلــك  يف  بمــا  اإلدارات،  بــني 
للمنظمــة،  والوطنيــة  اإلقليميــة  الميدانيــة  والمكاتــب  المنظمــة،  مقــر  مــن  مدخــات  الوثيقــة  هــذه  وتعكــس  االســرتاتيجية.  السياســة  تنســيق  وتســهيل 
المــدين.  المجتمــع  ومنظمــات  األكاديميــة،  واألوســاط  المتحــدة،  األمــم  ومنظومــة  اإلقليميــة،  والمنظمــات  المنظمــة،  يف  األعضــاء  والــدول 
ومجموعــة  األورويب  واالتحــاد  والــدول،  المنظمــة  مــن  لكٌّ  يرسهــا  الــي  المشــاورات  مــن  مجموعــة  مــن  االســرتاتيجية  إعــداد  يف  االســتفادة  وتّمــت 
الســامية  المتحــدة  األمــم  مفوضيــة  مثــل  الــرشكاء  مــن  واســعة  مجموعــة  مــع  والمشــاورات  الكــوارث،  عــن  الناتــج  بالتــرشد  المعنيــة  المنصــة  أصدقــاء 
ومجلــس  والــزوح،  والهجــرة  بالمنــاخ  المعنيــة  والمنصــة  الكــوارث،  عــن  الناتــج  بالتــرشد  المعنيــة  والمنصــة  الداخــيل،  الترشيــد  رصــد  ومركــز  الاجئــني،   لشــؤون 

رؤساء البلديات المعين بالهجرة، وما إىل ذلك.
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يف مثـــل هـــذه الســـياقات، ينخـــرط النـــاس يف أشـــكال مختلفـــة مـــن الهجـــرة: داخـــل بلدانهـــم أو 
ـــمية  ـــرة الموس ـــال الهج ـــبيل المث ـــىل س ـــة، ع ـــركات مؤقت ـــذه الح ـــون ه ـــن أن تك ـــدود. ويمك ـــر الح ع
الحريـــة  المناطـــق  إىل  الريفيـــة  المناطـــق  مـــن  تحـــدث  وقـــد  دائريـــة.  أو  دائمـــة  والدائريـــة، 
والعكـــس، وكذلـــك بـــني المواقـــع الريفيـــة. وبتحـــول المـــدن إىل بـــؤر ســـاخنة للمخاطـــر البيئيـــة، ينحـــدر 
ــرة  ــن الهجـ ــكال مـ ــذه األشـ ــد هـ ــا. توجـ ــة أيًضـ ــق الحريـ ــن المناطـ ــد مـ ــكل مزتايـ ــرون بشـ المهاجـ
ــؤدي  ــن أن يـ ــة، ويمكـ ــرة الطوعيـ ــن الهجـ ــرى مـ ــكال أُخـ ــرُشد إىل أشـ ــن التـ ــة، مـ ــلة متصلـ يف سلسـ
التـــرشُّد الداخـــيل يف بعـــض الســـياقات أيًضـــا إىل الهجـــرة الدوليـــة. إن تطويـــر حلـــول دائمـــة أمـــر بالـــغ 

األهميـــة لمواجهـــة التحديـــات المتعـــددة الجوانـــب.

ــدة  ــرش معقـ ــل البـ ــاخ وتنقـ ــر المنـ ــارة لتغـ ــار الضـ ــني اآلثـ ــة بـ ــط القائمـ ــون الروابـ ــا تكـ ــا مـ وغالًبـ
ومتنوعـــة. فعـــىل ســـبيل المثـــال، تؤثـــر الزيـــادات يف تقلبيـــة هطـــول األمطـــار والجفـــاف المرتبـــط 
بارتفـــاع درجـــة الحـــرارة بشـــكل ســـليب عـــىل توافـــر الميـــاه، ممـــا يؤثـــر بـــدوره بشـــكل مبـــارش عـــىل حـــركات 
البـــدو والرعـــاة. ويمكـــن أن تـــؤدي الخســـارة الماديـــة لـــألرض، وتكـــرار األحـــداث المناخيـــة القاســـية، 
والتدهـــور الشـــديد يف الموائـــل، إىل إعاقـــة العـــودة بعـــد التـــرّشد. ويف بعـــض الحـــاالت، يمكـــن أن 
تصبـــح عمليـــات إعـــادة التوطـــني المقـــررة هـــو اســـرتاتيجية المـــاذ األخـــر للتصـــدي آلثـــار المنـــاخ 

الملحوظـــة والتغـــرات المتوقعـــة يف المخاطـــر.

2-2 تغيريات سياسة التحّول وااللزتامات العالمية الجديدة

حدثـــت تغـــرات كبـــرة خـــال الســـنوات الماضيـــة مـــن حيـــث العمليـــات العالميـــة ذات الصلـــة 
بالهجـــرة والبيئـــة وتغـــّر المنـــاخ. وتتمـــاىش هـــذه  االســـرتاتيجية  مـــع المبـــادئ المحـــّددة يف األطـــر 
الرئيســـية المتعلقـــة بهـــذه المســـألة. ويشـــمل ذلـــك خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030 الـــي 
ـــح، وهـــو تطـــور ملحـــوظ بالنظـــر إىل أن الموضـــوع  تعـــرض الهجـــرة وتنقـــل األشـــخاص بشـــكل رصي

ـــا يف األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة12. كان غائًب

وجـــاء اّتفـــاق كانكـــون لعـــام 201013، متبوًعـــا باتفـــاق باريـــس لعـــام 2015 بشـــأن تغـــر المنـــاخ 
والعمـــل المنجـــز بموجـــب اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغـــر المنـــاخ، بمـــا يف ذلـــك 
توصيـــات فرقـــة العمـــل المعنيـــة بتغـــر المنـــاخ والمعنيـــة بالـــزوح التابعـــة التفاقيـــة األمـــم 
ـــة )كاتوفيتـــي 24/10، 2018(، كنقـــاط التحـــول الـــي رّســـخت التنقـــل البـــرشي يف  المتحـــدة اإلطاري

ــاخ. النصـــوص المتعلقـــة بالمنـ

ــة14  ــة والنظاميـ ــة والمنظمـ ــرة اآلمنـ ــل الهجـ ــن أجـ ــي مـ ــاق العالمـ ــنّيَ االتفـ ــام 2018، بـ يف عـ
ــور البيـــي« عـــىل  ــاخ، والتدهـ ــر المنـ ــاّرة لتغـ ــار الضـ ــة، واآلثـ ــوارث الطبيعيـ ــار »الكـ ــر يف آثـ رضورة النظـ
الهجـــرة الدوليـــة يف إطـــار هدفـــه 2 بشـــأن تقليـــل الدوافـــع الســـلبية للهجـــرة، والهـــدف 5 بشـــأن تعزيـــز 
توافـــر ومرونـــة مســـارات الهجـــرة النظاميـــة. كمـــا دعـــا االتفـــاق العالمـــي  إىل دمـــج اعتبـــارات التـــرّشد 

يف اســـرتاتيجيات التأهـــب للكـــوارث.
12-  اُنظر المرفق 2، االلزتامات السياساتية العالمية الجديدة 

13- تتبــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة االلزتامــات الــي تــم التعهــد بهــا بموجــب القــرار CP.16/1  يف اتفاقيــات كانكــون: نتائــج عمــل الفريــق العامــل المخصــص المعــين 
بالعمــل التعــاوين الطويــل األجــل بموجــب االتفاقيــة، الفقــرة 14 وبشــأن »تدابــر تعزيــز التفاهــم والتنســيق والتعــاون مــع فيمــا يتعلــق بالتــرشُّد الناتــج عــن تغــر المنــاخ 

والهجــرة وإعــادة التوطــني المقــّررة، عنــد االقتضــاء، عــىل المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة«.
.)New Global Policy Commitments( »14-  انظر الرفق 2 من »الزتامات السياسة العالمية الجديدة
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 إضافـة إىل ذلـك، فـإّن خطـة عمـل األمـم المتحـدة للحـّد مـن مخاطـر الكـوارث مـن أجـل زيـادة 
، وخطـة  203016-2015 الكـوارث  مخاطـر  مـن  للحـّد  سـنداي  ، وإطـار  مواجهتهـا15 عـىل  القـدرة 
العمـل مـن أجـل اإلنسـانية17، والخطـة الحريـة الجديـدة18، والقـرار COP.14/22   لتفاقيـة األمـم 
وقـرار   ،20/A/HRC/RES/35 اإلنسـان20  حقـوق  مجلـس  وقـرار  التصحـر19،  لمكافحـة  المتحـدة 
الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن حمايـة المهاجريـنA/RES/74( 21/148(، وخطـة نانسـن 
لحمايـة األشـخاص المرشديـن عـر الحـدود يف سـياق الكـوارث وتغـر المنـاخ22، والمناقشـات الـي 
أجريـت يف إطـار اللجنـة الرفيعـة المسـتوى التابعة لألمني العام لألمم المتحـدة والمعنية بالترشد 
الداخـيل23 تعـرتف جميعهـا بتغـر المنـاخ والكـوارث باعتبارهـا محركات مهمـة للتنقل البـرشي. وتعّزز 
هـذه اأُلُطـر كلُّهـا بعضهـا البعـض، ومجتمعـة توفر مجموعة شـاملة من المبادئ للعمل بشـأن 

الهجـرة وتغـر المنـاخ والبيئـة.

أيـــدت المنظمـــة الزتاًمـــا بشـــأن طريقـــة جديـــدة للعمـــل )طريقـــة العمـــل الجديـــدة( يف 
مؤتمـــر القمـــة العالمـــي للعمـــل اإلنســـاين المنعقـــد يف أيلول/ســـبتمر 2016، تحـــّدد رضورة 
تلبيـــة االحتياجـــات اإلنســـانية العاجلـــة للنـــاس مـــع التقليـــل مـــن المخاطـــر وأوجـــه الضعـــف يف نفـــس 
ــز إدمـــاج المنظـــورات المناخيـــة والبيئيـــة  الوقـــت. وبالتـــايل، تســـعى هـــذه  االســـرتاتيجية  إىل تعزيـ
ـــة األجـــل عـــر اســـتجابات المنظمـــة لألزمـــات. وتشـــارك المنظمـــة يف رئاســـة مبـــادرة األمـــم  الطويل
ــر الكـــوارث مـــع برنامـــج األمـــم المتحـــدة  ــّد مـــن مخاطـ ــز القـــدرات للحـ المتحـــدة مـــن أجـــل تعزيـ
اإلنمـــائ، وهـــي رشاكـــة عالميـــة تتألـــف مـــن 20 منظمـــة تابعـــة لألمـــم المتحـــدة، تعمـــل مـــن أجـــل 
تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، بزتويـــد البلـــدان بخدمـــات تنميـــة القـــدرات لمســـاعدتها 

عـــىل الحـــّد مـــن مخاطـــر المنـــاخ والكـــوارث ضمـــن إطـــار عمـــل الرتابـــط الثـــايث.24

بواســـطة هـــذه االســـرتاتيجية، تعـــزتم المنظمـــة تعزيـــز دعمهـــا للـــدول الـــي تســـعى إىل تنفيـــذ 
المبـــادئ المحـــددة يف األطـــر العالميـــة ذات الصلـــة.

 DocHdl1OnPN-PRINTRDY-01tmpTarget :15-خطــة عمــل األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن أجــل زيــادة القــدرة عــىل مواجهتهــا، متاحــة عــىل
))preventionweb.net

www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-:16- إطار سنداي للحّد من مخاطر الكوارث 2015-2030، متاح عىل
.2030-reduction-2015

./agendaforhumanity.org :17- خطة العمل من أجل اإلنسانية، متاحة عىل
./habitat3.org/the-new-urban-agenda :18- الخطة الحرية الجديدة، متاحة عىل

19-  القــرار COP.14/22 . متابعــة الــدور اإليجــايب الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه التدابــر المتخــذة بموجــب االتفاقيــة لمعالجــة التصحر/تدهــور األرايض والجفــاف كأحــد 
-www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019 :الدوافــع وراء الهجــرة، اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر 2019. متــاح عــىل

.22-cop14.pdf/11
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ 20.. القــرار الــذي اتخــذه مجلــس حقــوق اإلنســان يف 22 يونيه/حزيــران 2017. متــاح عــىل/A/HRC/RES/35-20

.PDF/G1718452.pdf?OpenElement/52/184/GEN/G17
.148/undocs.org/en/A/RES/74 :148.. قرار اعتمدته الجمعية العامة يف 18 كانون األول/ديسمر 2019. متاح عىل/A/RES/74 -21

disasterdisplacement.org/wp- :22-  خطــة نانســن لحمايــة األشــخاص المرشديــن عــر الحــدود يف ســياق الكــوارث وتغــر المنــاخ. المجلــد األول. متــاح عــىل
PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf/02/content/uploads/2015

./www.un.org/internal-displacement-panel :د الداخيل. متاح عىل 23-  فريق األمني العام لألمم المتحدة الرفيع المستوى المعين بالترشُّ
./www.cadri.net :24 -  مبادرة تعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث. متاحة عىل
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لألمـم  منتسـبة  منظمـة  بصقتهـا  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  الزتامـات   3-2
الصلـة.  ذات  الداخليـة  واألطـر  المتحـدة 

تســـعى هـــذه االســـرتاتيجية أيًضـــا إىل تحديـــد الفـــرص االســـرتاتيجية للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
ـــز دورهـــا العالمـــي، ال ســـيما باتبـــاع نهـــج مخطـــط بشـــكل أفضـــل وأكـــر فعاليـــة بشـــأن الهجـــرة  لتعزي
والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ، سيســـمح للمنظمـــة بالوفـــاء بمســـؤولياتها ُتجـــاه الـــدول والمهاجريـــن 

والمجتمـــع الـــدويل.

إن دور المنظمة الدولية للهجرة راسخ يف منظومة األمم المتحدة، بما يف ذلك من خال 
العامة25. ال يمكن  بالهجرة ومضيفة ألمانتها  دورها كمنسق لشبكة األمم المتحدة المعنية 
تعزيز دور المنظمة يف منظومة األمم المتحدة إال بواسطة رشاكات أقوى مع كيانات األمم 
المتحدة األخرى والدول والمجتمع المدين وأصحاب المصلحة اآلخرين، مع مراعاة المجموعة 
الواسعة من الخرات الازمة لمعالجة العاقة بني الهجرة والبيئة وتغر المناخ. يف هذا الصدد، 
يف  هادف  بشكل  والمساهمة  للقيادة  المنظمة  جهود  توجيه  إىل  االسرتاتيجية  هذه  تهدف 
المناخ. وهذا يشمل قيادة مسار  الهجرة والبيئة وتغر  عمل منظومة األمم المتحدة بشأن 
المتحدة  األمم  شبكة  أطلقته  الذي  المناخ  وتغر  الهجرة  عىل  يركز  الذي  المواضيعي  العمل 
وإعان  الدولية،  الهجرة  استعراض  منتدى  يف  والمساهمة   ،2021 عام  يف  بالهجرة  المعنية 
أربع  دورة  مدى  عىل  العالمي  االتفاق  لتنفيذ  ملموسة  توصيات  وتقديم  به  الخاص  التقدم 
سنوات القادمة، ودعم وضع برامج مشرتكة مبتكرة يمكن تمويلها من الصندوق االستئماين 
لمساعدة  أنشئت  المتحدة  لألمم  تابعة  تمويل  آلية  الهجرة، وهي  أجل  الرشكاء من  المتعدد 

الدول يف تنفيذ االتفاق العالمي عىل الصعيد الوطين.

المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة عضـــو كامـــل العضويـــة يف فـــرق األمـــم المتحـــدة القطريـــة 
ـــة  ـــني لمنظوم ـــاء التنفيذي ـــس الرؤس ـــتدامة، ومجل ـــة المس ـــدة للتنمي ـــم المتح ـــة األم ومجموع
األمـــم المتحـــدة المعـــين بالتنســـيق، وتشـــارك يف جميـــع األفرقـــة اإلقليميـــة الســـتة التابعـــة 
لمجموعـــة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة، بهـــدف ربـــط أنشـــطتها بشـــكل أفضـــل بخطـــة 

ــام 2030. ــتدامة لعـ ــة المسـ التنميـ

وتدعـــم المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بالكامـــل الزتامـــات األمـــم المتحـــدة بشـــأن تغـــر المنـــاخ 
األمـــم  عـــىل مســـتوى منظومـــة  قائـــم  لنهـــج  المشـــرتكة  األساســـية  المبـــادئ  المبينـــة يف 
ــإزاء العمـــل  المتحـــدة26 للعمـــل المناخـــي والنهـــج االســـرتاتيجي لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة بـ
المتعلـــق بتغـــر المنـــاخ27. وتتضمـــن هاتـــان الوثيقتـــان مراجـــع تتعلـــق بتغـــر المنـــاخ والهجـــرة 
والتـــرشُّد وعمليـــات إعـــادة التوطـــني المقـــررة. وهـــي تمثـــل رؤيـــة موحـــدة للعمـــل التعـــاوين 
لألمـــم المتحـــدة بشـــأن تغـــر المنـــاخ وتهـــدف إىل ضمـــان نهـــج مشـــرتك متماســـك لعمـــل األمـــم 

ــاخ. ــر المنـ ــأن تغـ ــري بشـ ــتوى القطـ المتحـــدة عـــىل المسـ

migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_ عــىل:  متاحــة  بالهجــرة،  المعنيــة  المتحــدة  األمــم  شــبكة  اختصاصــات   -25
.migration_tor_1_0.pdf

Common Core Principles for a UN System-Wide Approach to Climate Change Action -26
27- النهج االسرتاتيجي لمنظومة األمم المتحدة إزاء العمل المتعلق بتغر المناخ
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الداخـيل.  المؤسـي  االتسـاق داخـل هيكلهـا  بمزيـد مـن  للهجـرة ملزتمـة  الدوليـة  المنظمـة 
لذلـك، ترتكـز هـذه االسـرتاتيجية عـىل األطـر المؤسسـية الحاليـة للمنظمة وتسـعى إىل المسـاهمة 
يف األطـر القادمـة. وهـي جـزء مـن مجموعـة مـن الوثائـق االسـرتاتيجية المؤسسـية الجديـدة28 
-2019 للمنظمـة  االسـرتاتيجية  الرؤيـة  تنفيـذ  للمنظمـة ألجـل دعـم  العـام  المديـر  الـي طلبهـا 
202329، بما يف ذلك االسـرتاتيجية المؤسسـية للمنظمة بشـأن الهجرة والتنمية المسـتدامة30، 

البيئيـة31، واسـرتاتيجية المنظمـة فيمـا يخـص بيانـات  واسـرتاتيجية المنظمـة بشـأن االسـتدامة 
 ،2020 عـام  ويف  القانونيـة.  الهويـة  حـول  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  واسـرتاتيجية  الهجـرة32، 
وضعـت المنظمـة أيًضـا تسـع اسـرتاتيجيات إقليميـة جديـدة واسـرتاتيجية قاريـة ألفريقيا33تشـر 

جميعهـا بشـكل مبـارش وهـاّم إىل معالجـة الهجـرة يف سـياق تغـر المنـاخ والتدهـور البيـي.

تتمـاىش هـذه االسـرتاتيجية مـع إطـار النتائـج االسـرتاتيجية للمنظمـة الـذي يعمل عـىل تفعيل 
الرؤيـة االسـرتاتيجية للمنظمـة ويدمـج االلزتامـات مـن إطـار حوكمـة الهجـرة للمنظمـة، واالتفـاق 

العالمـي للهجـرة اآلمنـة والمنظمـة والنظاميـة، وخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 2030.

وقــد اســتفادت هــذه االســرتاتيجية مــن نتائــج »تقييــم االســتجابة المؤسســية للمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة لمعالجــة العاقــة بــني الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ«34، الــذي اكتمــل يف شــهر أيار/
مايــو 2021. وقــّدم هــذا التمريــن رؤى وتوصيــات حاســمة ســاهمت يف تطوير هذه االســرتاتيجية. 
وطــّور هــذا التقييــم الموضوعــي نظريــة التغيــر الــي تضــع المهاجريــن يف صلب عمــل المنظمة 
بشــأن الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ. ويحلــل هــذا التقييــم كيــف تــؤدي إســهامات المنظمــة 
ُعــد الــدويل واإلقليمــي والوطــين والمحــيل إىل إحــداث تغيــرات تحويليــة. واُســخدمت  عــىل الصُّ
نتائــج التقييــم يف صياغــة وإعــادة صياغــة األهــداف االســرتاتيجية المؤسســية الثاثــة وســاعدت 
يف تشــكيل مجــاالت العمــل المشــرتك األربعــة ذات األولويــة الُمبّينــة يف هــذه الوثيقــة، بمــا 
يتمــاىش مــع االختصاصــات العامــة للمنظمــة. كمــا وجــه التقييــم اختيــار اإلجــراءات ذات األولويــة 
المســتهدفة، بمــا يف ذلــك الرتكــز عــىل ترجمــة العمــل العالمــي إىل نواتــج وطنيــة، وتعزيــز التعــاون 

مــع المجتمــع المــدين وتطويــر نهــج تشــاريك أقــوى يشــمل المهاجريــن والمرّشديــن.

أخًرا، تسعى هذه االسرتاتيجية إىل تعزيز التغيرات الثقافية والتعجيل بها داخل المنظمة بحيث 
تكون المنظمة مجهزة بشكل أفضل لاضطاع بمسؤولياتها داخل منظومة األمم المتحدة.

28- انظر المرفق 1: األطر المؤسسية القائمة.
publications.iom.int/books/ :متــاح عــىل ،)Strategic Vision: Setting a Course for IOM( 29- الرؤيــة اإلســرتاتيجية: رســم مســار للمنظمــة الدوليــة للهجــرة

.strategic-vision-setting-course-iom
 IOM Institutional Strategy on Migration and Sustainable  IOM Institutional Strategy on Migration and Sustainable Development   -30

Development | IOM Publications Platform
31- اسرتاتيجية المنظمة بشأن االستدامة البيئية

32- اسرتاتيجية المنظمة فيما يخص بيانات الهجرة
33- انظر المرفق 1. األطر المؤسسية القائمة لجميع االسرتاتيجيات اإلقليمية، واالسرتاتيجية القارية األفريقية وجميع الروابط ذات الصلة.

 Evaluation of IOM’s Institutional Response to Address Migration, Environment and Climate Change Nexus, May 2021, Office of the  -34
Inspector General )IOM( evaluation.iom.int/sites/evaluation/files/docs/resources/Final%20Report_MECC%20Evaluation_May%20

 .2021_1.pdf
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2-4 حقبة جديدة فيما يخّص الحراك البرشي

ـــة أُلســـس  يف زمـــن يتســـم بمســـتويات ُمرتفعـــة مـــن الحـــراك البـــرشي، أصبحـــت الهجـــرة رضوري
عمـــل مجتمعاتنـــا المرتابطـــة برّمتهـــا. وقـــد جـــاءت جائحةكوفيـــد19- بمثابـــة تذكـــر صـــارخ بأنـــه 
ــور  ــأ والعبـ ــن المنشـ ــرون يف أماكـ ــع اآلخـ ــراد المجتمـ ــرون وأفـ ــح المهاجـ ــراك، أصبـ ــد الحـ ــا ُقّيـ كلمـ
ــدات  ــك التهديـ ــا يف ذلـ ــر، بمـ ــن، والمخاطـ ــدام األمـ ــر وانعـ ــة والفقـ ــة للبطالـ ــر عرضـ ــة أكـ والوجهـ
ــادة عـــدد األشـــخاص الذيـــن يعيشـــون يف  ــا إىل زيـ ــة. إذ قـــد ُيفـــي تقييـــد التنقـــل أيًضـ الصحيـ
مواقـــع خطـــرة، يف ظـــروف أكـــر تعرًضـــا لألزمـــات، ســـواء كانـــت ناجمـــة عـــن النشـــاط البـــرشي أو مـــن 

أصـــل بيـــي.

ال يمكـــن معالجـــة االضطرابـــات الحاليـــة الرئيســـية، بمـــا يف ذلـــك تلـــك المتعلقـــة بتغـــر المنـــاخ 
والتدهـــور البيـــي والصحـــة واألمـــن والتنميـــة المســـتدامة، إال مـــن خـــال ُنُهـــج متكاملـــة. ولـــي 
ـــة، مثـــل  ـــة لكـــن متصل ـــة، يجـــب أن توضـــح بشـــكل متســـق أبعـــاًدا منفصل تكـــون هـــذه الُنهـــج فعال
العمـــل المناخـــي المعـــزز، بمـــا يف ذلـــك تدابـــر التكيـــف والتخفيـــف الروريـــة، وتعزيـــز تدابـــر االنتقـــال 
ــاليب  ــتكون األسـ ــة. وسـ ــة والكريمـ ــرة اآلمنـ ــهيل الهجـ ــة، وتسـ ــة العامـ ــارات الصحـ ــراء، واعتبـ الخـ
المتكاملـــة أساســـية للتعـــايف بنجـــاح مـــن أزمـــة كوفيـــد19- وتقليـــل اآلثـــار المحتملـــة لألزمـــات 

ــتقبلية. المسـ

ـــزتام المنظمـــة بتبـــين نهـــج متكامـــل بشـــكل منهجـــي، كلمـــا  وتؤكـــد هـــذه االســـرتاتيجية عـــىل ال
أمكـــن ذلـــك.
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 3 - المبادئ اليت نسرتشد بها

تقوم هذه االسرتاتيجية عىل المبادئ التالية:

3 - 1 االلزتام بنهج قائم عىل الحقوق 

تهـــدف المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بانتظـــام إىل تشـــجيع اّتبـــاع نهـــج قائـــم عـــىل الحقـــوق 
لمعالجـــة تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناجمـــة عـــن المخاطـــر الطبيعيـــة، بمـــا يتمـــاىش 
مـــع خطـــة عـــام 2030 واتفاقيـــة باريـــس بشـــأن تغـــر المنـــاخ واالتفـــاق العالمـــي للهجـــرة والصكـــوك 
األخـــرى ذات الصلـــة. يعـــاين المهاجـــرون ومجتمعاتهـــم يف التمتـــع بحقـــوق اإلنســـان مبـــارشًة 
مـــن اآلثـــار الضـــاّرة لتغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي طـــوال دورة الهجـــرة، يف أماكـــن المنشـــأ والعبـــور 
والمقصـــد. ومـــن المرّجـــح أن تـــؤدي تأثـــرات تغـــر المنـــاخ إىل تفاقـــم األســـباب الكامنـــة وراء أوجـــه 
الضعـــف، خاّصـــة بالنســـبة ألولئـــك الذيـــن يعانـــون فعـــًا مـــن عـــدم المســـاواة المجتمعيـــة بســـبب 
جنســـهم، وعمرهـــم، وطبقتهـــم، وأصلتهـــم و/أو إعاقتهـــم. فيجـــب عـــىل الـــدول احـــرتام وحمايـــة 
وإعمـــال حقـــوق جميـــع األفـــراد الخاضعـــني لواليتهـــا. لذلـــك ينبغـــي إيـــاء األولويـــة لحمايـــة حقـــوق 
ـــن  ـــة، بم ـــوارث الناجمـــة عـــن األخطـــار الطبيعي ـــي والك ـــور البي ـــاخ والتده ـــر المن ـــن تغ ـــن م المترري
فيهـــم المهاجـــرون. وتشـــّجع المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة االســـتفادة بشـــكل كامـــل مـــن جميـــع 
القوانـــني واألدوات المتاحـــة )حقـــوق اإلنســـان والقانـــون اإلنســـاين وقانـــون الاجئـــني ومعايـــر 
العمـــل الدوليـــة والصكـــوك المتعلقـــة بالـــزوح الداخـــيل وقانـــون البيئـــة والكـــوارث وقانـــون الهجـــرة 
ــا  ــاركة المهاجريـــن ويعطـــي صوًتـ ــاز مشـ ــح امتيـ ــامل يمنـ ــز نهـــج شـ ــا إىل ذلـــك(. وينبغـــي تعزيـ ومـ

ـــك. ـــن ذل ـــن، حيثمـــا أمَك للمهاجري

3 - 2 تعزيز نهج مبتكر وفعال حوكمة وممارسات مسألة الهجرة 

تعتـر المنظمـة الدوليـة للهجـرة أن اإلدارة والممارسـات المعـارصة لقضيـة الهجـرة تسـتلزم 
إدمـاج إجـراءات التكيـف مـع تغـر المنـاخ واالعتبـارات البيئية لتكـون مبتكرة وذات صلـة وفعالة يف 
عالـم متغـر. ويعكـس هـذا الهيـكل العـاّم ألهـداف التنميـة المسـتدامة، بـدًءا مـن الهـدف 10.7 
مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة » تيسـر هجـرة األشـخاص وتنقلهـم عـىل نحـو منظـم وآمـن 
ومنتظم ومتسـم بالمسـؤولية، بما يف ذلك من خال تنفيذ سياسـات هجرة مخططة ومدارة 
إدارة حسـنة«، إىل غايـة الهـدف 13.2 بشـأن » الغايـة 13-2: »إدمـاج التدابـر المتعلقـة بتغـر المنـاخ 
ذات  األهـداف  جميـع  ويف  الوطـين«  الصعيـد  عـىل  والتخطيـط  واالسـرتاتيجيات  السياسـات  يف 
الصلـة مثـل الهـدف 6 بشـأن الميـاه النظيفة والرصف الصحي، والهـدف 7 المتعلق بتوفر طاقة 
نظيفة وبأسـعار معقولة، والهدف 15 المتعلق بالحياة يف الّر. وقد كانت الهجرة وسـتظل دائًما 
آليـة يعتمـد عليهـا النـاس لبنـاء قـدرة الصمـود أمـام الصدمـات والتكيـف معها، بمـا يف ذلك تلك 
المرتبطـة بالتغـر البيـي. ويجـب االسـتفادة مـن أنظمـة إدارة الهجـرة الحاليـة لتقديـم المسـاعدة 
والحمايـة لألشـخاص المتنقلـني يف ظـّل منـاخ متغـر، بمـا يف ذلـك المتنقلـون والمتـرشدون يف 
سـياقات األزمـات. كمـا سـيتم اسـتغال المعرفـة والتكنولوجيـا المبتكرة الناتجة عـن البحث واالبتكار 

الممـول مـن االتحـاد األورويب بشـأن الهجـرة وإدارة الحـدود35.
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3-3 اعتماد نهج يراعي االعتبارات الجنسانية

تتشـــكل قابليـــة التأثـــر بالضغـــوط المناخيـــة والبيئيـــة مـــن خـــال األدوار والمســـؤوليات الجنســـانية. 
إذ يؤثـــر تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناجمـــة عـــن األخطـــار الطبيعيـــة عـــىل الرجـــال 
ــُدر  ــة، ومـــع ذلـــك تنـ ــرق مختلفـ ــاس بطـ ــع األجنـ ــاس مـــن جميـ ــان والنـ ــات والفتيـ ــاء والفتيـ والنسـ
البيانـــات والمعلومـــات المصّنفـــة حســـب الجنـــس والنـــوع الجنســـاين. ويعتـــر النـــوع االجتماعـــي 
أداة تحليليـــة رئيســـية عنـــد تطويـــر اســـتجابات مناســـبة ودائمـــة للهجـــرة تراعـــي االحتياجـــات واآلثـــار 
ــل  ــن أجـ ــة مـ ــع أنشـــطة المنظمـ ــني الجنســـني يف جميـ ــاواة بـ ــم المسـ ــب تعميـ ــة. ويجـ المتباينـ
إعمالهـــا بفعاليـــة ونزاهـــة عـــىل أرض الواقـــع لكيـــا يتفاقـــم عـــدم المســـاواة وال أوجـــه الضعـــف 
ــاالت  ــات يف حـ ــاء وفتيـ ــرات نسـ ــّص المهاجـ ــا يخـ ــيما فيمـ ــدة، ال سـ ــاالت جديـ ــق حـ ــة أو خلـ القائمـ
ــا يف  ــاين أيًضـ ــا الجنسـ ــذ نهجنـ ــأ. ويأخـ ــة المنشـ ــة أو منطقـ ــنَي يف دولـ ــايئ َبَقـ ــك الـ ــرّشد أو تينـ التـ

االعتبـــار إمكانيـــة التمكـــني والنتائـــج اإليجابيـــة للهجـــرة بالنســـبة للنســـاء والرجـــال. 

3-4 تنفيذ نهج شامل محورُه المهاجرون ألجل تعزيز النتائج اإليجابية

يمكـــن للهجـــرة المـــدارة بشـــكل جيـــد أن تســـاهم إيجابـــاً يف جميـــع جوانـــب التنميـــة االقتصاديـــة 
والبيئيـــة واالجتماعيـــة، وهـــي أساســـية لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. تؤمـــن المنظمـــة 
الدوليـــة للهجـــرة إيمانـــاً راســـخاً بـــأن أن المهاجريـــن، والشـــتات، والمجتمعـــات المرســـلة والمســـتقبلة 
ــتدامة  ــة المسـ ــات التنميـ ــة تحديـ ــاعدة يف مواجهـ ــا المسـ ــية يمكنهـ ــة أساسـ ــات فاعلـ ــم جهـ هـ
الحاليـــة والمســـتقبلية وتدعـــو إىل اتبـــاع نهـــج يشـــمل المجتمـــع بـــأرسه.  مّمـــا يتمـــاىش مـــع الرؤيـــة 
المحددة يف خطة التنمية المستدامة لعام 203036 الي تنعكس يف االسرتاتيجية المؤسسية 
ـــن  ـــن م ـــة للمهاجري ـــاهمات اإليجابي ـــّر بالمس ـــتدامة. وتق ـــة المس ـــرة والتنمي ـــأن الهج ـــة بش للمنظم
أجـــل النمـــّو الشـــامل والتنميـــة المســـتدامة، وتشـــجع التعـــاون الـــدويل لضمـــان الهجـــرة والتنقـــل 
بشـــكل منظـــم وآمـــن ومنتظـــم يّتســـم بالمســـؤولية ويحـــرتم حقـــوق اإلنســـان للمهاجريـــن 
وغرهـــم مـــن المرشديـــن، ويعـــزز معاملتهـــم اإلنســـانية، بغـــّض الّنظـــر عـــن وضعهـــم القانـــوين.

5-3  تعزيز نهج األمن البرشي

ُتـــدرك المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة الروابـــط القائمـــة بـــني الهجـــرة والبيئـــة وتغـــّر المنـــاخ مـــن 
منظـــور األمـــن البـــرشي الواســـع النطـــاق37، وهـــي ملزتمـــة بوضـــع حالـــة األشـــخاص المعرّضـــني 
للخطـــر يف صلـــب اســـتجاباتها. وتشـــر خطـــة عـــام 2030 إىل أن اعتمـــاد نهـــج األمـــن البـــرشي أمـــر 
ــايئ  ــن المـ ــذايئ واألمـ ــن الغـ ــن األمـ ــر لك مـ ــتدامة. ويتأثـ ــة المسـ ــق التنميـ ــة لتحقيـ ــغ األهميـ بالـ
واألمـــن البيـــي وأمـــن ســـبل العيـــش بتأثـــرات المنـــاخ، مّمـــا قـــد يمـــّس بأنمـــاط التنقـــل. ويمكـــن أن 
تتقاطـــع تأثـــرات المنـــاخ أيًضـــا مـــع ظواهـــر أخـــرى مثـــل تقلُّـــص المـــوارد الطبيعيـــة والرصاعـــات عـــىل 
أســـس عرقيـــة وغـــر ذلـــك مـــن مصالـــح المجموعـــات األخـــرى. كمـــا تـــؤدي اآلثـــار المجتمعـــة لتغـــر 

36- قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة يف 25 أيلول/ســبتمر 2015 ]دون اإلحالــة إىل لجنــة رئيســية )A / 70 / L.1([ 70/1. تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
2030، الفقــرة 29.

37- مــرسد مصطلحــات المنظمــة الدوليــة للهجــرة: حــق الشــعوب يف العيــش يف حريــة وكرامــة، بمنــأى عــن الفقــر واليــأس. ولجميــع األفــراد، وبخاصــة قليلــو الحيلــة، 
الحــق يف التحــرر مــن الخــوف والتحــرر مــن العــوز ويف إتاحــة فرصــة متســاوية لهــم للتمتــع بجميــع حقوقهــم وتنميــة إمكاناتهــم البرشيــة عــىل أكمــل وجــه. المصــدر: 
مقتبــس مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، متابعــة الفقــرة 143 بشــأن األمــن البــرشي مــن نتائــج القمــة العالميــة 2005 ) 25 ترشيــن األول/أكتوبــر 2012( وثائــق 

األمــم المتحــدة.A / RES / 66/290، الفقــرة. 3 )أ(.



المنظمة الدولية للهجرة 22

المنـــاخ والـــزاع إىل مخاطـــر مضاعفـــة بالنســـبة للمجتمعـــات الـــي تعـــاين بالفعـــل مـــن ضغـــوط 
شـــديدة ويمكـــن أن تـــؤدي إىل حـــاالت تـــرّشد مطولـــة وزيـــادة االحتياجـــات اإلنســـانية. وتســـتدعي 
ـــل  ـــة والتكيـــف والحـــّد مـــن مخاطـــر الكـــوارث عـــىل المـــدى الطوي هـــذه المواقـــف سياســـات التنمي

ـــة. ـــواًل دائم ـــن حل ـــود، وتضم ـــىل الصم ـــات ع ـــن والمجتمع ـــدرة المهاجري ـــزز ق ـــي تع ال

6-3 دعم اتساق السياسات وتعزيز الرشاكات

يرتكز إعداد هذه االسـرتاتيجية عىل فهم واسـع النطاق للقضايا المطروحة واالعتقاد برورة 
اتبـاع نهـج شـامل لاسـتجابة لمجموعـة متنوعـة هائلـة مـن تحديـات وفـرص الهجـرة المرتبطـة 
بتغـر المنـاخ والتدهـور البيـي والكـوارث الناتجـة عـن األخطـار الطبيعيـة. فقـد أصبـح مـن الواضـح 
أن الروابـط القائمـة بـني الهجـرة والبيئـة وتغـر المنـاخ تتصـل بمجموعـة واسـعة مـن السياسـات 
والعمـل  الكـوارث،  مخاطـر  مـن  الحـّد  الحـرص،  ال  المثـال  سـبيل  عـىل  ذلـك  يف  بمـا  والممارسـات، 
واالسـتجابة  المسـتدامة،  والتنميـة  والصحـة،  الزاعـات،  ومنـع  الحريـة،  والقضايـا  المناخـي، 

اإلنسـانية. فـا يمكـن معالجـة الهجـرة بمعـزل عـن مجـاالت السياسـة األخـرى.

تهـــدف هـــذه االســـرتاتيجية أواًل إىل دعـــم دمـــج تغـــر المنـــاخ والمخـــاوف البيئيـــة يف سياســـات 
وممارســـات الهجـــرة، وثانًيـــا إىل دعـــم إدراج قضايـــا الهجـــرة والتـــرّشد وجميـــع أشـــكال التنقـــل يف 
ـــز االتســـاق  السياســـات والممارســـات المناخيـــة والبيئيـــة. وأخـــًرا، تســـعى االســـرتاتيجية أيًضـــا إىل تعزي
عـــر جميـــع مجـــاالت السياســـة مـــن خـــال تعميـــم الهجـــرة وتغـــر المنـــاخ واالعتبـــارات البيئيـــة يف 

ـــة. ـــع الُخَطـــط األخـــرى ذات الصل جمي

ـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث، تتعـــاون  ونظـــراً للطبيعـــة الشـــاملة للهجـــرة يف ســـياق تغـــر المن
المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن الـــرشكاء وال ســـيما الوكالـــة الشـــقيقة، 
مفوضيـــة األمـــم المتحـــدة الســـامية لشـــؤون الاجئـــني، واتفاقيـــات ريـــو، والـــوكاالت البيئيـــة 
ــة،  ــج األمـــم المتحـــدة للبيئـ ــيما برنامـ ــوارث، وال سـ ــر الكـ ــّد مـــن مخاطـ ــة بالحـ ــة والمعنيـ واإلنمائيـ
وبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــايئ، ومكتـــب األمـــم المتحـــدة للحـــّد مـــن مخاطـــر الكـــوارث. 
ـــة  ـــك التعـــاون مـــع المؤسســـات المالي وتعـــّد الـــرشاكات يف صميـــم عمـــل المنظمـــة، بمـــا يف ذل
والمنظمـــات األكاديميـــة ومراكـــز الفكـــر، والمجتمـــع المـــدين والمنصـــات الـــي تقودهـــا الدولـــة 
وشـــبكات أصحـــاب المصلحـــة المتعدديـــن ووســـائل اإلعـــام، ومنظمـــات المهاجريـــن والشـــتات، 
وممثـــيل الســـكان المترريـــن. وتتـــّم إقامـــة الـــرشاكات مـــع الجهـــات الفاعلـــة العالميـــة واإلقليميـــة 

ــة. ــة ودون الوطنيـ والوطنيـ
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1-4 أهدافنا االسرتاتيجية

تهـــدف هـــذه االســـرتاتيجية بوجـــه عـــاّم إىل تحديـــد كيـــف يمكـــن للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، 
عـــىل امتـــداد العقـــد المقبـــل، رســـم وتنفيـــذ نهـــج شـــامل 

نهـــج شـــامل وقائـــم عـــىل األدلـــة والحقـــوق للهجـــرة يف ســـياق التدهـــور البيـــي وتغـــر المنـــاخ 
ـــح المهاجريـــن والمجتمعـــات. وال يمكـــن تحقيـــق ذلـــك إال بالعمـــل يف رشاكـــة مـــع  والكـــوارث، لصال
المهاجريـــن والمجتمعـــات، والمنتديـــات اإلقليميـــة، والحكومـــات الوطنيـــة والمحليـــة، ومنظومـــة 
األمـــم المتحـــدة ومجموعـــة واســـعة مـــن الجهـــات الفاعلـــة الحكوميـــة الدوليـــة، وغـــر الحكوميـــة، 

والقطـــاع الخـــاص.

ــرض.  ــذا الغـ ــق هـ ــرتاتيجية لتحقيـ ــداف اسـ ــة أهـ ــول ثاثـ ــرتاتيجية حـ ــذه االسـ ــور هـ ــك تتمحـ لذلـ
وتنبثـــق األهـــداف االســـرتاتيجية الثاثـــة مبـــارشة مـــن المعرفـــة والخـــرة الـــي اكتســـبتها المنظمـــة 
يف العقـــود الثاثـــة الماضيـــة38. وهـــي تســـتند إىل سياســـة المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة وعملهـــا 
البدايـــة يف  تقديمهـــا يف  تـــم  الـــي  الثاثـــة39  المؤسســـية  األهـــداف  مـــن  وتنبـــع  التشـــغييل 
ـــة للهجـــرة يف األعـــوام 2007 و2008 و2009 40ويف حـــوار  ـــات الحاكمـــة للمنظمـــة الدولي الهيئ
ـــال  ـــن خ ـــة م ـــداف الثاث ـــذه األه ـــل ه ـــم نق ـــرة41. ت ـــول الهج ـــدويل ح ـــرة ال ـــة للهج ـــة الدولي المنظم
ـــدة  ـــم المتح ـــة األم ـــا إىل اتفاقي ـــم تقديمه ـــية42 وت ـــرة الرئيس ـــة للهج ـــة الدولي ـــورات المنظم منش
اإلطاريـــة بشـــأن تغـــر المنـــاخ واللجنـــة التنفيذيـــة آلليـــة وارســـو الدوليـــة للخســـائر واألرضار )آليـــة وارســـو 

الدوليـــة( المرتبطـــة بآثـــار تغـــر المنـــاخ43.

ـــة للعمـــل المشـــرتك  وتحقيقـــاً لهـــذه األهـــداف، تحـــدد االســـرتاتيجية أربعـــة مجـــاالت ذات أولوي
حيـــث أداء المنظمـــة بالفعـــل جيـــداً أو حيـــث يوجـــد مجـــال لاســـتناد إىل التجـــارب الناجحـــة لتعزيـــز 
الفعاليـــة واالســـتفادة مـــن المـــوارد إىل أقـــى حـــّد. وتتوافـــق األهـــداف االســـرتاتيجية ومجـــاالت 
للعمـــل المشـــرتك مـــع الركائـــز الثـــاث للرؤيـــة االســـرتاتيجية للمديـــر العـــام للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة: 
38-  انظــر عــىل ســبيل المثــال الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ: تقييــم األدلـّـة، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2009؛ خاصــة أنشــطة المنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الهجــرة 
وتغــر المنــاخ والبيئــة )2009(، خاصــة أنشــطة المنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث والقــدرة عــىل الصمــود، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 013 2 
توقعــات المنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــأن الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ، المنظمــة الدوليــة للهجــرة2014، مشــاركة المنظمــة الدوليــة للهجــرة يف بيئــة الهجــرة وتغــر 

المنــاخ، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2018.
39-  »تســعى المنظمــة إىل تحقيــق ثاثــة أهــداف واســعة يف إدارة الهجــرة البيئيــة، والتدخــل يف لك مرحلــة مــن مراحــل دورة الهجــرة: التقليــل إىل أدىن حــد ممكــن 
مــن الهجــرة القرسيــة وغــر الُمــدارة؛ يف حالــة حــدوث الهجــرة القرسيــة، لضمــان المســاعدة والحمايــة للمترريــن والســعي إىل حلــول دائمــة؛ وتســهيل دور الهجــرة 

كاســرتاتيجية تكيــف مــع تغــر المنــاخ«. الحــوار الــدويل حــول الهجــرة )2011( - تغــر المنــاخ والتدهــور البيــي والهجــرة.
Discussion Note: Migration and the Environment MC/INF/288 )2007 -40(؛ اللجنــة الدائمــة المعنيــة بالرامــج والماليــة SCPF/21 )2008(؛ اللجنــة 

ــة للهجــرة. ــق الرئيســية المنظمــة الدولي ــة )2008(، انظــر المرفــق الوثائ ــة بالرامــج والمالي الدائمــة المعني
41- )الحــوار الــدويل بشــأن الهجــرة -10 ”ترسيــع العمــل المتكامــل بشــأن التنميــة المســتدامة: الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ“. الحــوار الــدويل حــول الهجــرة رقــم 10 - حلقــة 
الخــراء الدراســية: الهجــرة والبيئــة، المنظمــة الدوليــة للهجــرة 2008 ؛ الحــوار الــدويل حــول الهجــرة رقــم 18 - تغــر المنــاخ والتدهــور البيــي والهجــرة، المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة 2012؛ الحــوار الــدويل حــول الهجــرة رقــم 31 - ترسيــع العمــل المتكامــل بشــأن التنميــة المســتدامة: الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ، المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
 International Dialogue on Migration N°10 - Expert Seminar: Migration and the Environment, IOM 2008; International Dialogue  )2021
 on Migration No. 18 - Climate Change, Environmental Degradation and Migration, IOM 2012; International Dialogue on Migration No

31 - Accelerating integrated action on sustainable development: migration, the environment and climate change, IOM 2021
ــاخ  ــة، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2009، خاصــة وافيــة ألنشــطة المنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الهجــرة وتغــر المن ــاخ: تقييــم األدل 42- الهجــرة والبيئــة وتغــر المن
والبيئــة، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2010، توقعــات المنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــأن الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ، المنظمــة الدوليــة للهجــرة 2014، مشــاركة 

المنظمــة الدوليــة للهجــرة يف بيئــة الهجــرة وتغــر المنــاخ، المنظمــة الدوليــة للهجــرة 2018.
43- مذكــرة مناقشــة: الهجــرة والبيئــة MC/INF/288 )2007(؛ اللجنــة الدائمــة المعنيــة بالرامــج والتمويــل SCP/ 21 )2008( اللجنــة الدائمــة المعنيــة بالرامــج 

والتمويــل )2008(، انظــر المرفــق، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، الوثائــق الرئيســية.



 االســـراتيجية المؤسســـية بشـــأن الهجـــرة والبيئـــة 
25وتغـــّر المنـــاخ 2030-2021

القـــدرة عـــىل الصمـــود والتنقـــل والحوكمـــة.

وقـــد صـــارت جهـــات خـــارج المنظمـــة تســـلّم اآلن عـــىل نطـــاق واســـع بأهميـــة األهـــداف 
ــج  ــة بالتـــرشد الناتـ ــة المعنيـ ــل المنصـ ــيون مثـ ــك الـــرشكاء الرئيسـ ــا يف ذلـ ــة، بمـ ــرتاتيجية الثاثـ االسـ
عـــن الكـــوارث. وخـــال جميـــع مراحـــل وضـــع االســـرتاتيجية، وعمليـــة التشـــاور، وتقييـــم االســـتجابة 
المؤسســـية للمنظمـــة لمعالجـــة الهجـــرة والبيئـــة وتغـــرُّ المنـــاخ، أكـــد أصحـــاب المصلحـــة ُمجـــّدداً 

ــار المؤســـي. اســـتمرارية أهميـــة هـــذا اإلطـ

ـــّم تحويلهـــا إىل األهـــداف  أُعيـــدت صياغـــة األهـــداف المؤسســـية األصليـــة بتعديـــل طفيـــف وت
ـــة التاليـــة. االســـرتاتيجية الثاث

4-1-1 الهدف االسرتاتيجي 1: »نحن نعمل عىل إيجاد حلول للناس الُمتنقلني”.

إدارة الهجـــرة يف ســـياق تغـــّر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناجمـــة عـــن األخطـــار 
الطبيعيـــة.

تمشـــيا مـــع واليتهـــا المتعلقـــة بالهجـــرة ودورهـــا كمنســـق وأمانـــة لشـــبكة األمـــم المتحـــدة 
للهجـــرة، ســـتعمل المنظمـــة عـــىل تعزيـــز النُّهـــج الـــي تَيـــرّس هجـــرة منظمـــة وآمنـــة ومنتظمـــة 
وتتســـم بالمســـؤولية، يف ســـياق تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناجمـــة عـــن األخطـــار 
الطبيعيـــة. وســـتدعم المنظمـــة وضـــع وتنفيـــذ سياســـات وممارســـات مبَتكـــرة يف مجـــال 
الهجـــرة، بمـــا يف ذلـــك إعـــادة التوطـــني المقـــررة، كمـــاذ أخـــر. وستســـعى إىل إيجـــاد حلـــول تســـتفيد 
ــاهمات  ــجيع مسـ ــر، وتشـ ــن المخاطـ ــّد مـ ــاخ والحـ ــر المنـ ــع تغـ ــف مـ ــرة للتكّيـ ــات الهجـ ــن إمكانـ مـ

المهاجريـــن والشـــتات والمجتمعـــات يف العمـــل المناخـــي، وبنـــاء القـــدرة عـــىل الصمـــود.

4-2-2  الهدف االسرتاتيجي 2: » نحن نعمل عىل إيجاد حلول للناس الُمتنقلني “.

مســـاعدة وحمايـــة المهاجريـــن والمترشّديـــن يف ســـياق تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي 
والكـــوارث الناجمـــة عـــن األخطـــار الطبيعيـــة.

ستســـعى المنظمـــة إىل تلبيـــة احتياجـــات المهاجريـــن والمترّشديـــن مـــن المســـاعدة والحمايـــة، 
ـــاخ، والتدهـــور  ـــك إىل معالجـــة أوجـــه الضعـــف يف الهجـــرة والحـــّد منهـــا يف ســـياق تغـــر المن وكذل
ـــة للهجـــرة وضـــع  ـــة. وســـتدعم المنظمـــة الدولي البيـــي، والكـــوارث الناجمـــة عـــن األخطـــار الطبيعي
ــة عـــىل  ــاملة والقائمـ ــج الشـ ُهـ ــاة، والنُّ ــة المنقـــذة للحيـ ــتباقية، والمعونـ ــراءات االسـ وتنفيـــذ اإلجـ

ـــط الثـــايث. ـــواًل دائمـــة، عـــر الرتاب ـــي تضمـــن حل الحقـــوق ال

4-3-3 الهـــدف االســـرتاتيجي 3: » نحـــن نعمـــل عـــىل إيجـــاد حلـــول تمّكـــن النـــاس مـــن 
البقـــاء يف ديارهـــم”.

ــة  ــة والبيئيـ ــار المناخيـ ــة اآلثـ ــود ومعالجـ ــى الصمـ ــدرة عـ ــاء القـ ــارًا ببنـ ــرة خيـ ــل الهجـ َجعـ
ــل. ــاس عـــى التنّقـ ــر النـ ــارة الـــي تجـ الّضـ

بالتعـــاون مـــع الـــرشكاء، ســـتدعم المنظمـــة الجهـــود الهادفـــة إىل تجنـــب الهجـــرة بدافـــع 
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الـــرورة، بمـــا يف ذلـــك التـــرّشد، وتلبيـــة احتياجـــات الســـّكان المحارصيـــن وغـــر المتنقلـــني. وســـتدخل 
المنظمـــة يف رشاكات لتطويـــر وتنفيـــذ نهـــج مشـــرتكة تحلـــل وتعالـــج الدوافـــع البيئيـــة الـــي تجـــر 
النـــاس عـــىل التنّقـــل، وترسيـــع التدابـــر المتعلقـــة بالمنـــاخ، والحـــّد مـــن المخاطـــر، وبنـــاء القـــدرة عـــىل 

الصمـــود، وتعزيـــز القـــدرات التكيفيـــة.

2-4 مجاالت أولوياتنا للعمل المشرتك

يبـــنّي الجـــزء التـــايل أربعـــة مجـــاالت ذات أولويـــة للعمـــل المشـــرتك ألجـــل تحقيـــق األهـــداف 
ــن  ــال مـ ــكل مجـ ــة. ولـ ــرتاتيجية الثاثـ ــداف االسـ ــات األهـ ــرتك يف قطاعـ ــا تشـ ــرتاتيجية. لك منهـ االسـ
مجـــاالت األولويـــة، ُتقـــرتح تدابـــر ذات األولويـــة عـــىل نحـــو محـــدد األهـــداف لتوجيـــه التنفيـــذ 

المســـتقبيل.

وســـتتّم صياغـــة ورقـــة توجيهـــات بشـــأن االســـرتاتيجية لمواصلـــة ترجمـــة األهـــداف االســـرتاتيجية 
ومجـــاالت األولويـــة للعمـــل المشـــرتك إىل أنشـــطة ملموســـة ذات نتائـــج متوقعـــة عـــىل مســـتويات 

مختلفـــة.44

وســـيتم تقديـــم التقاريـــر عـــن تأثـــرات أنشـــطة المنظمـــة والـــرشكاء الـــي تـــم تطويرهـــا بنـــاًء عـــىل 
هـــذه االســـرتاتيجية مقابـــل إطـــار النتائـــج االســـرتاتيجية للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة.

مجاالت ذات أولوية للعمل المشرتك

1- دور سياســـة الهجـــرة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة - بصفتهـــا الوكالـــة الحكوميـــة الدوليـــة 
ـــر  ـــة األخـــرى لتطوي ـــة والجهـــات الفاعل ـــدة يف مجـــال الهجـــرة، ســـتدعم المنظمـــة الدولي الرائ
ــا تغـــر المنـــاخ  سياســـات وممارســـات هجـــرة مبتكـــرة قائمـــة عـــىل الحقـــوق تدمـــج قضايـ

والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناجمـــة عـــن األخطـــار الطبيعيـــة.

ـــدة،  ـــة رائ ـــة تنفيذي ـــة للهجـــرة - بصفتهـــا جهـــة فاعل ـــدور التشـــغييل للمنظمـــة الدولي   2 -  ال
ســـتدعم المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة الـــدول والجهـــات الفاعلـــة األخـــرى لتفعيـــل االســـتجابات 

للهجـــرة والترشيـــد يف ســـياق التدهـــور البيـــي وتغـــر المنـــاخ والكـــوارث عـــر الرتابـــط الثـــايث.

3 - دور المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة كمقدمـــة للمعـــارف - بصفتهـــا مقدًمـــا رائـــًدا للمعرفـــة، 
ُهـــج  ســـتعمل المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة عـــىل تعزيـــز السياســـات القائمـــة عـــىل األدلـــة والنُّ
التشـــغيلية لمعالجـــة الهجـــرة يف ســـياق تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناجمـــة 

ـــة. ـــات والمعرفـــة ذات الصل ـــاج وتحليـــل ونـــرش البيان عـــن األخطـــار الطبيعيـــة، مـــن خـــال إنت
4 - الدور التنظيمي الذي تتواله المنظمة الدولية للهجرة - بصفتها جهة رائدة، سـتعمل 
المنظمـة عـىل تعزيـز تماسـك السياسـات والرشاكات الشـاملة لتعميم إدراج اعتبـارات الهجرة 

والتـرّشد يف مجـال تغـر المنـاخ والبيئـة والكوارث وغرها من جـداول األعمال ذات الصلة.

1- مجال أولوياتنا للعمل المشرتك  

دور المنظمـة الدوليـة للهجـرة يف وضـع السياسـات المتعلقة بالهجـرة - بصفتها الوكالة 

44-ستتم صياغة ورقة التوجيهات المتعلقة باالسرتاتيجية وخطة العمل كمتابعة لنرش االسرتاتيجية.
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الحكوميـة الدوليـة الرائـدة يف مجـال الهجـرة، سـتدعم المنظمـة الـدّوَل والجهـات العاملـة 
األخـرى لوضـع سياسـات وممارسـات الهجـرة المبتكـرة القائمـة عـى الحقـوق والـي تدمـج 

قضايـا تغـّر المنـاخ والتدهـور البيـي والكـوارث الناتجـة عـن األخطـار الطبيعيـة.

ــت  ــرة 2019-2024، تولّـ ــة للهجـ ــة الدوليـ ــرتاتيجية للمنظمـ ــة االسـ ــح يف الرؤيـ ــو موّضـ ــا هـ كمـ
المنظمـــة قيـــادة عالميـــة بشـــأن الهجـــرة يف العقـــد المـــايض. ونتيجـــة لذلـــك، وقـــد تزايـــدت 
مطالبـــة الـــدول بدعـــم المنظمـــة لاســـتجابة بشـــكل أكـــر فعاليـــة لديناميكيـــات الهجـــرة والتحديـــات 
والفـــرص وضمـــان رفـــاه الســـكان األكـــر تنوًعـــا مـــن المهاجريـــن والمجتمعـــات. لذلـــك تعـــّد 
المنظمـــة مصـــدراً رئيســـياً إلســـداء المشـــورة بشـــأن سياســـات وممارســـات الهجـــرة. واســـتناداً إىل 
ــة  ــكاري حـــول كيفيـ ــر االبتـ ــا الواســـعة، نـــودُّ تشـــجيع التفكـ ــه القـــوة الحاليـــة هـــذه وإىل خرتنـ أوجـ
ـــة عـــىل  ـــاخ والبيئ ـــار تغـــر المن تطـــور سياســـات الهجـــرة وممارســـاتها للتعامـــل بشـــكل أفضـــل مـــع آث
تنقـــل البـــرش. وعنـــد الـــرورة، وبالتنســـيق الوثيـــق مـــع الـــدول المعنيـــة، نريـــد دعـــم مراجعـــة 
وتطويـــر أدوات سياســـة الهجـــرة المتخصصـــة الـــي تســـتجيب للتحديـــات والفـــرص الـــي تطرحهـــا 
ـــدة  ـــم المتح ـــبكة األم ـــة لش ـــوة الجماعي ـــن الق ـــتفيد م ـــوف نس ـــة. وس ـــة والمناخي ـــل البيئي العوام

للهجـــرة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف.

ستتضمن التدابري ذات األولوية عىل نحو محدد األهداف ما ييل:

)أ( دعـــم تعميـــم الشـــواغل المناخيـــة والبيئيـــة يف أطـــر السياســـات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة 
المتعلقـــة بالهجـــرة والتـــرشُّد 

ــادرات  ســتقدم المنظمــة الدوليــة للهجــرة الخــرة التقنيــة وأنشــطة تنميــة القــدرات ومب
المشــاريع المســتهدفة، لدعــم الــدول والحكومــات المحليــة والجهــات الفاعلــة ذات الصلــة 
إلدمــاج تغــر المنــاخ والقضايــا البيئيــة يف السياســات والممارســات الوطنيــة والمحليــة 
د. بالنســبة للــدول الــي اعتمــدت االتفــاق العالمــي، فــإن دعمنــا  المتعلّقــة بالهجــرة والتــرشُّ
التقــين سيســهم يف تنفيــذ الزتامــات االتفــاق العالمــي بالتنســيق مــع أعضــاء شــبكة األمــم 
المتحــدة للهجــرة. وسيشــمل ذلــك ضمــان انعــكاس هــذه االلزتامــات عــر القطاعــات - عــىل 
ســبيل المثــال، التنميــة الريفيــة والنظــم الغذائيــة المســتدامة، ومنــع الزاعــات، والصحــة 

والقطاعــات األخــرى - وعــىل مســتويات مختلفــة مــن الحوكمــة.

)ب( دعـم إدمـاج االعتبـارات المناخيـة والبيئيـة يف عمليـات السياسـات اإلقليميـة المتعلقـة 
بالهجرة

 ستوفر المنظمة الدولية للهجرة الخرة التقنية والتوجيه السيايس لدعم إدماج الشواغل 
المناخيــة والبيئيــة يف مناقشــات السياســات اإلقليميــة الحاليــة المتعلقــة بالهجــرة، مثــل 
العمليــات االستشــارية اإلقليميــة بشــأن الهجــرة والمناقشــات الحكوميــة الدوليــة اإلقليميــة 
المتعلقــة بروتوكــوالت حريــة التنقــل اإلقليميــة. بالرشاكــة مــع الســلطات الوطنيــة، ســتدعم 
المنظمــات والمنصــات والعمليــات اإلقليميــة ومــع مجموعــة واســعة مــن الــرشكاء 
اآلخريــن الــدول يف أنشــطتها الــي تهــدف إىل تطويــر أطــر إقليميــة جديــدة تســعى عــىل وجــه 
التحديــد إىل معالجــة الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ والتــرّشد الناتــج عــن المخاطــر الطبيعيــة.
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)ج( دعـم تطويـر المناهـج والسياسـات والقوانـني المتخصصـة القائمة عىل الحقوق بشـأن 
الهجـرة وتغر المنـاخ والبيئة.

ومبـــادرات  القـــدرات  تنميـــة  وأنشـــطة  الخـــرة  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  ســـتقدم 
المشـــاريع المســـتهدفة لدعـــم الـــدول يف تطويـــر سياســـات الهجـــرة المخصصـــة لمواجهـــة 
المصاعـــب والفـــرص المتصلـــة بالبيئيـــة والمنـــاخ. وســـتدعم المنظمـــة أيًضـــا الـــدول 
ـــر سياســـات  ـــة يف مجـــال الهجـــرة أو تطوي ـــة الحالي ـــي تســـعى إىل مراجعـــة األحـــكام القانوني ال

ــا لذلـــك. وقوانـــني جديـــدة وفًقـ

)د( تعزيز تنمية قدرات صانعي السياسات
ســـتعزز المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة دعمنـــا لتنميـــة قـــدرات صانعـــي السياســـات بشـــأن 
الهجـــرة والتـــرّشد يف ســـياق تغـــر المنـــاخ، مـــع الرتكـــز عـــىل أشـــد البلـــدان تعرضـــا آلثـــار تغـــر 
المنـــاخ. وستســـتند المنظمـــة إىل مـــا أقامتـــه مـــن رشاكات واســـعة وإىل خرتهـــا يف هـــذا 
المجـــال وأدواتهـــا الحاليـــة45. وســـرتكز جهـــود تنميـــة القـــدرات عـــىل دعـــم صانعـــي السياســـات 
الوطنيـــني لتعزيـــز أطـــر السياســـات الوطنيـــة الحاليـــة، عـــىل ســـبيل المثـــال بشـــأن التـــرّشد الداخـــيل 
ــررة، مـــن خـــال  وهجـــرة اليـــد العاملـــة واإلجـــاء والرعـــي وعمليـــات إعـــادة التوطـــني المقـ
ـــة  ـــاخ يف جميـــع مجـــاالت السياســـة الوطني ـــة وتغـــر المن تعميـــم اهتمامـــات الهجـــرة والبيئ
ــات  ــا الجهـ ــدرات أيًضـ ــة القـ ــود تنميـ ــمل جهـ ــأرسه. وستشـ ــع بـ ــج المجتمـ ــة ونهـ ذات الصلـ
الفاعلـــة اإلقليميـــة والحكومـــات المحليـــة الـــي تضطلـــع بـــدور أســـايس يف قيـــادة التغيـــر 
عـــىل أرض الواقـــع، بتشـــجيع أطـــر السياســـات الوطنيـــة الـــي ســـيتم وضعهـــا بالرشاكـــة مـــع 
الجهـــات الفاعلـــة اإلقليميـــة والحكومـــات المحليـــة ودعـــم عمليـــات صنـــع السياســـات الـــي 

تقودهـــا الحكومـــة المحليـــة46.

2 - مجال أولوياتنا للعمل المشرتك

دور المنظمــة الدوليــة للهجــرة التنفيــذي - بصفتهــا جهــة فاعلــة تنفيذية رائدة، ســتدعم 
ــل االســتجابات للهجــرة  ــة األخــرى لتفعي ــدول والجهــات الفاعل ــة للهجــرة ال المنظمــة الدولي

والتــرشّد يف ســياق التدهــور البيــي وتغــر المنــاخ والكــوارث عــر شــبكة الرابــط الثــايث.

تـــؤدي التأثـــرات المتفاقمـــة لتغـــر المنـــاخ والبيئـــة إىل خلـــق احتياجـــات إضافيـــة، ال ســـيما 
يف البلـــدان األكـــر عرضـــة لتأثـــرات المنـــاخ. وإزاء هـــذه الخلفيـــة، تلـــزتم المنظمـــة بتعزيـــز دعمهـــا 
ــاء. وتنفـــذ المنظمـــة مجموعـــة واســـعة مـــن األنشـــطة المتعلقـــة  التنفيـــذي للـــدول األعضـ
بالهجـــرة والتـــرّشد يف ســـياق تغـــر المنـــاخ، والتدهـــور البيـــي، والكـــوارث الناتجـــة عـــن األخطـــار 
الطبيعيـــة، بالتنســـيق مـــع الجهـــات الفاعلـــة األخـــرى يف النظـــام الـــدويل ومجموعـــة واســـعة 
مـــن الـــرشكاء. وتعمـــل المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة عـــر الرتابـــط الثـــايث لمعالجـــة العوامـــل البيئيـــة 
ـــاء قـــدرة األفـــراد والمجتمعـــات  والمناخيـــة الـــي تجـــر النـــاس عـــىل مغـــادرة أماكـــن إقامتهـــم، وبن
عـــىل الصمـــود وتقديـــم المســـاعدة اإلنســـانية عـــىل اإلنعـــاش بصـــورة فّعالـــة ويف الوقـــت 

.)Migration, Environment and Climate Change: Training Manual )Facilitators’ Guide 45-عىل سبيل المثال، الدليل التدرييب
ــلُطات المحليــة المشــورة وتحــدد فــرص الرشاكــة مــع فريــق قيــادة المــدن األربعــني المعــين بالمنــاخ والهجــرة التابــع لمجلــس رؤســاء  46-كمثــال عــىل ذلــك، تســدي السُّ

البلديــات )فريــق قيــادة المــدن األربعــني(.
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المناســـب، بمـــا يف ذلـــك لألشـــخاص المرّشديـــن داخلًيـــا. كمـــا تدعـــم المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
االســـتجابات المتعلقـــة بـــإدارة الهجـــرة يف ســـياق تغـــر المنـــاخ واآلثـــار البيئيـــة، مـــع زيـــادة الرتكـــز عـــىل 
إبـــراز مســـاهمات المهاجريـــن يف تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة والنتائـــج اإليجابيـــة للهجـــرة.

ستتضمن التدابري ذات األولوية عىل نحو محدد األهداف ما ييل:

ـــة والسياســـات واألنشـــطة  )أ( إعـــداد منظـــور مناخـــي عـــىل مســـتوى المنظمـــة بشـــأن األدل
ـــة. التنفيذي

تلـــزتم المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بتعزيـــز رؤيـــة مؤسســـية جديـــدة حيـــث يتـــم إدمـــاج األبعـــاد 
المناخيـــة والبيئيـــة بشـــكل منهجـــي عـــر سياســـتنا وعملنـــا التنفيـــذي. وستســـعى المنظمـــة 
ــر  ــة والبيئيـــة عـــىل أنشـــطتها عـ ــر العوامـــل المناخيـ ــة تأثـ جاهـــدة إىل تحســـني فهـــم كيفيـ
الرتابـــط الثـــايث أو العكـــس. عـــاوة عـــىل ذلـــك، ســـتعمل المنظمـــة بنشـــاط عـــىل تعزيـــز 
إعـــداد أنشـــطة متكاملـــة تســـتند إىل خـــرة أقســـام مختلفـــة مـــن المنظمـــة وربـــط أعمالنـــا 
ـــاره بمجـــاالت أخـــرى، مثـــل  المتعلقـــة بالهجـــرة والتكيـــف مـــع تغـــر المنـــاخ والتخفيـــف مـــن آث
إدارة الهجـــرة، والصحـــة، والهجـــرة والتنميـــة، ومشـــاركة المغرتبـــني، والتنـــوع والشـــمول 
والتماســـك االجتماعـــي وإدارة الحـــدود واالســـتجابة اإلنســـانية والحـــد ّمـــن مخاطـــر الكـــوارث.

)ب( دعـــم الـــّدول والســـلطات األخـــرى لمســـاعدة وحمايـــة األشـــخاص الذيـــن ينتقلـــون يف 
ســـياق تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناتجـــة عـــن المخاطـــر الطبيعيـــة مـــن خـــال 

ـــم عـــىل الحقـــوق. نهـــج قائ
ـــة  ـــة للهجـــرة دعمـــاً تشـــغيلياً معـــّززاً للحكومـــات والجهـــات الفاعل ســـتقدم المنظمـــة الدولي
األخـــرى الـــي تقـــدم المســـاعدة المبـــارشة لألشـــخاص المترريـــن بســـبب تنقاتهـــم، مـــن 
أجـــل معالجـــة جميـــع أشـــكال الحـــراك البـــرشي يف ســـياق تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي 
والكـــوارث الناتجـــة عـــن األخطـــار الطبيعيـــة، بمـــا يف ذلـــك عمليـــات اإلجـــاء والعـــودة والهجـــرة 
ـــات إعـــادة التوطـــني المقـــررة،  ـــة وعملي ـــد العامل ـــة وهجـــرة الي الموســـمية والحـــركات الرعوي

مـــع االحـــرتام الكامـــل لحقـــوق اإلنســـان لألفـــراد والمجتمعـــات المعنيـــة.

ـــي والكـــوارث  ـــاخ والتدهـــور البي ـــرّشد يف ســـياق تغـــر المن ـــر تصـــدٍّ شـــاملة للت )ج( وضـــع تداب
ـــة الناجمـــة عـــن األخطـــار الطبيعي

ســـتعزز المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة دعَمهـــا للـــدول وللجهـــات الفاعلـــة األخـــرى إلدارة حركـــة 
الســـكان المرشديـــن يف ســـياق الكـــوارث والتدهـــور البيـــي الشـــديد، ســـواء داخـــل بلدانهـــم 
أو عـــر الحـــدود. عـــىل وجـــه الخصـــوص، ســـتدعم المنظمـــة تنفيـــذ األدوات المتاحـــة 
مثـــل خّطـــة مبـــادرة نانســـن للحمايـــة47، والهـــدف 5 مـــن االتفـــاق العالمـــي، اســـتناداً إىل 
دور المنظمـــة بصفتهـــا الوكالـــة الرائـــدة يف المجموعـــة العالميـــة المعنيـــة بتنســـيق 
المخيمـــات وإدارتهـــا يف البلـــدان المتـــررة مـــن الكـــوارث ومشـــاركة المنظمـــة يف مبـــادرات 
مشـــرتكة مثـــل تنفيـــذ خطـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة للحـــّد مـــن مخاطـــر الكـــوارث مـــن 
أجـــل زيـــادة القـــدرة عـــىل مواجهتهـــا، والمبـــادرة المشـــرتكة بـــني الـــوكاالت المعنيـــة بتعزيـــز 

القـــدرات للحـــّد مـــن مخاطـــر الكـــوارث .
47- مبادرة نانسن، خطة حماية المرشدين عر الحدود يف سياق الكوارث وتغّر المناخ، 2015.
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لُطات المحلية لمعالجة قضايا الهجرة والبيئة وتغر المناخ. )د( دعم المدن والسُّ
وشـبكات  المحليـة  ـلُطات  المـدن والسُّ مـع  رشاكات  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  سـتقيم 
ـلُطات المحليـة مـن أجـل فهـم ومعالجـة الروابـط بـني الهجـرة والتحـّر الرسيـع وتأثـرات  السُّ
تغـر المنـاخ، ال سـيما عـىل ُسـُبل العيـش يف األريـاف ويف المناطق شـبه الحرية، وتخطيط 
المـدن واالسـتدامة البيئيـة عـىل صعيـد المدينـة. بالنظـر إىل تزايد معـدالت التحر الرسيع 
والهجـرة مـن الريـف إىل الحـر، يجـب إيـاء األولويـة لاسـتدامة البيئيـة الحريـة والمراعيـة 
للمنـاخ. تـّم تحديـد هـذا المجـال باعتبـاره فجـوة واضحـة يف مجـال التنفيـذ حيـث يمكـن 

للمنظمـة اإلفـادة، بالتعـاون مـع الجهـات الفاعلـة األخـرى ذات الصلـة48.

)هـ( معالجة آثار العمليات البطيئة الحدوث والتدهور البيي عىل الهجرة
ســـتطور المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة أنشـــطة مبتكـــرة ترّكـــز أساســـاً عـــىل تحســـني فهـــم 
ومعالجـــة اآلثـــار المتعلقـــة بالهجـــرة الناتجـــة عـــن العمليـــات البطيئـــة الحـــدوث بمـــا يف 
ذلـــك التصحـــر، وارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر، وتـــآلك الســـواحل، وانحســـار األنهـــار الجليديـــة، 
وذوبـــان الرتبـــة الصقيعيـــة، وتحمـــض المحيطـــات، والحـــرارة الشـــديدة، وتغـــّر أنمـــاط 
الهطـــول، وخســـائر النظـــام البيـــي والتنـــوع البيولوجـــي وشـــّحة المـــوارد ذات الصلـــة يف 
البلـــدان الضعيفـــة. ويشـــمل ذلـــك دعـــم إنشـــاء مســـارات للهجـــرة اآلمنـــة والمنتظمـــة بمـــا 
يتمـــاىش مـــع الهـــدف 5 مـــن االتفـــاق العالمـــي بإنشـــاء ممارســـات وأدوات مبتكـــرة فيمـــا 
يخـــّص الهجـــرة، تعتمـــد أساســـاً عـــىل فهمنـــا التجاهـــات الهجـــرة وأنماطهـــا بســـبب العمليـــات 

ــة الحـــدوث. البطيئـ

)و(  معالجة اآلثار الّطويلة المدى للهجرة يف مناخ متغر.
ــار  ــة اآلثـ ــات لمعالجـ ــّززاً للحكومـ ــغيلياً معـ ــاً تشـ ــرة دعمـ ــة للهجـ ــة الدوليـ ــتقدم المنظمـ سـ
األطـــول أجـــا المرتتبـــة عـــىل تحـــركات النـــاس مـــن خـــال العـــودة الشـــاملة وإعـــادة اإلدمـــاج، 
واإلدمـــاج، وإعـــادة التوطـــني الـــي تدعـــم قـــدرة المهاجريـــن والمجتمعـــات يف المنشـــأ 

والمقصـــد عـــىل الصمـــود.

)ز( دعـــم إســـهامات المهاجريـــن والشـــتات والمجتمعـــات اإليجابيـــة يف العمـــل المناخـــي 
والتنميـــة المســـتدامة.

والشـــتات  المهاجريـــن  تمّكـــن  الـــي  األنشـــطة  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  ســـتدعم 
والمجتمعـــات مـــن المســـاهمة بشـــكل هـــادف يف العمـــل المناخـــي، مـــع الرتكـــز عـــىل 
الوظائـــف الوظائـــف الرفيقـــة بالبيئـــة، والزراعـــة اإليكولوجيـــة، وإعـــادة التحريـــج، والطاقـــة 
المســـتدامة،  الغذائيـــة  ُظـــم  والنُّ الدائـــري،  واالقتصـــاد  المســـتدام،  والبنـــاء  النظيفـــة، 
ــاء القـــدرة  ــوارث، والتأّهـــب، وبنـ ــر الكـ ــات، الحـــد مـــن مخاطـ ــاه، وإدارة األرايض والنفايـ والميـ
عـــىل الصمـــود يف مجتمعـــات المنشـــأ والمقصـــد. وســـتدعم هـــذه المناهـــج تحقيـــق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وتســـهم يف روايـــات أكـــر توازنـــاً وموضوعيـــة حـــول إســـهامات 

الهجـــرة والمهاجريـــن.
48- عــىل ســبيل المثــال، ســتعمل المنظمــة بشــكل وثيــق مــع فريــق قيــادة المــدن األربعــني المعــين بالمنــاخ والهجــرة التابــع لمجلــس رؤســاء البلديــات )فريــق قيــادة 

المــدن األربعــني(، وهــو أحــد نقــاط الدخــول ذات الصلــة لتحديــد االحتياجــات واألولويــات مــن رشكاء حكومــة المدينــة.
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3-مجال أولوياتنا للعمل المشرتك 

رائــًدا للمعرفــة،  دور المنظمــة الدوليــة للهجــرة كمقــّدم المعرفــة- بصفتهــا مــزوًدا 
ُهــج  ســتعمل المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــى تعزيــز السياســات القائمــة عــى األدلــة والنُّ
التنفيذيــة لمعالجــة قضايــا الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ بالرشاكــة مــع جميــع الجهــات 

المعنيــة، مــن خــال إنتــاج وتحليــل ونــرش البيانــات والمعرفــة ذات الصلــة.

الهجـرة  ثـروة مـن المعرفـة المتخصصـة واألدلّـة حـول  للهجـرة  الدوليـة  جمعـت المنظمـة 
والبيئـة  وتغـر المنـاخ، بأكـر مـن 200 منشـور يحلـل كيـف تؤثـر التغـرات المناخيـة والبيئيـة عـىل 
الهجـرة يف جميـع أنحـاء العالـم. واكتسـبت المنظمـة أيًضـا خـرة برنامجيـة مـن جميـع مناطـق 
العالـم يمكـن أن تسرتشـد بهـا قاعـدة المعـارف العالميـة، ودعم تطويـر صنع السياسـات القائمة 
عـىل األدلـة وتنفيـذ الرامـج ذات الصلـة. وتولّـد هـذه األنشـطة قـدًرا هائـًا مـن البيانـات فضًا عن 
المعـارف والخـرات الضمنيـة الـي لـم يتم اسـتخدامها وال االسـتفادة منها بشـكل كامـل بعد، وال 
سـيما بسـبب االفتقـار إىل عمليـات التقييـم المنهجـي الـي مـن شـأنها أن تسـمح للمنظمـة بإجراء 
تقييم كامل لتأثرات أنشـطتها واسـتخاص الدروس المسـتفادة وتطبيق الرؤى المكتَسبة. وكما 
هـو موّضـح يف الرؤيـة االسـرتاتيجية للمنظمـة، ينبغـي للمنظمـة تعزيـز قدرتهـا عـىل اسـتخاص 
إمكاناتهـا  كامـل  لتحقيـق  وتطبيقهـا،  النتائـج  وتحليـل  الميـدان،  مـن  والخـرة  والمعرفـة  البيانـات 
كعنـرص فاعـل يف السياسـة وكمصـدر للمعلومـات الموثوقـة حـول الهجـرة. باإلضافـة إىل ذلـك، 
المنظمـة،  داخـل  الجاريـة  الشـاملة  والتحليـل  البحـث  أعمـال  وتعزيـز  دعـم  المنظمـة  سـتواصل 
لتحسـني فهم القضايا المطروحة واالسرتشـاد بها يف وضع السياسـات واألنشطة الرنامجية، مع 
ضمـان التـآزر مـع أعمـال البحـث والتحليـل المتاحـة والمسـتمرة الـي يتـم إجراؤهـا عـىل المسـتوى 
الـدويل، والمسـتويات اإلقليميـة، واغتنـام الفـرص مثـل برنامـج أُُفـق 2020 أو الي يقـوم بها مركز 

البحـوث المشـرتكة التابـع للمفوضيـة األوروبيـة.

ستتضمن التدابري ذات األولوية عىل نحو محدد األهداف ما ييل:

)أ( توليد معرفة وأدلّة جديدة من خال ُنُهج مشرتكة
ســتعمل المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــع المؤسســات ذات الصلــة، ومقدمــي المعرفــة 
ــة الــي يمكــن أن تعــزز فهــم الروابــط المعقــدة بــني الهجــرة  ــات واألدل لجمــع وتحليــل البيان
ســتويل  الخــاص،  القطــاع  مــع  ذلــك  يف  بمــا  الــرشاكات،  وبتعزيــز  المنــاخ.  وتغــر  والبيئــة 
المنظمــة األولويــة للبحــث والتحليــل المتعلقــني بالقضايــا غــر المستكشــفة، مثــل الروابــط 
بــني الهجــرة وتغــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة والحماية والــرصاع واألمــن والديموغرافيا 
والتحــّر وإدارة المــوارد، بمــا يف ذلــك مــن خــال منظــور جنســاين. وســتكرس المنظمــة 
اهتماًمــا خاصــاًّ للبلــدان والمناطــق األكــر تعرًضــا لتغــر المنــاخ وال ســيما الــدول الجزريــة 
ــدان نمــواً والمناطــق الجبليــة  ــدان الناميــة غــر الســاحلية وأقــل البل الصغــرة الناميــة، والبل
ــة. وستســتند المنظمــة  ــاوات األرايض المنخفضــة واألرايض الجافــة واألرايض الرطب ودلت
إىل عملهــا المكثــف الحــايل يف البيانــات العالميــة وإنتــاج المعرفــة، وال ســيما إىل أعمــال 
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البحــث والتحليــل الــذي يقــوم بــه قســم أبحــاث الهجــرة التابــع للمنظمــة، ومركــز تحليــل بيانــات 
ــاخ. الهجــرة العالمــي، الشــعبة المعنيــة بالهجــرة والبيئــة وتغــر المن

)ب( إنتاج البيانات والمعرفة الخاصة بسياقات محّددة لسّد الفجوات الموجودة
ـــات يف ســـياقها  ـــج البحـــوث والبيان ـــم نوات ـــل وتقاُس ـــاج وتحلي ـــة للهجـــرة بإنت ســـتقوم المنظمـــة الدولي
المناســـب حـــول اتجاهـــات الهجـــرة والتـــرشُّد المرتبطـــة بتغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناتجـــة 
عـــن األخطـــار الطبيعيـــة، مصّنَفـــة حســـب الجنـــس وحالـــة الضعـــف والعمـــر. وســـرتكز المنظمـــة 
خصوصـــاً عـــىل ســـّد الفجـــوات المعرفيـــة الحاليـــة، بمـــا يف ذلـــك تلـــك المتعلقـــة بالدوافـــع البطيئـــة 
الظهـــور للهجـــرة، وبممـــرات الهجـــرة يف البلـــدان الضعيفـــة. وســـتواصل المنظمـــة وتعـــزز أعمالهـــا 
المتعلقـــة بالتنبـــؤ بالهجـــرة وســـيناريوهات العمـــل، بمـــا يف ذلـــك عـــىل المســـتوى المحـــيل، وجهودهـــا 
لتحســـني ربـــط مجموعـــات البيانـــات المتاحـــة بالفعـــل، مثـــل بيانـــات ضحايـــا االتجـــار. للقيـــام بذلـــك، ســـتعزز 
ـــع التـــرشد التابعـــة للمنظمـــة  ـــات المرتبـــط بمصفوفـــة تتب المنظمـــة عملهـــا يف مجـــال جمـــع البيان
الدوليـــة للهجـــرة )المصفوفـــة(49 وأدواتهـــا المختلفـــة مثـــل أداة تتبـــع حركـــة الرتحـــال الرعـــوي50 
وأعمـــال التحليـــل الـــي تجريهـــا مكاتـــب المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة العالميـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة  
يف جميـــع أرجـــاء العالـــم. وستســـتثمر المنظمـــة أيًضـــا يف إجـــراء تقييمـــات أكـــر منهجيـــة ألنشـــطتها 
ـــة  ـــدروس المســـتفادة مـــن الرامـــج الميداني عـــىل المســـتويني الوطـــين واإلقليمـــي، واســـتخاص ال

لتوجيـــه السياســـات وتعزيـــز األدلـــة.

)ج( تعزيز جهود إدارة المعارف عىل الصعيد العالمي
ــا  ــة - بمـ ــة الحاليـ ــدة األدلـ ــد قاعـ ــز وتوحيـ ــىل تعزيـ ــرة عـ ــة للهجـ ــة الدوليـ ــتعمل المنظمـ سـ
يف ذلـــك مـــن خـــال بوابـــة الهجـــرة البيئيـــة للمنظمـــة51، وبوابـــة بيانـــات الهجـــرة التابعـــة 
المتحـــدة53، والفصـــول  التابـــع لألمـــم  الهجـــرة  للمنظمـــة52،  ومركـــز معـــارف شـــبكة 
المواضيعيـــة المخصصـــة يف المنشـــور الرئيـــي للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة الـــذي يصـــدر 
لك ســـنتني، تقريـــر الهجـــرة يف العالـــم، والنـــرشات المتخصصـــة. وســـتواصل المنظمـــة 
الدوليـــة للهجـــرة أيًضـــا تعزيـــز تعاونهـــا مـــع الـــرشكاء األكاديميـــني، وستســـاهم يف المناقشـــات 
ــادة  ــل زيـ ــن أجـ ــاخ، مـ ــر المنـ ــة وتغـ ــرة والبيئـ ــأن الهجـ ــل بشـ ــث والتحليـ ــول البحـ ــة حـ العالميـ

تحســـني نـــرش خـــرة المنظمـــة وتوســـيع دور المنظمـــة كمـــزود للمعرفـــة.

ــة  ــرة والبيئـ ــني الهجـ ــة بـ ــط القائمـ ــول الروابـ ــل حـ ــات أفضـ ــات وتحليـ ــم ببيانـ ــز الفهـ )د( تعزيـ
ــزاع. ــن والـ ــا األمـ ــاخ وقضايـ ــر المنـ وتغـ

ـــة  ـــز البحـــوث والتحليـــات القائمـــة عـــىل األدل ـــة للهجـــرة عـــىل تعزي ســـتعمل المنظمـــة الدولي
لتوليـــد بيانـــات ومعـــارف جديـــدة حـــول التفاعـــل بـــني تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث 
واألمـــن والـــزاع. وترغـــب المنظمـــة يف تعزيـــز المعرفـــة الحاليـــة حـــول الكيفيـــة الـــي يمكـــن أن 

49-   التنقل البرشي يف سياق البيئة وتغر المناخ - تقييم الممارسات الحالية الموىص بها للتحليل داخل مصفوفة تتبع الترّشد )2020(.
publications.iom.int/system/files/pdf/ عــىل:  Transhumance Tracking Tool – a regional perspective of mobility in West Africa-50، متــاح 

.ch10-transhumance-tracking-tool.pdf
./environmentalmigration.iom.int  -51

.gmdac.iom.int/global-migration-data-portal -52
migrationnetwork.un.org/hub -53
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ـــرات المشـــرتكة لتغـــر المنـــاخ وعـــدم االســـتقرار إىل مخاطـــر مضاعفـــة عـــىل  تـــؤدي بهـــا التأث
المجتمعـــات وتفـــي إىل التـــرّشد، بهـــدف توجيـــه عمليـــة وضـــع السياســـات المصممـــة 
ـــا عـــىل إدراج المعرفـــة بالهجـــرة  للتخفيـــف مـــن هـــذه المخاطـــر. وســـتعمل المنظمـــة أيًض
ـــادرات الحاليـــة مثـــل آليـــة األمـــن المناخـــي التابعـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن  والتـــرّشد يف المب

المخاطـــر األمنيـــة المتعلقـــة بالمنـــاخ.

)هـ( دعم الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين يف جمع البيانات وتحليلها
الحكومـــات وأصحـــاب المصلحـــة اآلخريـــن مثـــل  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  ســـتدعم 
شـــبكات الباحثـــني لتنميـــة القـــدرات عـــىل جمـــع البيانـــات بشـــكل أفضـــل، وتحليـــل المعلومـــات 
المتاحـــة يف جميـــع المجـــاالت. ومـــن شـــأن مصـــادر البيانـــات الحاليـــة الناتجـــة عـــن المؤسســـات 
ـــز الفهـــم  ـــة المختلفـــة أو عـــىل المســـتوى اإلقليمـــي أن تكتـــي قيمـــة فائقـــة لتعزي الوطني

ـــكايف. ـــا غـــر مســـتغلة بالقـــدر ال ـــك تظـــل غالًب والمعرفـــة، ومـــع ذل

ـــر واالســـتجابة اإلنســـانية  ـــة بشـــأن التأهـــب والعمـــل المبّك ـــج القائمـــة عـــىل األدلّ ُه ـــز النُّ )و( تعزي
لمعالجـــة وحـــّل قضايـــا التـــرّشد يف ســـياق تغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناتجـــة 

ـــة. عـــن األخطـــار الطبيعي
استناداً إىل المعرفة التشغيلية الحالية والبيانات ذات الصلة، ستعزز المنظمة الدور القيادي 
للمنظمـة يف دمـج أبعـاد التنقـل المناخي والبيي ضمن أطر االسـتجابة اإلنسـانية الدولية، 
لتمكـني التحليـل المتماسـك والمنسـق جيـًدا والتخطيـط االسـرتاتيجي وتوجيـه السياسـات 
والعمليـات والدعـوة لتحسـني وضـع المتررين من الناس والمجتمعات. وسـتعمل عىل 
تعزيـز توافـر البيانـات لدعـم عمليـات المعالجة اإلنسـانية للتـرّشد الداخيل المرتبـط بالصدمات 
المناخيـة والكـوارث، بمـا يف ذلـك مـن خـال مصفوفـة تتبـع التـرشُّد التابعـة للمنظمـة، بما 

يتوافـق تماًمـا مـع مبـادئ حمايـة البيانات الخاصـة بالمنظمة.
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4- مجال أولوياتنا للعمل المشرتك 

رائـــدة،  - بصفتهـــا جهـــة  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  تتـــواله  الـــذي  التنظيمـــي  الـــدور 

ــاملة لتعميـــم إدراج  ــات والـــرشاكات الشـ ــز تماســـك السياسـ ســـتعمل المنظمـــة عـــىل تعزيـ
اعتبـــارات الهجـــرة والتـــرّشد يف مجـــال تغـــر المنـــاخ والبيئـــة والكـــوارث وغرهـــا مـــن جـــداول 

األعمـــال ذات الصلـــة.

لقـــد حّققـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة نجاحـــاً خاصـــاًّ يف تقديـــم الدعـــم التقـــين لمناقشـــات 
السياســـات الحكوميـــة الدوليـــة عـــىل الصعيديـــن العالمـــي واإلقليمـــي بشـــأن تغـــر المنـــاخ والبيئـــة 
ـــادل الخـــرات التقنيـــة الـــي شـــكلت  ـــر وتب ـــر. وقـــد اســـتثمرت بالفعـــل مـــوارد كبـــرة يف تطوي والتصّح
جـــداول األعمـــال العالميـــة واإلقليميـــة يف مجـــاالت أخـــرى مثـــل المحيطـــات والميـــاه والنُُّظـــم 

ـــوع البيولوجـــي والطاقـــة. ـــة والتن اإليكولوجي

إضافـــة إىل جـــداول األعمـــال المناخيـــة والبيئيـــة، عملـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة أيًضـــا عـــىل 
ــرى مثـــل إدارة  ــاالت أخـ ــاخ يف مجـ ــر المنـ ــة وتغـ ــرة والبيئـ ــات الموجـــودة بـــني الهجـ فهـــم الرتابطـ
الكـــوارث، واالســـتجابة اإلنســـانية والتصـــدي لألزمـــات، والصحـــة، والغـــذاء، والشـــباب، والجنـــس، أو 
القضايـــا الحريـــة. ونتيجـــة لذلـــك، أّدت المنظمـــة دوًرا أساســـًيا يف عمليـــة التنميـــة مبـــادئ وأطـــر 

السياســـات العالميـــة واإلقليميـــة54.

بعد عرش سنوات من دورة الحوار الدويل األخرة بشأن الهجرة )الحوار الدويل( المخصصة ألوجه 
الموضوع  تناول هذا   2021 لعام  الدويل  الحوار  عاود  المناخ،  وتغر  والبيئة  الهجرة  بني  الناشئة  التآزر 
والبعيدة  الجوانب  المتعددة  اآلثار  مع  العالم  يتصارع  حيث  السيايس،  اإللحاح  فيه  يزتايد  وقت  يف 
المدى الي أسفرت عنها أزمة الصحة العالمية بسبب جائحة كوفيد-1955. واسترشافا للمستقبل، عىل 
المنظمة اآلن تزويد الدول بسياسات تقنية وخرة قانونية أكر منهجية. وسنكّثف دعمنا للحكومات 
يف جهودها الرامية غىل ترجمة المبادئ العالمية إىل سياسات وبرامج ُتطّبق عىل الصعيدين الوطين 
األمم  اتفاقية  وتوصيات  باريس،  اتفاق  مثل  دولًيا  عليها  المّتفق  االلزتامات  مع  تتماىش  والمحيل، 
المتحدة اإلطارية بشأن تغر المناخ الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالترشُّد االتفاق العالمي من 

أجل الهجرة. ويتماىش هذا الهدف مع دور المنظمة كمنسق لشبكة األمم المتحدة للهجرة.

ستتضمن التدابري ذات األولوية عىل نحو محدد األهداف ما ييل:

ـــة  ـــة المناخي ـــة والمحلي ـــة والوطني ـــا الهجـــرة يف السياســـات اإلقليمي )أ( دعـــم تعميـــم قضاي
والبيئيـــة ومـــا يتصـــل بهـــا

سـتوّفر المنظمـة الدوليـة للهجـرة الخـرة وأنشـطة تنميـة القـدرات ومبـادرات المشـاريع 
بالمنـاخ  المتعلقـة  اأُلُطـر  يف  الهجـرة،  اعتبـارات  دمـج  يف  الـدول  لدعـم  المسـتهدفة 

 Report on the Policy Capacity of the International Organization for( »54- حــدد »تقريــر عــام 2018 حــول القــدرات السياســاتية للمنظمــة الدوليــة للهجــرة
Migration(  عمــل المنظمــة يف مجــال السياســات بشــأن الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ باعتبــاره أفضــل ممارســة لكيفيــة دعــم المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومشــاركتها 

يف تطويــر السياســات العالميــة واإلقليميــة والوطنية.
 Accelerating integrated action on( 55- ترسيــع العمــل المتكامــل بشــأن التنميــة المســتدامة: الهجــرة والبيئــة وتغــر المنــاخ، الحــوار الــدويل بشــأن الهجــرة
 .sustainable development: migration, the environment and climate change, International Dialogue on Migration )IDM(, 2021( ، 2021

.www.iom.int/accelerating-integrated-action-sustainable-development-migration-environment-and-climate-change عــىل:  متــاح 



 االســـراتيجية المؤسســـية بشـــأن الهجـــرة والبيئـــة 
35وتغـــّر المنـــاخ 2030-2021

ُعـد  الصُّ عـىل  والبيئـة  اإليكولوجيـة،  والنظـم  والمحيطـات  البيولوجـي  والتنـوع  والتصّحـر 
والتنميـة  الزاعـات  منـع  مثـل  الصلـة  ذات  والسياسـات  والمحليـة،  والوطنيـة  اإلقليميـة 
والسـلطات  الـدول  دعـم  المنظمـة  وسـتواصل  المسـتدامة.  األغذيـة  وأنظمـة  الريفيـة 
األخـرى ألجـل دمـج اعتبـارات الهجـرة والتـرّشد يف السياسـات والرامـج المناخيـة، مثـل رشاكـة 
المسـاهمات المحـددة وطنيـا56ً وخطـط التكيـف الوطنيـة57. وسـتقّدم المنظمـة الّدعم 
للجهـود الوطنيـة الراميـة إىل تعميـم مشـاغل الهجـرة يف مختلـف المجاالت البيئية. وسـرتكز 
المنظمـة عـىل المجـاالت الـي لـم يتـم استكشـافها جيًدا بعد، مثـل الروابـط الموجودة بني 
الهجرة وإدارة النظم البيئية، بما يف ذلك المحيطات واألرايض والّصات بني الهجرة وإدارة 
الميـاه. وسـتقّدم المنظمـة الّدعـم للجهـود الراميـة إىل تحقيـق التسـاوق بـني السياسـات 
الوطنيـة بحيـث يتمـاىش تنفيـذ االلزتامـات بموجـب اتفـاق باريـس مـع تنفيـذ االسـتعراضات 
الوطنيـة الطوعيـة58 واالسـرتاتيجيات الوطنيـة للحـّد مـن مخاطـر الكـوارث59. وستستكشـف 
المنظمـة فـرص الرشاكـة لتقييـم التنفيـذ المحـيل لألهـداف العالميـة المتعلقـة بالهجـرة 

المناخيـة والبيئيـة60. والسياسـات 

)ب( دفع الجهود المبذولة بشأن الهجرة والبيئة وتغر المناخ يف مجال الحوكمة العالمية.
عمليات  وتنفيذ  لتطوير  التقين  دعَمها  المنظمة  ستعزز  الموجودة،  األدلة  إىل  استناداً   
األمم  إطار اتفاقية  يف  المفاوضات  مثل  العالمي،  المستوى  عىل  الرئيسية  السياسات 
المعين  العمل  فرقة  وأعمال  اإلطارية(،  )االتفاقية  المناخ  تغر  بشأن  اإلطارية  المتحدة 
المعنية  المتحدة  األمم  شبكة  وعمل  الهجرة،  بشأن  العالمي  االتفاق  وتنفيذ  بالترّشد، 
الدويل  الهجرة  استعراض  ومنتدى  والهجرة،  المناخ  تغر  بشأن  عملها  ومسار  بالهجرة، 
سنداي  إطار  وتنفيذ  للحماية،  نانسن  مبادرة  خطة  وتنفيذ  به،  الخاص  التقدم  وإعان 
تحقيق  وُبغية  للمنظمة.  التابع  الهجرة،  بشأن  الدويل  والحوار  الكوارث  مخاطر  من  للحّد 
ذلك، ستعمل المنظمة أيًضا عىل تعزيز رشاكاتها، مع المنصة المعنية بالترشد الناتج عن 
الكوارث، ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الاجئني )مفوضية شؤون الاجئني( 

بما يتماىش مع اإلطار االسرتاتيجي للعمل المناخي61 الذي وضعته المفوضية.

الشواغل  مراعاة  ألجل  والريفية  والحرية  المحلية  السلطات  إىل  الدعم  تقديم  )ج( 
المتعلقة بالهجرة وتغر المناخ والبيئة.

والمحليـــة  الوطنيـــة  الســـلطات  بـــني  الـــرشاكات  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  ســـتدعم 
والبلديـــات ومنظمـــات المجتمـــع المـــدين، لمواجهـــة التحديـــات األساســـية المرتبطـــة 
ـــاخ والتدهـــور البيـــي والكـــوارث الناجمـــة عـــن األخطـــار  ـــرّشد يف ســـياق تغـــر المن بالهجـــرة والت
unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally- :56-رشاكــة المســاهمات المحــددة وطنيــاً، التابعة لاتفاقية اإلطاريــة، متاحــة عــىل

.determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs

.www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspx :57- خطط التكيف الوطنية التابعة لاتفاقية اإلطارية، متاحة عىل

./sustainabledevelopment.un.org/vnrs : 58- منر معارف التنمية المستدامة. االستعراضات الوطنية الطوعية. متاح عىل

www.undrr.org/developing-national-disaster-risk-reduction-strategies :59-  “ترجمة األقوال إىل أفعال”، متاح عىل

ــات التابعــني للمنتــدى العالمــي المعــين  ــداء آليــة رؤســاء البلدي ــال دعــم االســتعراضات الطوعيــة المحليــة، لخطــة عــام 2030 ون ــك عــىل ســبيل المث 60-يشــمل ذل

بالهجــرة والتنميــة للعمــل المحــيل لتنفيــذ االتفــاق العالمــي بشــأن الهجــرة االتفــاق العالمــي بشــأن الاجئــني.

www.unhcr.org/604a26d84.pdf : 61-اإلطار االسرتاتيجي للعمل المناخي، مفوضية شؤون الاجئني، 2021. متاح عىل
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الرسيـــع  الحـــري  بالتوســـع  المرتبطـــة  التحديـــات  يف  النظـــر  ذلـــك  ويشـــمل  الطبيعيـــة. 
ـــا مـــا يعيـــش ويعمـــل المهاجـــرون والمـــرشدون يف  وســـبل العيـــش غـــر المســـتقرة. إذ غالًب
المناطـــق الحريـــة وشـــبه الحريـــة ذات المرافـــق والخدمـــات العامـــة المحـــدودة. ويف 
ـــز الـــرشاكات الحاليـــة مـــع الســـلطات  هـــذا الســـياق، ســـتقوم المنظمـــة بإقامـــة رشاكات وتعزي
المحليـــة والمنظمـــات التابعـــة للبلديـــات62 مـــن أجـــل التشـــجيع عـــىل إجـــراء مزيـــد مـــن الحـــوار، 

ــز العمـــل عـــىل المســـتوى المحـــيل. وتعزيـ

62-  مثل ُرؤساء البلديات وآلية رؤساء البلديات التابعني للمنتدى العالمي المعين بالهجرة والتنمية
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ـــواردة  ـــة والمبـــادئ اال ســـتواصل المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بـــذل جهودهـــا ألجـــل تنفيـــذ الرؤي
ـــة الثانيـــة مـــن االســـرتاتيجية عـــىل مســـتوى المؤسســـة بشـــأن  ـــر المرحل يف هـــذه الوثيقـــة يف تطوي

الهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ.

ــيتّم الرتكـــز يف المرحلـــة الثانيـــة عـــىل صياغـــة ورقـــة توجيهيـــة بشـــأن االســـرتاتيجية، تعـــرض  سـ
ـــة مـــن مناطـــق مختلفـــة. ســـتقرتح  ـــات الرنامـــج، وجمـــع األمـــوال والتمويـــل والرشاكـــة بأمثل مكّون
هـــذه الورقـــة التوجيهيـــة المتعلقـــة باالســـرتاتيجية خطـــة عمـــل تســـتند أيًضـــا إىل التوصيـــات 
الصـــادرة عـــن التقييـــم الخارجـــي لمكتـــب المفتـــش العـــام التابـــع للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 

ــة.63 ــل المنظمـ ــاخ داخـ ــر المنـ ــرة وتغـ ــال الهجـ ألعمـ

وســـتوضح الورقـــة التوجيهيـــة المتعلقـــة باالســـرتاتيجية كيفيـــة ترجمـــة مجـــاالت أولويـــة للعمـــل 
المشـــرتك إىل أفعـــال مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف االســـرتاتيجية وتحديـــد المجـــاالت المواضيعيـــة 
للمنظمـــة والمكاتـــب القطريـــة الملزتمـــة بتنفيـــذ هـــذه المبـــادرات. وســـيتم اقـــرتاح التدابـــر ذات 
ـــة تتناســـب مـــع  ـــا محـــددة ومتكامل ـــع المناطـــق التابعـــة للمنظمـــة وســـتتبع ُنُهًج ـــة لجمي األولوي
ــاالت،  ــة، واالتصـ ــث والمعرفـ ــر البحـ ــات، وتطويـ ــع السياسـ ــغيلية، ووضـ ــتجابات التشـ ــياق: االسـ السـ
وتنميـــة القـــدرات. وبغيـــة تعزيـــز التماســـك المؤســـي، ســـتتم مواءمـــة الورقـــة التوجيهيـــة تمامـــا 

ـــة للهجـــرة. ـــد للمنظمـــة الدولي ـــج االســـرتاتيجية الجدي مـــع إطـــار النتائ

تعمـــل المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة فعـــًا مـــع شـــبكة كبـــرة مـــن أصحـــاب المصلحـــة الحكوميني، 
والحكوميـــني الدوليـــني وغـــر الحكوميـــني مـــن قطاعـــات التنقـــل البـــرشي والقطاعـــات اإلنســـانية، 
والبيئيـــة والتنمويـــة واألكاديميـــة. وتتطلـــب الهجـــرة، بطبيعتهـــا المتعـــددة األســـباب يف ســـياق 
ـــه.  تغـــر المنـــاخ والبيئـــة، إقامـــة رشاكات وتعـــاون واتخـــاذ ُنُهـــج مشـــرتكة حيـــث يقـــدم لك كيـــان خرت
ويف هـــذا الصـــدد، ســـتقود المنظمـــة، كلمـــا أمَكـــَن ذلـــك، تطويـــر وتنفيـــذ األنشـــطة المشـــرتكة 
الـــي تســـتفيد مـــن مزتهـــا النســـبية الحاليـــة وتحقيـــق أقـــى قـــدر مـــن المزايـــا النســـبية الـــي يوّفرهـــا 
ـــد مـــن مشـــاركتها يف  ـــرشكاء. وينبغـــي أن تواصـــل المنظمـــة اســـتثمار رشاكاتهـــا القائمـــة وأن تزي لل
ــر التعـــاون المبتكـــر مـــع الجهـــات الفاعلـــة مثـــل القطـــاع الخـــاص، وأبنـــاك التنميـــة الدوليـــة  تطويـ

ـــن والشـــتات مـــن أصحـــاب المصلحـــة. ـــة، والمهاجري واإلقليمي

وستتّم صياغة الورقة التوجيهية بشأن االسرتاتيجية بتنسيق وثيق مع جميع إدارات المنظمة 
المكاتب اإلقليمية والوطنية، للعمل مًعا  للهجرة ذات الصلة وأقسامها، باإلضافة إىل  الدولية 
لتنفيذ رسد مؤسي مشرتك. وكمتابعة للمشاورات الي ُعقدت خال مرحلة إعداد االسرتاتيجية، 
سُتنّظم مشاورات مع الدول األعضاء يف المنظمة، ورشكاء األمم المتحدة وأصحاب المصلحة 
يف المجتمع المدين، من أجل تحديد المنارصين الخارجيني الملزتمني بالعمل بالتنسيق الوثيق 

مع المنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ رؤية المنظمة.

evaluation.iom.int/repository :63- تقييم االستجابة المؤسسية للمنظمة الدولية للهجرة لمعالجة العاقة بني الهجرة والبيئة وتغر المناخ، أيار/مايو 2021. متاح عىل
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مجاالت استثماراتنا

يجـب أن تخصـص المنظمـة الدوليـة للهجـرة موارد كافيـة يمكن التنبُّؤ بهـا لتعزيز قدراتها 
تعـزز  أن  وينبغـي  االسـراتيجية.  أهدافهـا  إىل  للوصـول  الرئيسـية  المجـاالت  المؤسسـية يف 
هـذه االسـتثمارات بدورهـا قـدرَة المنظمـة عـى توفـر الخـرة التقنيـة الفعالـة والُمجديـة 
للـدول األعضـاء والمهاجريـن ومجتمعاتهـم. وتشـمل مجـاالت األولويـة المحـددة للتعزيـز 

المؤسـي مـا يـي:

5-1 دعم النُّهج المتبعة عىل نطاق األمم المتحدة وتنفيذ االلزتامات عىل مستوى 
األمم المتحدة.

ستســـعى المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة إىل تعزيـــز قدراتهـــا لدعـــم تطويـــر نهـــج عـــىل نطـــاق األمـــم 
المتحـــدة تتصـــل بالعاقـــة الـــي تربـــط بـــني الهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ. ويشـــمل ذلـــك المســـاهمة 
يف نتائـــج المبـــادرات واالســـرتاتيجيات عـــىل مســـتوى النظـــام، مثـــل تلـــك المتعلقـــة بالعمـــل المناخـــي 
والتنـــوع البيولوجـــي وتنفيذهـــا. كمـــا يســـتلزم تعزيـــز قـــدرة المنظمـــة عـــىل تضمـــني أبعـــاد الهجـــرة 
ــة التابعـــة  ــرق القطريـ ــات األمـــم المتحـــدة عـــىل المســـتوى الوطـــين، مثـــل الفـ البيئيـــة يف عمليـ
ــات  ــتدامة، وعمليـ ــل التنمية المسـ ــن أجـ ــاون مـ ــر األمـــم المتحـــدة للتعـ لألمـــم المتحـــدة، وأُطـ
التقييـــم القطـــري المشـــرتك، وآليـــات األمـــم المتحـــدة اإلقليميـــة مثـــل االئتافـــات القائمـــة 
 حـــول القضايـــا، ومجموعـــات دعـــم واألقـــران. وستســـعى المنظمـــة إىل تعزيـــز العمـــل مـــع 
ـــة،  ـــة اإلقليمي ـــب تنســـيق التنمي ـــري مكات ـــع لألمـــم المتحـــدة ومدي ـــب التنســـيق اإلنمـــايئ التاب مكت

والمنســـقني المقيمـــني للتابعـــني لألمـــم المتحـــدة.

5-2  تعزيز السياسات الداخلية وتنمية القدرات التقنية. 

يجـــب أن تســـتثمر المنظمـــة يف تعزيـــز خراتهـــا التقنيـــة الداخليـــة لتنميـــة قدرتهـــا عـــىل تقديـــم 
الدعـــم االستشـــاري يف مجـــال السياســـات للحكومـــات الـــي تســـعى إىل اســـتعراض وتطويـــر وتنفيـــذ 
السياســـات الوطنيـــة الـــي تتمـــاىش مـــع االلزتامـــات المتفـــق عليهـــا دولًيـــا. وينبغـــي لدعـــم السياســـات 
هـــذا أن يكـــون شـــامًا وأن يحّقـــق أقـــى قـــدر مـــن التـــآزر بـــني مختلـــف مجـــاالت السياســـة. ويحتـــاج 
األمـــر أيًضـــا إىل خـــرة تقنيـــة معّمقـــة لتعزيـــز العمـــل مـــع مكاتـــب المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة مـــن 

أجـــل دمـــج األبعـــاد المناخيـــة والبيئيـــة بشـــكل كامـــل يف جميـــع برامجهـــا.

5-3 الدعوة بشكل فعال ونقل الرّوايات القائمة عىل األدلّة

ســـتواصل المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة تعزيـــز تطويـــر ونـــرش الرســـائل الـــي تعكـــس الوقائـــع 
القائمـــة. يف عالـــم تؤثـــر فيـــه المعلومـــات المضلّلـــة ومـــا يرتتـــب عليهـــا مـــن روايـــات ســـيئة ســـلًبا 
عـــىل تصـــور الهجـــرة وحقـــوق المهاجريـــن ورفاههـــم، ال بـــّد للمنظمـــة أن توّفـــر معلومـــات قائمـــة 
ـــّد  ـــة. وُتع ـــا المطروح ـــي للقضاي ـــل موضوع ـــىل تحلي ـــز ع ـــبة ترتك ـــائل مناس ـــة رس ـــة وصياغ ـــىل األدلّ ع
بوابـــة الهجـــرة البيئيـــة التابعـــة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بالفعـــل مصـــدًرا مهًمـــا للمعلومـــات 

حـــول الموضـــوع يمكـــن االســـتفادة منـــه إىل أقـــى حـــّد.
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5-4 الحصول عىل التمويل العالمي المتصل بالمناخ 

حـــى اآلن، لـــم يتـــّم تمويـــل إال عـــدد قليـــل مـــن األنشـــطة الـــي تركـــز عـــىل الهجـــرة مـــن خـــال 
أدوات التمويـــل يف مجـــال المنـــاخ والبيئـــة. ولـــن كانـــت المنظمـــات والجهـــات الرشيكـــة قـــد بـــدأت 
ـــرة،  ـــاك فجـــوة كب ـــزال هن ـــرشكاء، فـــا ت الحصـــول عـــىل أمـــوال الصنـــدوق االســـتئماين المتعـــدد ال
وقـــد يـــؤّدي الوصـــول إىل هـــذه اآلليـــات الماليـــة إىل ترسيـــع العمـــل عـــىل أرض الواقـــع بشـــكل كبـــر.

ســـتعزز المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة قدرتهـــا عـــىل تطويـــر األنشـــطة الـــي تركـــز عـــىل الهجـــرة والـــي 
يمكـــن تنفيذهـــا يف ســـياق المنـــاخ العالمـــي وأدوات التمويـــل يف مجـــال البيئـــة، مثـــل الصنـــدوق 
ـــارات  ـــة. وستستكشـــف المنظمـــة خي ـــة العالمي ـــف، ومرفـــق البيئ ـــدوق التكّي ـــاخ، وصن األخـــر للمن
للرشاكـــة مـــع الحكومـــات المحليـــة والجهـــات الفاعلـــة األخـــرى يف تطويـــر مقرتحـــات ترّكـــز عـــىل الهجـــرة 

آلليـــات التمويـــل هـــذه.

ـــز قدرتهـــا التقنيـــة عـــىل فهـــم تعقيـــدات  وســـوف تســـتثمر المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة يف تعزي
التمويـــل المتعلّـــق بالمنـــاخ، وتطويـــر مقرتحـــات المشـــاريع الـــي تســـتهدف صناديـــق المنـــاخ، 
ــات الماليـــة وكذلـــك إىل  ــية المطلوبـــة للوصـــول إىل مثـــل هـــذه اآلليـ ــر الهيـــالك المؤسسـ وتطويـ

ــرى. ــتئمانية المتعـــددة الـــرشكاء األخـ الصناديـــق االسـ

5-5 تعميم أبعاد االستدامة البيئية

يجـــب أن تســـتثمر المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة يف ضمـــان أن يكـــون أثرهـــا التشـــغييل مســـتداًما 
ـــا الهجـــرة  ـــي تســـعى إىل معالجـــة قضاي ـــع األنشـــطة ال ـــع جمي ـــا. ويجـــب أن تتب وال يســـبب رضًرا بيئًي
والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ المبـــادئَ المحـــدَدة يف سياســـة االســـتدامة البيئيـــة للمنظمـــة الدوليـــة 

للهجـــرة64.

environmentalmigration.iom.int/environmental-sustainability-0-64
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المرفقات

المرفق -1 األطر المؤسسية القائمة

تســـعى هـــذه االســـراتيجية إىل المســـاهمة يف اأُلُطـــر المؤسســـية للمنظمـــة الدوليـــة 
ـــا؛ وتطمـــح إىل  للهجـــرة والتوافـــق معهـــا - القائمـــة منهـــا وتلـــك الـــي هـــي قيـــد التطويـــر حالًي
تعزيـــز العمـــل المتماســـك والشـــامل. وهـــو جـــزء مـــن مجموعـــة مـــن الوثائـــق االســـراتيجية 
المؤسســـية الجديـــدة الـــي طلبهـــا المديـــر العـــام للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة يف عـــام 
2020، كجـــزء مـــن تنفيـــذ رؤيتـــه االســـراتيجية للمنظمـــة. وبالتـــايل فـــإن هـــذه االســـراتيجية 

مكملـــة بشـــكل مبـــارش لألطـــر المؤسســـية التاليـــة:

الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة الدولية للهجرة 2019-2023 وأطر النتائج االسرتاتيجية 
للمنظمة الدولية للهجرة )2019(.

ُوضعـــت اســـرتاتيجية مؤسســـية بشـــأن الهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ كجـــزء مـــن الرؤيـــة 
االســـرتاتيجية للمديـــر العـــامّ 2019-2023 للمنظمـــة، اســـتجابة لطلـــب الـــدول األعضـــاء بـــأن تســـتثمر 
ــا، وال ســـيما  ــتجابة لهـ ــرة واالسـ ــئة وراء الهجـ المنظمـــة بشـــكل أعمـــق يف فهـــم الدوافـــع الناشـ
منهـــا التدهـــور البيـــي وتغـــر المنـــاخ. وبالتـــايل، تتمـــاىش االســـرتاتيجية مـــع الركائـــز الثـــاث الموضحـــة 
يف الرؤيـــة االســـرتاتيجية للمديـــر العـــاّم للمنظمـــة لعـــام 2019: القـــدرة عـــىل الصمـــود والتنقـــل 
والحوكمـــة65. وتتمـــاىش هـــذه االســـرتاتيجية مـــع إطـــار النتائـــج االســـرتاتيجية الجديـــد للمنظمـــة 
الدوليـــة للهجـــرة، الـــذي يعمـــل عـــىل تفعيـــل الرؤيـــة االســـرتاتيجية للمنظمـــة ويدمـــج االلزتامـــات 
مـــن إطـــار حوكمـــة الهجـــرة للمنظمـــة، واالتفـــاق العالمـــي مـــن أجـــل الهجـــرة اآلمنـــة والمنظمـــة 
ــز عمـــل المنظمـــة  ــّم تعميـــم ركائـ ــام 2030. وتـ ــتدامة لعـ ــة المسـ ــة التنميـ ــة، وخطـ والنظاميـ
الثاثـــة بشـــأن الهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ عـــر األهـــداف األربعـــة إلطـــار النتائـــج االســـرتاتيجية الـــذي 

ســـيكون بمثابـــة األســـاس لإلبـــاغ عـــن جميـــع أنشـــطة المنظمـــة.

االســـرتاتيجية المؤسســـية للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بشـــأن الهجـــرة والتنمية 
المســـتدامة)2020(.

تلّخـــص االســـرتاتيجية المؤسســـية للمنظمـــة بشـــأن الهجـــرة والتنميـــة المســـتدامة نهًجـــا 
شـــامًا لجهـــود المنظمـــة بأرسهـــا إزاء إدمـــاج الهجـــرة والتنميـــة بشـــكل شـــامل يف صنـــع السياســـات 
ـــدار بشـــكل جّيـــد، يمكـــن أن تكـــون اســـرتاتيجية  والرمجـــة داخـــل المنظمـــة. وتقـــّر بـــأن الهجـــرة، لّمـــا ُت
إنمائيـــة ذات نتائـــج إنمائيـــة إيجابيـــة66. مـــن خـــال االســـرتاتيجية، يتمثـــل نهـــج المنظمـــة يف تعظيـــم 
إمكانـــات الهجـــرة لتحقيـــق نتائـــج التنميـــة المســـتدامة للمهاجريـــن والمجتمعـــات مـــن خـــال الرتكـــز 

عـــىل تحقيـــق ثـــاث نتائـــج جوهريـــة: 

 ،)IOM STRATEGIC VISION 2019–2023: Setting a course for IOM, C/110/INF/1 Original: English( 2023-2019 :65-  الرؤيــة االســرتاتيجية للمنظمــة

ترشيــن الثاين/نوفمــر 2019. 

 IOM )2017(, Migration in )2030 66-  )المنظمــة )2017 ( الهجــرة يف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ٢٠٣٠: االلزتامــات المتعلقــة بالبيئــة والمنــاخ يف خطــة عــام

the 2030 Agenda: Implementation of the Migration, Environment and Climate-Related Commitments of the 2030 Agenda
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)1( التنقـــل البـــرشي هـــو خيـــار مزتايـــد، )2( تمكـــني المهاجريـــن وأرسهـــم الجهـــات الفاعلـــة يف 
مجـــال التنميـــة، )3( تتحّســـن إدارة الهجـــرة عـــىل نحـــو مزتايـــد.

ـــاخ عـــىل أنهمـــا قضيـــة شـــاملة  ـــد البيئـــة وتغـــر المن ـــم تحدي ـــج، ت  مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذه النتائ
يجـــب تعميمهـــا عـــر نهجنـــا لجـــين أكـــر قـــدر مـــن الفوائـــد مـــن إمكانيـــات الهجـــرة لتحقيـــق نتائـــج 
التنميـــة المســـتدامة. ســـيتم تضمـــني المعايـــر البيئيـــة الثاثـــة )الضمانـــات( لاســـرتاتيجية عـــر 

مناهـــج تطويـــر المنظمـــة: 

)1( تقييـــم وإدارة المخاطـــر واآلثـــار البيئيـــة؛ )2( كفـــاءة المـــوارد ومنـــع التلـــوث وإدارتـــه؛ )3( حفـــظ 
التنـــوع البيولوجـــي واإلدارة المســـتدامة للمـــوارد الطبيعيـــة.

اسـرتاتيجية بيانـات الهجـرة الخاصـة بالمنظمـة الدوليـة للهجـرة: توجيـه السياسـات واإلجـراءات 
المتعلقـة بالهجـرة والتنقـل والتـرد )0202( 

تبـــنّي السياســـة بالتفصيـــل كيـــف تمّثـــل البيانـــات أداة أساســـية لفهـــم دوافـــع الهجـــرة بشـــكل 
أفضـــل، بمـــا يف ذلـــك العوامـــل المناخيـــة والبيئيـــة. وتعـــرب عـــن الـــزتام المنظمـــة بالدعـــم الفعـــال 
للجهـــود العالميـــة المبذولـــة لزيـــادة توافـــر بيانـــات الهجـــرة والحصـــول عليهـــا وتحليلهـــا واســـتخدامها 
بطريقـــة مســـؤولة. ويتمثـــل الهـــدف العـــام يف تعزيـــز صياغـــة السياســـات القائمـــة عـــىل األدلـــة 
وتنفيذهـــا، ودعـــم االســـتجابات الرنامجيـــة والتشـــغيلية، وتعزيـــز خطـــاب عـــام متـــوازن حـــول الهجـــرة.

إطار عمل المنظمة لمعالجة الترّد الداخيل )7102(

الداخـــيل.  للتـــرّشد  المنظمـــة  الســـتجابة  األساســـية  للمبـــادئ  العريضـــة  الخطـــوط  يعـــرض 
ـــاين  ـــل اإلنس ـــكل العم ـــل هي ـــائدة داخ ـــة الس ـــة الخارجي ـــة والقانوني ـــوك المعياري ـــع الصك ـــاىش م يتم
ويرتكـــز عـــىل مجموعـــة قويـــة مـــن السياســـات واألطـــر المخصصـــة والمتطـــورة للمنظمـــة، فهـــو 
ـــق  ُهـــج واألهـــداف التشـــغيلية المســـتمرة للمنظمـــة فيمـــا يتعل يحـــدد المبـــادئ وااللزتامـــات والنُّ
ــر األســـاس  ــو يوفـ ــا يخـــّص التـــرّشد الداخـــيل. وهـ ــر والديناميـــي فيمـ بالمشـــهد العالمـــي المتغـ

والتوجيـــه إىل األمـــام بشـــأن مشـــاركة المنظمـــة يف التـــرشد الداخـــيل مـــن جميـــع جوانبـــه.

اسرتاتيجية االستدامة البيئية للمنظمة الدولية للهجرة

ــن،  ــامة، وأمـ ــا بسـ ــة بطبيعتهـ ــة مرتبطـ ــة الصحيـ ــرة أن البيئـ ــة للهجـ ــة الدوليـ ــدرك المنظمـ تـ
ورفاهيـــة المهاجريـــن والمجتمعـــات. وتماشـــياً مـــع رؤيـــة خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030 
وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة الســـبعة عـــرش، تقـــّر المنظمـــة أيًضـــا بـــأن االســـتدامة البيئيـــة 
ـــا بالزتامـــات المنظمـــة اإلنمائيـــة واإلنســـانية، وأن ممارســـات اإلدارة البيئيـــة  مرتبطـــة ارتباًطـــا جوهرًي
الســـليمة توّفـــر أساًســـا لقـــدرة المهاجريـــن والمجتمعـــات عـــىل الصمـــود عـــىل المـــدى الطويـــل.

البيئيـــة  لاســـتدامة  رؤيتهـــا  لتحقيـــق  البيئيـــة  اإلدارة  إزاء  متكـــرراً  نهجـــاً  المنظمـــة  وتّتبـــع 
المصممـــة عـــىل النحـــو التـــايل: »بحلـــول عـــام 2030، يتـــّم االعـــرتاف بالمنظمـــة لقيادتهـــا لجهـــود 
االســـتدامة البيئيـــة يف إدارة الهجـــرة بمـــا يتمـــاىش مـــع الـــزتام المنظمـــة األكـــر بجـــدول أعمـــال 

2030 واســـرتاتيجية االســـتدامة اإلدارة يف منظومـــة األمـــم المتحـــدة 2030-2020 ”.
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وقـــد تّمـــت صياغـــة اســـرتاتيجية االســـتدامة البيئيـــة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة لتحديـــد 
ــة  ــة المنظمـ ــن مهمـ ــزء مـ ــي جـ ــرتاتيجية هـ ــذه االسـ ــة. وهـ ــذه الرؤيـ ــق هـ ــق لتحقيـ ــة طريـ خارطـ
لدعـــم رفاهيـــة المهاجريـــن والمجتمعـــات، ترتكـــز عـــىل االلـــزتام المؤســـي الـــذي تـــم التعّهـــد بـــه 
يف عـــام 2017 لتعميـــم االســـتدامة البيئيـــة يف اســـرتاتيجياتها ومشـــاريعها، وبرامجهـــا وإدارة 

المرافـــق وعملياتهـــا.

تعتمـــد االســـرتاتيجية عـــىل برنامـــج االســـتدامة البيئيـــة الـــذي تـــم إطاقـــه يف عـــام 2017. 
ويهـــدف هـــذا الرنامـــج إىل تطويـــر إطـــار إدارة بيئيـــة عـــىل مســـتوى المنظمـــة لتدبـــر اآلثـــار البيئيـــة 
ــا يف  ــة األمـــم المتحـــدة، بمـ ــات عـــىل مســـتوى منظومـ ــا يتمـــاىش مـــع االلزتامـ ــة بمـ للمنظمـ
ـــدة 2030-2020 -  ـــم المتح ـــة األم ـــتدامة يف منظوم ـــدة إلدارة االس ـــرتاتيجية الجدي ـــك االس ذل
المرحلـــة األوىل والمرحلـــة الثانيـــة. ويســـاهم الرنامـــج بشـــكل مبـــارش يف تعزيـــز الحوكمـــة الداخليـــة 

المتعلقـــة بـــاإلدارة البيئيـــة بمـــا يتمـــاىش مـــع إطـــار الحوكمـــة الداخليـــة للمنظمـــة.

واعرتاًفـــا بـــأن التغيـــر المنهجـــي عـــىل مســـتوى القطـــاع رضوري لتحقيـــق مهمـــة االســـتدامة 
لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة والمنظمـــة، ســـتواصل المنظمـــة قيـــادة جهـــود االســـتدامة 
ـــز بشـــكل  ـــري مـــع الرتك ـــادرات المتعلقـــة بانتقـــال الطاقـــة النظيفـــة واالقتصـــاد الدائ ـــة والمب البيئي

خـــاص عـــىل ســـياقات الهجـــرة بمـــا يف ذلـــك حـــاالت التـــرشد.

اسرتاتيجيات المنظمة الدولية للهجرة اإلقليمية والقارية

وضعـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة يف عـــام 2020 اســـرتاتيجيات إقليميـــة تشـــر جميعهـــا 
ـــك  االســـرتاتيجية   ـــة، بمـــا يف ذل ـــاخ والبيئ ـــا الهجـــرة يف ســـياق تغـــر المن مـــبارشة إىل معالجـــة قضاي
القاريـــة للمنظمـــة ألفريقيـــا 2020-672024، واالســـرتاتيجية  اإلقليميـــة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
2020-2024، غـــرب ووســـط أفريقيـــا68، واالســـرتاتيجية  اإلقليميـــة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
ــا69، واالســـرتاتيجية  اإلقليميـــة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 2020- 2020- 2024 لجنـــوب إفريقيـ

ـــة للهجـــرة  ـــة للمنظمـــة الدولي ـــا70، واالســـرتاتيجية  االقليمي ـــرشق األوســـط وشـــمال إفريقي 2024 لل
ـــة  ـــة وآســـيا الوســـطى71، واالســـرتاتيجية  اإلقليمي ـــا الرشقي ـــا، وأوروب 2020-2024 لجنـــوب رشق أوروب
للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 2020-2024 للمنطقـــة االقتصاديـــة األوروبيـــة، وســـويرسا والمملكـــة 
المتحـــدة72، المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة  االســـرتاتيجية  اإلقليميـــة 2020-2024 رشق أفريقيـــا 
والقـــرن األفريقـــي73، واالســـرتاتيجية  اإلقليميـــة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 2020-2024 آســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ74، واالســـرتاتيجية  اإلقليميـــة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 2020-2024 أمريـــكا 
الجنوبيـــة75، واالســـرتاتيجية اإلقليميـــة للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 2020-2024 أمريـــكا الشـــمالية 

وأمريـــكا الوســـطى ومنطقـــة البحـــر الكاريـــيب76.

.2024-publications.iom.int/books/iom-continental-strategy-africa-2020-67
.2024-publications.iom.int/books/west-and-central-africa-regional-strategy-2020-68

.2024-publications.iom.int/books/southern-africa-regional-strategy-2020-69
.2024-publications.iom.int/books/middle-east-and-north-africa-regional-strategy-2020-70

.2024-publications.iom.int/books/south-eastern-europe-eastern-europe-and-central-asia-regional-trategy-2020-71
.2024-publications.iom.int/books/european-economic-area-switzerland-and-united-kingdom-regional-strategy-2020-72

.2024-publications.iom.int/books/east-and-horn-africa-regional-strategy-2020-73
.2024-publications.iom.int/books/asia-and-pacific-regional-strategy-2020 -74

.2024-publications.iom.int/books/south-america-regional-strategy-2020-75
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 االســـراتيجية المؤسســـية بشـــأن الهجـــرة والبيئـــة 
45وتغـــّر المنـــاخ 2030-2021

مسائل أخرى

تتمـــاىش هـــذه االســـرتاتيجية مـــع العديـــد مـــن األطـــر االســـرتاتيجية والسياســـات المؤسســـية 
ـــي  ـــة يف المنظمـــة، ال ســـيما إطـــار حوكمـــة الهجـــرة77. وتشـــمل المســـتندات األخـــرى ال ذات الصل
ـــة للمنظمـــة  ـــرة التوجيهي ـــم النظـــر فيهـــا مـــؤرش إدارة الهجـــرة78 الصـــادر عـــن المنظمـــة والمذك ت

بشـــأن تعميـــم الحمايـــة79.

للمنظمـــة يف وضـــع االســـرتاتيجية: اإلطـــار  األخـــرى  الداخليـــة  باألطـــر  تـــّم االسرتشـــاد  كمـــا 
التنفيـــذي لعمـــل المنظمـــة يف مـــا يتعلـــق بأزمـــة الهجـــرة80، وسياســـة المنظمـــة يف مجـــال 
الداخـــيل82، وإطـــار  التـــرّشد  لمعالجـــة  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  اإلنســـاين81، وإطـــار  العمـــل 
المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بشـــأن الحـــّل التدريجـــي لحـــاالت التـــرشد83، المـــي قدمـــا بإطـــار 
ســـنداي: خطـــة عمـــل اســـرتاتيجية المنظمـــة بشـــأن الحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث وبنـــاء القـــدرة 
عـــىل مواجهتهـــا 2017-202084، ونهـــج المنظمـــة القائـــم عـــىل الحمايـــة85، سياســـة المنظمـــة 
الدوليـــة للهجـــرة بشـــأن الطيـــف الكامـــل للعـــودة وإعـــادة القبـــول وإعـــادة اإلدمـــاج86 واعتمـــاد 

ــط الثـــايث87. ــل الرتابـ ــيل: تفعيـ ــرّشد الداخـ ــامل للتـ ــج شـ نهـ

.publications.iom.int/system/files/migof_brochure_en.pdf  -77

.gmdac.iom.int/migration-governance-indicators  -78

IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf/08-www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2018 -79

.www.iom.int/mcof      and       iomint.sharepoint.com/sites/mcof2020  -80

www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on--81

.Humanitarian-Action.pdf

.www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/170829_IDP_Framework_LowRes.pdf  -82

.www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/PRDS/IOM-PRDS-Framework.pdf -83

www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/Disaster-Risk-Reduction-Strategic-Action-Plan.pdf  -84

.www.iom.int/mcof      and     iomint.sharepoint.com/sites/mcof2020 -85

86-  سياسة المنظمة الدولية للهجرة بشأن الطيف الكامل للعودة وإعادة القبول وإعادة اإلدماج قيد التنفيذ

https://governingbodies.iom.int/system/files/ :7، المنظمــة الدوليــة للهجــرة 2020. متــاح عــىل/S/28 ،87-  اللجنــة الدائمــة المعنيــة بالرامــج والماليــة

20-%20Adopting%20a%20comprehensive%20approach%20to%20internal%20displacement%20-%20%7-en/scpf/28th/S-28

operationalizing%20the%20triple%20nexus.pdf
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المرفق -2 االلزتامات السياساتية العالمية الجديدة

يف السنوات األخرة، تمّ االتفاق دولًيا عى االلزتامات الدولية الرئيسية ذات الصلة بالهجرة 
يف سياق تغر المناخ والتدهور البيي. وتتماىش هذه االسراتيجية مع المبادئ الموضحة 
يف األطر الرئيسية المعروضة أدناه. وتعزز هذه األطر كلها بعضها البعض، وهي مجتمعة 
المناخ والبيئة. وبواسطة  الهجرة وتغر  المبادئ للعمل بشأن  توفر مجموعة شاملة من 
إىل  تسعى  الي  للدول  دعمها  تعزيز  للهجرة  الدولية  المنظمة  تعزتم  االسراتيجية،  هذه 

تنفيذ المبادئ المحددة يف األطر العالمية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

التنميـــة  المتحـــدة خطـــة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  اعتمـــدت   ،2015 أيلول/ســـبتمر  يف 
المســـتدامة لعـــام 2030. وتظهـــر الهجـــرة رصاحـــة يف هـــذه الخّطـــة، وهـــو تطـــور ملحـــوظ 
بالنظـــر إىل أن الهجـــرة كانـــت غائبـــة عـــن األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة88. وتـــّم إدراج أبعـــاد الهجـــرة يف 
العديـــد مـــن األهـــداف والغايـــات، ال ســـيما مـــن خـــال هـــدف مخصـــص بشـــأن » تيســـر الهجـــرة 
وتنقـــل األشـــخاص عـــىل نحـــو منظـــم وآمـــن ومنتظـــم ومتســـم بالمســـؤولية » ضمـــن الهـــدف 
10 المتعلـــق بالحـــّد مـــن عـــدم المســـاواة. كمـــا أن الشـــواغل المتعلقـــة بالمنـــاخ والبيئـــة والهجـــرة 
ـــة كبـــرة باألهـــداف األخـــرى، بمـــا يف ذلـــك الهـــدف 13 بشـــأن العمـــل المناخـــي والهـــدف 14  لهـــا صل

بشـــأن الحيـــاة تحـــت المـــاء والهـــدف 15 والهـــدف 15 المتعلـــق بالحيـــاة يف الـــّر.

اتفاق باريس بشأن تغر المناخ والعمل المنجز بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغر المناخ )االتفاقية اإلطارية(، بما يف ذلك توصيات فرقة العمل التابعة لاتفاقية 

اإلطارية المعنية بمسألة الترشّد )كاتوفيتسه 10/24، 2018(

ـــدة  ـــة المزتاي ـــاخ ألول مـــرة األهمي ـــة بشـــأن تغـــر المن ـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاري أدركـــت اتفاقي
ـــاخ مـــن خـــال اعتمـــاد إطـــار كانكـــون للتكّيـــف89 لعـــام 2010  لتحـــركات الســـكان يف ســـياق تغـــر المن
وقـــرار الدوحـــة لعـــام 2012 بشـــأن الخســـائر واألرضار90. وأشـــار اتفـــاق باريـــس لعـــام 2015 إىل رضورة 
حمايـــة المهاجريـــن يف ديباجـــة االتفاقيـــة وأنشـــأت فرقـــة العمـــل المعنيـــة بمســـألة التـــرّشد91، 

كجـــزء مـــن برنامـــج عمـــل اللجنـــة التنفيذيـــة آلليـــة وارســـو الدوليـــة بشـــأن الخســـائر واألرضارر.

وتضّمنـــت خطـــة عماللجنـــة التنفيذيـــة التابعـــة آلليـــة وارســـو للفـــرتة 2015-2017 مجـــال 
العمـــل 6 بعنـــوان » تحســـني الفهـــم وتعزيـــز الخـــرة بشـــأن الكيفيـــة الـــي تؤثـــر بهـــا تغـــرات المنـــاخ 
يف أنمـــاط هجـــرة البـــرش وترشدهـــم وتنقلهـــم؛ وتطبيـــق هـــذا الفهـــم وهـــذه الخـــرة«. واعتمـــدت 
اللجنـــة التنفيذيـــة خطـــة عمـــل متجـــددة مدتهـــا خمـــس ســـنوات )2017-2021( ومســـار عمـــل 
ـــل البـــرشي. أصـــدرت فرقـــة العمـــل المعنيـــة بالتـــرّشد التابعـــة التفاقيـــة تغـــر المنـــاخ  حـــول التنقُّ
»توصياتهـــا المتعلّقـــة بُنُهـــج متكاملـــة لتجنـــب حـــاالت التـــرشد المرتبطـــة باآلثـــار الضـــارة لتغـــر المنـــاخ 

environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/migration_in_the_2030_agenda.pdf -88

CP.16/1 89- الفقرة 14 )و(، القرار

CP.18/3 90-  الفقرة 7)أ( ’6’، القرار

CP.21/1 91- الفقرة 49، القرار
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والتقليـــل منهـــا قـــدر المســـتطاع والتصـــدي لهـــا« )القـــرار CP.24/10(.92 93  وتجـــاوزت التوصيـــات 
ــاخ، مـــن  الفهـــم الضيـــق للتـــرّشد وتناولـــت جميـــع أشـــكال التنقـــل البـــرشي المرتبطـــة بتغـــر المنـ
تســـهيل الهجـــرة النظاميـــة إىل عمليـــات إعـــادة التوطـــني المقـــررة. وقـــد شـــاركت المنظمـــة 

الدوليـــة للهجـــرة يف تأســـيس فرقـــة العمـــل المعنيـــة بالتـــرّشد منـــذ عـــام 2016.

المنظمـة  اآلمنـة والمنظمـة والنظاميـة94 ودور  الهجـرة  أجـل  العالمـي مـن  االتفـاق 
للهجـرة95 للهجـرة يف شـبكة األمـم المتحـدة  الدوليـة 

يكـــرّس االتفـــاق العالمـــي بشـــأن الهجـــرة فقـــرة خاّصـــة لــــ »الكـــوارث الطبيعيـــة، واآلثـــار الضـــاّرة لتغـــر 
المنـــاخ، والتدهـــور البيـــي« تحـــت الهـــدف 2 )تقليـــل الدوافـــع الســـلبية( ويتضمـــن إشـــارات أخـــرى 
للهجـــرة البيئيـــة، بمـــا يف ذلـــك تحـــت الهـــدف 5 )تعزيـــز توافـــر ومرونـــة وســـائل الهجـــرة النظاميـــة(. 
ويدعـــو االتفـــاق العالمـــي إىل وضـــع ُنهـــج متماســـكة لمواجهـــة تحديـــات حـــركات الهجـــرة يف 
ســـياق الكـــوارث الناجمـــة عـــن المخاطـــر المفاجئـــة والبطيئـــة الظهـــور. يعتمـــد االتفـــاق العالمـــي 
بشـــأن الهجـــرة عـــىل المبـــادئ المحـــددة يف العديـــد مـــن الصكـــوك العالميـــة المتعلقـــة بتغـــّر 
المنـــاخ والكـــوارث والحوكمـــة البيئيـــة، وال ســـيما اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغـــر 

المنـــاخ واتفـــاق باريـــس.

ألجـــل دعـــم تنفيـــذ ومتابعـــة واســـتعراض االتفـــاق العالمـــي للهجـــرة، أنشـــأت األمـــم المتحـــدة 
شـــبكة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالهجـــرة لضمـــان تقديـــم دعـــم فعـــال ومنســـق يف الوقـــت 
المناســـب عـــىل نطـــاق المنظومـــة للـــدول األعضـــاء. أُنشـــئت أمانـــة الشـــبكة بتنســـيق شـــامل قـــام 
بـــه العـــام للمديـــر العـــاّم للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، وتـــّم االعـــرتاف بتغـــّر المنـــاخ والهجـــرة كأولويـــة 
اســـرتاتيجية لعـــام 2021. وســـتقدم المنظمـــة التوجيـــه االســـرتاتيجي والموضوعـــي لمســـار عمـــل 
الشـــبكة بشـــأن تغـــر المنـــاخ والهجـــرة يف الفـــرتة الســـابقة للـــدورة 26 لمؤتمـــر األطـــراف ومنتـــدى 

اســـتعراض الهجـــرة الدوليـــة.

الصندوق االستئماين المتعدد الرشكاء )الصندوق االستئماين للهجرة(96

تمـــت الدعـــوة إىل إنشـــاء صنـــدوق بـــدء التشـــغيل للهجـــرة اآلمنـــة والمنظمـــة والنظاميـــة 
)أو الصنـــدوق االســـتئماين للهجـــرة( بموجـــب االتفـــاق العالمـــي بشـــأن الهجـــرة، الـــذي اعتمدتـــه 
الجمعيـــة العامـــة يف كانـــون األول/ديســـمر 2018. وهـــو آليـــة تمويـــل متعـــددة المانحـــني تابعـــة 
ـــدول األعضـــاء  ـــّم إنشـــاؤها لتوفـــر ضـــّم خـــرات األمـــم المتحـــدة ودعمهـــا لل لألمـــم المتحـــدة، ت
يف جهودهـــا الراميـــة إىل تنفيـــذ االتفـــاق العالمـــي. وســـتعمل كيانـــات األمـــم المتحـــدة عـــىل 
المســـتوى القطـــري مـــع الـــرشكاء الوطنيـــني عـــىل تحديـــد االحتياجـــات يف مجـــال الهجـــرة مـــن 

خـــال تحليـــل مشـــرتك وتصميـــم برامـــج مشـــرتكة لتوفـــر اســـتجابة جماعيـــة لتلـــك االحتياجـــات.

unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_1cp24_final.pdf -92. األعمــال التحضريــة لتنفيــذ اتفــاق باريــس ولعقــد الــدورة األوىل لمؤتمــر األطــراف 

العامــل بوصفــه اجتمــاع األطــراف يف اتفــاق باريــس

environmentalmigration.iom.int/blogs/iom-perspectives-climate-change-and-migration -93

/migrationnetwork.un.org  -94

migrationnetwork.un.org/secretariat -95

migrationnetwork.un.org/mptf  -96
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ـــدة المكرســـة بالكامـــل لدعـــم العمـــل الجماعـــي بشـــأن  ـــل الوحي ـــة التموي ويعـــّد الصنـــدوق آلي
الهجـــرة، وضمـــان تعزيـــز عـــزم الـــدول والثقـــة المتبادلـــة والتضامـــن فيمـــا بينهـــا، ومـــع أصحـــاب 
المصلحـــة اآلخريـــن لضمـــان الهجـــرة اآلمنـــة والمنظمـــة والنظاميـــة. واســـتجابة للنـــداء بتنفيـــذ 
االتفـــاق العالمـــي عـــىل المســـتويات المحليـــة والوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة، أُنـــئ الصنـــدوق 

خصيصـــاً لدعـــم المبـــادرات عـــىل جميـــع المســـتويات.

قرارات مجلس حقوق اإلنسان

يقـــوم مجلـــس حقـــوق اإلنســـان وآليـــات اإلجـــراءات الخاصـــة التابعـــة لـــه بفحـــص المســـائل 
ــوز/ ــان يف تمـ ــاخ. وقـــد اعتمـــد مجلـــس حقـــوق اإلنسـ ــر المنـ ــان وتغـ المتعلقـــة بحقـــوق اإلنسـ

يوليـــه 2017 القـــرار A/HRC/RES/35/20 بشـــأن حقـــوق اإلنســـان وتغـــر المنـــاخ97، الـــذي يعـــرتف 
ـــاخ. تحيـــط ديباجـــة  ـــن عـــر الحـــدود الدوليـــة يف ســـياق تغـــر المن بالمهاجريـــن واألشـــخاص المرّشدي

القـــرار علمـــا ًبعمـــل شـــعبة الهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ يف المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة.

إطـــار ســـنداي للحـــّد مـــن مخاطـــر الكـــوارث 2015-2030 وخطـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة 
ـــا ـــى مواجهته ـــدرة ع ـــادة الق ـــل زي ـــن أج ـــوارث م ـــر الك ـــن مخاط ـــّد م للح

يربـــط إطـــار ســـنداي ربًطـــا مبـــارًشا بـــني الكـــوارث وتغـــر المنـــاخ والهجـــرة والـــزوح، ألنـــه يقـــر بـــأّن 
الكـــوارث مـــن مســـببات التنقـــل البـــرشي ويعـــرتف بالتـــرّشد كأحـــد عواقـــب الكـــوارث. ويقـــر إطـــار 
ــة،  ــات األصليـ ــدى المجتمعـ ــود لـ ــىل الصمـ ــدرة عـ ــاء القـ ــن يف بنـ ــدور المهاجريـ ــا بـ ــنداي أيًضـ سـ
مـــن واليتهـــا  المحليـــة. وكجـــزء  الكـــوارث  إدارة مخاطـــر  إرشاكهـــا يف  إىل  والحاجـــة  والمقصـــد 
المؤسســـية لمعالجـــة أبعـــاد التنقـــل المتعلّقـــة باألزمـــات، تلـــزتم المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
بدعـــم الـــدول للحـــّد مـــن المخاطـــر وبنـــاء القـــدرة عـــىل الصمـــود، بمـــا يتمـــاىش مـــع إطـــار ســـنداي 

للحـــّد مـــن مخاطـــر الكـــوارث 2015 -203098.

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

تعـــّد اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة التصحـــر أول اتفـــاق بيـــي دويل عـــىل اإلطـــاق يربـــط 
رصاحـــة بـــني قضايـــا الهجـــرة والتغـــر البيـــي، ويكـــّرس العديـــد مـــن قراراتهـــا خصيصـــاً للصلـــة بـــني 

الهجـــرة والجفـــاف والتصحـــر وتدهـــور األرايض99.

خطة مبادرة نانسن لحماية المرشّدين عر الحدود يف سياق الكوارث وتغّر المناخ100

أّدت مبـــادرة نانســـن، وهـــي عمليـــة تشـــاورية تقودهـــا الدولـــة وتنطلـــق مـــن القاعـــدة، إىل 
اعتمـــاد خطـــة مبـــادرة نانســـن لحمايـــة األشـــخاص المرّشديـــن عـــر الحـــدود يف ســـياق الكـــوارث 
ـــدول وأصحـــاب المصلحـــة  ـــي يمكـــن لل ـــر ال ـــاخ يف عـــام 2015. وتفّصـــل الخطـــة التداب وتغـــر المن

20/ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35 20بشأن حقوق اإلنسان وتغر المناخ/A/HRC/RES/35 97- القرار

98-المنظمــة الدوليــة للهجــرة وإطــار ســنداي: االســتعراض الشــامل لمســاهمات المنظمــة الدوليــة للهجــرة يف تعزيــز القــدرة عــىل الصمــود يف مواجهــة الكــوارث، 

المنظمــة الدوليــة للهجــرة 2020

knowledge.unccd.int/publication/addressing-land- ،»99- »تنــاول الصلــة بــني تدهــور األرايض والهجــرة: دور اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر

degradation-migration-nexus-role-unccd

100- خطة حماية المرشدين عر الحدود يف سياق الكوارث وتغّر المناخ )2015(، تّم إعدادها من خال مبادرة نانسن الي تقودها الدول، واعتمدتها 109 دول.



 االســـراتيجية المؤسســـية بشـــأن الهجـــرة والبيئـــة 
49وتغـــّر المنـــاخ 2030-2021

اآلخريـــن اتخاذهـــا لتلبيـــة احتياجـــات الحمايـــة لألشـــخاص المرشديـــن عـــر الحـــدود الدوليـــة بســـبب 
الكـــوارث، بمـــا يف ذلـــك تلـــك المرتبطـــة باآلثـــار الضـــاّرة لتغـــر المنـــاخ. وقـــد أرشفـــت عـــىل تنفيـــذ هـــذه 
الخطـــة المنصـــة المعنيـــة بالتـــرّشد الناتـــج عـــن الكـــوارث، الـــي ســـبقت مبـــادرة نانســـن. وقـــد أّدت 
ــًيا يف إعـــداد خّطـــة نانســـن وتظـــّل تدعـــم تنفيذهـــا مـــن  المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة دوًرا رئيسـ
خـــال العديـــد مـــن األنشـــطة المشـــرتكة. والمنظمـــة مدعـــٌوة بصفـــة دائمـــة مـــع مفوضيـــة 

لشـــؤون الاجئـــني يف يف الفريـــق التوجيهـــي التابـــع للمنّصـــة.

 الفريـــق الرفيـــع المســـتوى المعـــي بالترشيـــد الداخـــي، التابـــع لألمن العام لألمـــم المتحدة 

الفريـــق الرفيـــع المســـتوى المعـــين بالترشيـــد الداخـــيل الـــذي أنشـــأه األمـــني العـــام لألمـــم المتحـــدة 
يف عـــام 2019 لزيـــادة االهتمـــام العالمـــي بالموضـــوع ووضـــع توصيـــات محـــددة. ويـــويل الفريـــق 

الرفيـــع المســـتوى اهتماًمـــا مكثًفـــا للقضايـــا المتعلقـــة بتغـــر المنـــاخ والترشيـــد الداخـــيل.

أمثلة أخرى

وثمــة أُُطــر ومنتديــاٌت أخــرى ذات صلــة بهــذه االســرتاتيجية، مثــل الخّطــة الحريــة، واالتفــاق 
الدوليــة101،  العمــل  لمنظمــة  المكونــة  الثاثــة  العنــارص  وعمــل  الاجئــني،  بشــأن  العالمــي 
والمنتــدى العالمــي المعــين بالهجــرة والتنميــة، وبرنامــج عمــل اســطنبول لصالــح أقــل البلــدان 
نمــواً، ومســار ســاموا،102 وواليــات العديــد مــن المقرريــن الخاصــني لألمــم المتحــدة )المقــرر 
الخــاص المعــين بحقــوق اإلنســان للمرشديــن داخليــاً، والمقــرر الخــاص المعــين بحقــوق اإلنســان 
للمهاجريــن، والمقــرر الخــاص المعــين بحقــوق اإلنســان والبيئــة، والمقــرر الخــاص المعــين حقــوق 
ــة  ــك، تعــد االســرتاتيجيات القاري ــاه النظيفــة والــرصف الصحــي(. باإلضافــة إىل ذل اإلنســان يف المي
واإلقليميــة مثــل اســرتاتيجية االتحــاد األفريقــي بشــأن تغــر المنــاخ وثائــق إرشــادية مهمــة لدعــم 
جهــود المنظمــة الدوليــة للهجــرة الراميــة إىل معالجــة قضايــا الهجــرة وتغــر المنــاخ. وُيعَتــَر 
ــب  ــة، وســُيؤّثر عــىل الجوان ــة األوروبي االتفــاق األخــر األورويب إطــار السياســايت الرئيــي للمفوضي
الرئيســية لاقتصــاد األورويب ُكلُهــا تقريًبــا، بمــا يف ذلــك الطاقــة والنقــل، والبنــاء واألغذيــة والزراعــة. 
وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن اســرتاتيجية المفوضيــة األوروبيــة لتنفيــذ اتفــاق باريــس بشــأن تغــر المنــاخ، 
ــة للهجــرة عــىل إلقــاء  ــة المســتدامة. وتعمــل المنظمــة الدولي وخطــة 2030 وأهــداف التنمي
الضــوء عــىل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والمنتظمــة كوســيلة لدعــم التحــّول األخــر وتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة. توفــر المنتديــات الدوليــة األخــرى المعنيــة بالسياســات مجــاالت 
منتظمــة لمناقشــة التنقــل البــرشي واعتبــارات تغــر المنــاخ، وال ســيما جمعيــة األمــم المتحــدة 
للبيئــة، واللجنــة التنفيذيــة لمفوضيــة األمــم المتحدة لشــؤون الاجئــني، وهيئــات إدارة المنظمة 

الدوليــة للهجــرة، والحــوار الــدويل للمنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــأن الهجــرة103.

101- اعتمــدت العنــارص الثاثــة المكونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة لمنظمــة العمــل الدوليــة معايــر عمــل دوليــة، تنطبــق عــىل جميــع العمــال، بمــن فيهــم العمــال 

المهاجــرون المتأثــرون بالتغيــرات المناخيــة والبيئيــة.

www.2030caribbean.org/content/unct/caribbean/en/home/ الناميــة  الصغــرة  الجزريــة  للــدول  ــل  المعجَّ العمــل  إجــراءات  رســميا،  وُيســّمى   -102

sustainable-development-goals/samoa-pathway.html

.unfccc.int/sites/default/files/resource/TFD%20Output%20acitivity%20II.2.pdf   -103
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المرفق 3: المصطلحات الرئيسية يف مجال البيئة وتغريُّ المناخ

هذه  يف  المستخدمة  الصلة  ذات  المصطلحات  هذا  المربع  يف  الوارد  النص  يحّدد 
االسراتيجية بشأن الهجرة والبيئة وتغر المناخ.

ــاط  ــارشة إىل النشـ ــر مبـ ــارشة أو غـ ــورة مبـ ــزى بصـ ــاخ يعـ ــر يف المنـ ــاخ : ”تغيـ ــري المنـ  - تغـ
البـــرشي الـــذي يفـــي إىل تغـــر يف تكويـــن الغـــاف الجـــوي العالمـــي، وهــــو، باإلضافـــة إىل 
ــاخ،  ــة المنـ ــة )اتفاقيـ ــة متماثلـ ــرتات زمنيـ ــاخ، ياحـــظ عـــىل مـــدى فـ التقلـــب الطبيعـــي للمنـ

1992، المـــاّدة 1(

ــاق  ــع عـــىل أي نطـ ــة أو مجتمـ ــاة يف جماعـ ــر الحيـ ــر يف سـ ــراب خطـ ــة هـــي اضطـ - الكارثـ
ـــؤدي إىل  ـــا ي ـــف، بم ـــار والضع ـــرض لألخط ـــروف التع ـــع ظ ـــل م ـــرة تتفاع ـــداث خط ـــبب أح بس
/inform/we/org.unisdr.www خســـائر وآثـــار برشيـــة وماديـــة واقتصاديـــة وبيئيـــة. )انظـــر

).terminology

- التغـــري البيـــي: »تغـــّرات تطـــرأ عـــىل البيئـــة الفزيائيـــة والبيوجيوكيميائيـــة، عـــىل نطـــاق واســـع، 
إمـــا بشـــكل طبيعـــي أو بســـبب األنشـــطة البرشيـــة أو متأثـــر بهـــا« )Foresight, 2011:50( )بمـــا 
يف ذلـــك الحـــوادث الصناعيـــة(، إمـــا مـــن خـــال األحـــداث المباغتـــة أو الظواهـــر البطيئـــة 
ــن العوامـــل  ــر مـ ــرض للمخاطـ ــام البيـــي والتعـ ــات النظـ ــًرا ألن خدمـ ــور. نظـ الحـــدوث الظهـ
ــر الـــي ينطـــوي  ــابات المخاطـ المهمـــة للهجـــرة، »ســـيؤثر التغيـــر البيـــي العالمـــي عـــىل حسـ
عليهـــا التنقـــل وقـــرارات األشـــخاص للبقـــاء أو الرحيـــل مـــن مســـتوطناتهم« )المرجـــع نفســـه(. 
وبالتـــايل، فـــإن التغيـــر البيـــي يؤثـــر عـــىل الدوافـــع البيئيـــة للهجـــرة )Foresight ، 2011(. يشـــمل 

ـــاخ. التغـــر البيـــي كًا مـــن التدهـــور البيـــي وتغـــر المن

تلبيـــة األهـــداف واالحتياجـــات  البيئيـــة عـــىل  القـــدرات  »الحـــد مـــن  البيـــي:  التدهـــور   -
وشـــدة  تواتـــر  تغيـــر  إىل  البيئـــة  تدهـــور  يـــؤدي  أن  يمكـــن   ]...[ والبيئيـــة.  االجتماعيـــة 
الـــذي  التدهـــور  أنـــواع  تختلـــف  المجتمعـــات.  ضعـــف  وتفاُقـــم  الطبيعيـــة  المخاطـــر 
وفقدانهـــا،  الرتبـــة  وتـــآلك  األرايض،  اســـتخدام  إســـاءة  وتشـــمل  اإلنســـان  يســـببه 
وتدمـــر  الغابـــات،  وإزالـــة  البيولوجـــي،  التنـــوع  وفقـــدان  الـــراري،  وحرائـــق   والتصحـــر، 
أشـــجار المانغـــروف، وتلـــّوث األرض والميـــاه والهـــواء، وتغـــر المنـــاخ، وارتفـــاع مســـتوى 
ــر  ــن مخاطـ ــّد مـ ــدة للحـ ــم المتحـ ــب األمـ ــة األوزون » )مكتـ ــتنفاد طبقـ ــر، واسـ ــطح البحـ سـ

.)2009 الكـــوارث، 

- التعـــرض للمخاطـــر : هـــو »وجـــود النـــاس أو ســـبل كســـب العيـــش أو األنـــواع أو النظـــم 
أو  األساســـية،  الهيـــالك  أو  المـــوارد،  أو  الخدمـــات،  أو  البيئيـــة،  الوظائـــف  أو  اإليكولوجيـــة، 
ـــر  موجـــودات اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة أو ثقافيـــة يف األماكـــن واألوســـاط الـــي يمكـــن أن تتأث

ــاخ، 12/2012( ــة المنـ ــلباً« )هيئـ سـ
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- الخطـــر هـــو لك عمليـــة أو ظاهـــرة أو نشـــاط بـــرشي يمكـــن أن يتســـبب يف حـــدوث خســـائر 
يف األرواح أو إصابـــات أو آثـــار صحيـــة أخـــرى، أو يف إتـــاف ممتلـــكات، أو يف حـــدوث اضطرابـــات 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة أو تدهـــور بيـــي. وتشـــمل األخطـــار )المشـــار إليهـــا يف إطـــار ســـنداي للحـــد 
ـــات والظواهـــر  ـــب األبجـــدي( العملي ـــواردة بالرتتي مـــن مخاطـــر الكـــوارث للفـــرتة 2015-2030 وال
ـــدة  ـــاك أخطـــار عدي ـــة.  وهن ـــة والتكنولوجي ـــة المناخي ـــة والمائي ـــة والجيولوجي ـــة والبيولوجي البيئي
ترتبـــط بمزيـــج مـــن العوامـــل الطبيعيـــة  منشـــؤها اجتماعـــي وطبيعـــي مـــن حيـــث إنهـــا 
ــن  ــد مـ ــدة للحـ ــم المتحـ ــر المناخ.)مكتـــب األمـ ــة وتغـ ــور البيئـ ــذا تدهـ ــن بـــني هـ ــة، مـ والبرشيـ
)hazard/terminology/org.undrr.www   2022 مخاطـــر الكـــوارث، تـــّم االّطـــاع عليهـــا يف

- األخطـــار الطبيعيـــة هـــي ظواهـــر فزيائيـــة تحـــدث بشـــكل طبيعـــي وتنتـــج إمـــا عـــن 
)الـــزالزل، واالنهيـــارات  تكـــون جيوفزيائيـــة  أن  يمكـــن  الظهـــور،  أو بطيئـــة  أحـــداث رسيعـــة 
الجليديـــة  الـــركاين( أو هيدرولوجيـــة )االنهيـــارات  األرضيـــة، وأمـــواج تســـونامي والنشـــاط 
ـــات(، أو بســـبب  ـــات(، أو مناخيـــة )درجـــات الحـــرارة القصـــوى، والجفـــاف وحرائـــق الغاب والفيضان
األرصـــاد الجويـــة )األعاصـــر والعواصف/اندفاعـــات األمـــواج( أو بيولوجيـــة )األوبئـــة المرضيـــة 
ـــب األحمـــر والهـــال األحمـــر،  ـــات الصلي ـــدويل لجمعي ـــة( )االتحـــاد ال ـــة الحرشية/الحيواني واألوبئ

ــام 2021(. ــه يف عـ ــاع عليـ ــّم االطـ تـ

- تنشـــأ األخطـــار التكنولوجيـــة عـــن الظـــروف التكنولوجيـــة أو الصناعيـــة أو اإلجـــراءات 
ــة  ــة. وتشـــمل األمثلـ ــة معينـ ــن أنشـــطة برشيـ ــية، أو عـ ــالك األساسـ ــال الهيـ ــرة وأعطـ الخطـ
عـــىل ذلـــك التلـــوث الصناعـــي، واإلشـــعاع النـــووي، والنفايـــات الســـامة، وانهيـــار الســـدود، 
وحـــوادث النقـــل، وانفجـــارات المصانـــع، والحرائـــق، وتـــرسب المـــواد الكيميائيـــة. وقـــد تنشـــأ 
ـــة خطـــرة. )مكتـــب األمـــم  ـــار ظاهـــرة طبيعي ـــارشة كنتيجـــة آلث ـــة أيضـــا مب األخطـــار التكنولوجي
/org.undrr.www   2022 المتحـــدة للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث، تـــّم االّطـــاع عليهـــا يف

)hazard/terminology

- تشـــمل األحـــداث المباغتـــة مخاطـــر األرصـــاد الجويـــة المائيـــة مثـــل الفيضانـــات وعواصـــف 
ـــزالزل أو تســـونامي أو  ـــك ال ـــة بمـــا يف ذل ـــة، والمخاطـــر الجيوفزيائي ـــارات الطيني ـــاح أو االنهي الري

ثـــوران الراكـــني )موقـــع المنظمـــة العالميـــة لألرصـــاد الجويـــة، 2021(.

ـــر وفقـــدان التنـــوع  ـــة الحـــدوث تشـــمل ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة؛ والتصّح - الظواهـــر البطيئ
البيولوجـــي؛ وتدهـــور األرايض والغابـــات؛ وتراجـــع األنهـــار الجليديـــة والتأثـــرات ذات الصلـــة؛ 
ـــة  ـــة اإلطاري ـــح األرض )االتفاقي وتحمـــض المحيطـــات؛ وارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر وتمل
unfccc.و  events-onset-slow/work-of-areas/excom-wim/int.unfccc  ،2021

)int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf

ـــة مـــن أجـــل السياســـات، ومـــرسد  ـــاخ: أدل مســـتخلص مـــن مـــرشوع” الهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المن
المصطلحـــات والمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة ،2014 واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن 

تغـــر المنـــاخ، والمنظمـــة العالميـــة لألرصـــاد الجويـــة )تـــم الوصـــول إليهـــا يف عـــام 2022(.
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المرفق 4: المصطلحات الرئيسية للهجرة 

وفًقا  المناخ،  وتغر  والبيئة  بالهجرة  الصلة  ذات  المصطلحات  هذا  النص  إطار  يحدد 
لمجاالت المشاركة والركزي، المستمدة من »مرسد المصطلحات الرئيسية للهجرة«، الصادر 

عن المنظمة يف 2019، ومن موارد خارجية.

يســـاهم القانـــون الـــدويل يف خلـــق قواســـم مشـــرتكة، مـــن خـــال التعاريـــف الـــي توفرهـــا 
الصكـــوك الدوليـــة الملزمـــة للـــدول األطـــراف فيهـــا. لكـــن، ليـــس الحـــال كذلـــك بالنســـبة للتعريفـــات 
بعـــض  إن  إذ  البيـــي،  والتدهـــور  المنـــاخ  تغـــر  الهجـــرة يف ســـياق  عـــن  للتعبـــر  المســـتخدمة 

المفاهيـــم معقـــدة للغايـــة والتعريفـــات العمليـــة متغـــرة وتتطـــور باســـتمرار.
معياريـــة  غـــر  تعريفـــات  أيًضـــا  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  وضعـــت  العمـــل،  ألغـــراض 
ـــاخ،  ـــة وتغـــر المن ـــني الهجـــرة والبيئ ـــي تعكـــس فهمـــاً واســـعاً للعاقـــة ب للمصطلحـــات الرئيســـية ال
ممـــا يســـاعد عـــىل اســـتخاص التعاريـــف والمفاهيـــم المتعلقـــة بالمســـائل المفاهيميـــة، أو 

القانونيـــة، أو النظريـــة أو اإلحصائيـــة أو العمليـــة يف مجـــال الهجـــرة.

- المهاجـــر البيـــي : شـــخص أو مجموعـــة أشـــخاص، ألســـباب يغلـــب عليهـــا التغـــرات 
المفاجئـــة أو التدريجيـــة يف البيئـــة، والـــي تؤثـــر ســـلًبا عـــىل حياتهـــم أو أوضاعهـــم المعيشـــية، 
يكونـــوا مجريـــن عـــىل تـــرك أماكـــن إقامتهـــم المعتـــادة، أو اختيـــار القيـــام بذلـــك، ســـواء بشـــكل 
مؤقـــت أو دائـــم، والذيـــن ينتقلـــون داخـــل بلـــد منشـــأهم أو إقامتهـــم المعتـــاد أو خارجـــه. 
ـــح لاســـتخدام يف وصـــف األشـــخاص أو مجموعـــات  وال يوجـــد اتفـــاق دويل عـــىل مصطل
األشـــخاص الذيـــن ينتقلـــوا ألســـباب تتعلـــق بالبيئـــة. وإن هـــذا التعريـــف للمهاجـــر البيـــي مـــن 
غـــر المقصـــود منـــه وضـــع أي فئـــات قانونيـــة جديـــدة. فإنـــه تعريـــف عمـــيل يهـــدف إىل 
وصـــف كافـــة المواقـــف العديـــدة الـــي ينتقـــل األشـــخاص فيهـــا ضمـــن ســـياق العوامـــل 

البيئيـــة. 
المصـــدر: مجلـــس المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، ملحوظـــة نقاشـــية: الهجـــرة والبيئـــة )ترشيـــن 
ــأن  ــوار الـــدويل بشـ ــرة، الحـ ــة للهجـ ــة الدوليـ ــر MC/INF/288 )2007؛ المنظمـ الثاين/نوفمـ
الهجـــرة )رقـــم 18( تغـــر المنـــاخ، والتدهـــور البيـــي والهجـــرة )2012(؛ المنظمـــة الدوليـــة 

للهجـــرة، البيئـــة وتغـــر المنـــاخ )2014(.

- الهجـــرة بســـبب تغـــر المنـــاخ: حركـــة شـــخص أو مجموعـــات مـــن األشـــخاص، الذيـــن 
ــة  ــة نتيجـ ــل البيئيـ ــي يف العوامـ ــئ أو تدريجـ ــر مفاجـ ــق بتغـ ــباب تتعلـ ــية ألسـ ــة أساسـ بصفـ
لتغـــر المنـــاخ، تعـــنّي عليهـــم تـــرك محـــل إقامتهـــم المعتـــاد أو اختيارهـــم القيـــام بذلـــك 
ســـواء بشـــكل مؤقـــت أو دائـــم داخـــل الدولـــة أو عـــر الحـــدود الدوليـــة. هـــذا تعريـــف عمـــيل 
ـــة  ـــة قانوني ـــأي قيم ـــع ب ـــه ال يتمت ـــد فإن ـــل والتأيي ـــراض التحلي ـــرة ألغ ـــة للهج ـــة الدولي للمنظم
ـــوع  ـــي تحـــدد ن ـــة، وال ـــة للهجـــرة البيئي ـــة فرعي ـــاخ هـــي فئ محـــددة. الهجـــرة بســـبب تغـــر المن
واحـــد مـــن الهجـــرة البيئيـــة حيـــث يكـــون التغـــر يف العوامـــل البيئيـــة نتيجـــة لتغـــر المنـــاخ. مـــن 
الممكـــن للهجـــرة يف هـــذا الســـياق أن تقـــرتن بالمزيـــد مـــن الضعـــف يف حالـــة األشـــخاص 
المتأثريـــن ال ســـيما إذا مـــا كانـــت قرسيـــة. إال أن الهجـــرة مـــن الممكـــن أيًضـــا أن تمثـــل 
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شـــكا مـــن أشـــكال التكيـــف مـــع عوامـــل الضغـــط البيئيـــة بمـــا يســـاعد يف بنـــاء القـــدرة 
عـــىل الصمـــود لـــدى األشـــخاص والمجتمعـــات المتأثـــرة.  المصـــدر: آليـــة وارســـو الدوليـــة، 
 Action Area اللجنـــة التنفيذيـــة، المجـــال التنفيـــذي 6: الهجـــرة والـــزوح والتنقـــل البـــرشي
Migration, Displacement and Human Mobility :6 – مقـــدم مـــن المنظمـــة 

ــرة )2016(؛  ــة للهجـ الدوليـ

- التـــرشّد عـــر الحـــدود: إىل الحـــاالت الـــي يفـــر فيهـــا األشـــخاص أو يزحـــون عـــر الحـــدود 
المنـــاخ.  تغـــر  آثـــار  ســـياق  يف  أو  الحـــدوث،  البطيئـــة  أو  المفاجئـــة  الكـــوارث  ســـياق  يف 

disasterdisplacement.org/the-platform/key-definitions
- الزنوح/التـــرشّد: انتقـــال األشـــخاص الذيـــن أُجـــروا أو اضطـــروا إىل الهـــروب مـــن منازلهـــم أو 
أماكـــن إقامتهـــم المعتـــادة أو تركهـــا، ال ســـيما بســـبب آثـــار الـــرصاع المســـلح، أو أوضـــاع الُعنـــف 
ــع  ــن ُصنـ ــك الـــي هـــي مـ ــة أو تلـ ــوارث الطبيعيـ ــان، أو الكـ ــاكات حقـــوق اإلنسـ ــاّم، أو انتهـ العـ
ــة  ــادئ التوجيهيـ ــن المبـ ــدر: مقتبـــس مـ ــاع. المصـ ــذه األوضـ ــل هـ ــب مثـ ــان، أو لتجنـ اإلنسـ
بشـــأن الـــزوح الداخـــيل، ملحـــق بمفوضيـــة األمـــم المتحـــدة الســـامية، تقريـــر ممثـــل األمـــني 
العـــام السيد/فرانســـيس إم دينـــج، المقـــدم بموجـــب قـــرار المفوضيـــة 39/1997، الملحـــق 
)11 ترشيـــن الثاين/فرايـــر 1998( وثيقـــة األمـــم المتحـــدة Add.2/53/1998/E/CN.4 ، الفقـــرة 
ــا للمبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الـــزوح الداخـــيل ُيقصـــد  2 مـــن المقدمـــة. ملحوظـــة: خاًفـ

ـــر للحـــدود. ـــزوح الداخـــيل والعاب بالتعريـــف أعـــاه تغطيـــة لك مـــن ال

- التـــرشد الناتـــج عـــن الكـــوارث: حركـــة األشـــخاص الذيـــن اضطـــّروا أو أُجـــروا عـــىل مغـــادرة 
ديارهـــم أو أماكـــن إقامتهـــم المعتـــادة نتيجـــة لكارثـــة أو مـــن أجـــل تجنـــب تأثـــر خطـــر طبيعـــي 
فـــوري ومتوقـــع )...( )المصـــدر: مقتبـــس مـــن مبـــادرة نانســـن، خطـــة نانســـن لحمايـــة 
األشـــخاص المرشديـــن عـــر الحـــدود يف ســـياق الكـــوارث وتغـــر المنـــاخ )المجلـــد 1، ص. 16، 
كانـــون األول/ ديســـمر 2015(.  وقـــد يّتخـــذ التـــرشد الناتـــج عـــن الكـــوارث شـــكل فـــرار تلقـــايئ، أو 
إخـــاء أمـــرت بـــه الســـلطات أو فرضتـــه، أو عمليـــة ترحيـــل غـــر طوعيـــة ومخطـــط لهـــا. ويمكـــن 
أن يحـــدث هـــذا الترشيـــد داخـــل البلـــد )الترشيـــد الداخـــيل(، أو عـــر الحـــدود الدوليـــة )التـــرشد 

عـــر الحـــدود الناجـــم عـــن الكـــوارث( )المرجـــع نفســـه(.

- الهجـــرة القرسيـــة: حركـــة الهجـــرة الـــي، وإن تنّوعـــت دوافعهـــا، تنطـــوي عـــىل اســـتخدام 
القـــّوة أو اإلكـــراه أو القـــرس. ماحظـــة: رغـــم أنـــه ليـــس مفهوًمـــا قانونًيـــا دولًيـــا، فقـــد 
اســـُتخدم هـــذا المصطلـــح لوصـــف تحـــركات الاجئـــني والمرشديـــن )بمـــن فيهـــم المـــرّشدون 
ـــة(، ويف بعـــض الحـــاالت،  ـــرشَّدون بســـبب مشـــاريع إنمائي ـــن ُي بســـبب الكـــوارث أو الســـّكان الذي
الـــدويل، تّمـــت مناقشـــة اســـتخدام هـــذا المصطلـــح  ضحايـــا االتجـــار. وعـــىل الصعيـــد 
ـــة بـــني  ـــداًل مـــن الثنائي ـــة مـــن العوامـــل، ب بســـبب االعـــرتاف الواســـع النطـــاق بوجـــود متواصل
الطوعي/القـــرسي وأن ذلـــك قـــد يقـــّوض نظـــام الحمايـــة الدوليـــة القانـــوين الحـــايل. انظـــر 
ـــون  ـــا، الاجئ ـــد، دوافـــع الهجـــرة، األشـــخاص المـــرشدون داخلًي أيًضـــا ملتمـــس اللجـــوء، الترشي

)الواليـــة(، الاجئـــون )اتفاقيـــة 1951(، ضحيـــة االتجـــار بالبـــرش.



المنظمة الدولية للهجرة 54

- التنّقـــل البـــرشي: هـــو مصطلـــح عـــاّم يشـــمل جميـــع ُمخَتلــَـف أشـــكال تحـــركات األشـــخاص. 
ماحظـــة: يعكـــس مصطلـــح التنقـــل البـــرشي يف ســـياق المفاوضـــات المناخيـــة نطاًقـــا 
أوســـع مـــن تحـــركات األشـــخاص مقارنـــة بمصطلـــح الهجـــرة. وعـــادة مـــا ُيفهـــم المصطلـــح 
ــا غـــر مشـــاركني يف الهجـــرة. عـــىل  ــا الســـياح الذيـــن ُيعتـــرون عموًمـ عـــىل أنـــه يشـــمل أيًضـ
ســـبيل المثـــال، تســـتخدم المنظمـــات الدوليـــة األعضـــاء يف الفريـــق االستشـــاري المعـــين 
ـــح التنقـــل البـــرشي لإلشـــارة إىل مجموعـــة واســـعة  ـــاخ والتنقـــل البـــرشي مصطل بتغـــر المن
مـــن أنـــواع التحـــركات الـــي قـــد تحـــدث يف ســـياق تغـــر المنـــاخ. المصـــدر: الفريـــق االستشـــاري 
ـــدورة  ـــاخ- ال ـــاخ والتنقـــل البـــرشي، والتنقـــل البـــرشي يف ســـياق تغـــر المن المعـــين بتغـــر المن

الحاديـــة والعرشيـــن لمؤتمـــر األطـــراف يف االتفاقيـــة اإلطاريـــة بشـــأن المنـــاخ )2015(.

- المـــرشدون داخليـــا: األشـــخاص أو جماعـــات األشـــخاص الذيـــن أُكرهـــوا عـــىل تـــرك منازلهـــم، 
أو أماكـــن إقامتهـــم المعتـــادة أو اضطـــروا إىل ذلـــك، والســـيما نتيجـــة أو ســـعياً لتفـــادي آثـــار 
ــة  ــوارث طبيعيـ ــان أو كـ ــوق اإلنسـ ــاكات حقـ ــر أو انتهـ ــام األثـ ــف عـ ــاالت عنـ ــلح، أو حـ ــزاع مسـ نـ
أو مـــن فعـــل البـــرش ولـــم يعـــروا الحـــدود الدوليـــة المعـــرتف بهـــا للدولـــة. المصـــدر: مـــن 
ــة  ــان التابعـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــر لجنـ ــق تقريـ ــزوح الداخـــيل، مرفـ ــأن الـ ــة بشـ ــادئ التوجيهيـ المبـ
لألمـــم المتحـــدة المقـــدم مـــن ممثـــل األمـــني العـــام الســـيد فرانســـيس م دينـــغ، عمـــا 
E/بقـــرار اللجنـــة 39/1997، إضافـــة )27 أيلول/ســـبتمر 2002( وثيقـــة األمـــم المتحـــدة

.5 الصفحـــة   ،,*Add.2/53/1998/CN.4

ـــة الشـــخص  ـــة يكـــون مـــن مواطنيهـــا، أو يف حال ـــدويل: أي شـــخص خـــارج دول - المهاجـــر ال
ــن  ــح المهاجريـ ــادة. ويشـــمل المصطلـ ــه المعتـ ــة مولـــده أو إقامتـ ــية، دولـ ــم الجنسـ عديـ
الذيـــن ينـــوون االنتقـــال بشـــكل دائـــم أو مؤقـــت، وأولئـــك الذيـــن ينتقلـــون بطريقـــة نظاميـــة أو 
موثقـــة وكذلـــك المهاجريـــن يف أوضـــاع غـــر نظاميـــة. المصـــدر: إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، توصيـــات بشـــأن إحصـــاءات الهجـــرة الدوليـــة. ولغـــرض 
جمـــع البيانـــات عـــن الهجـــرة ُتعـــرف إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة التابعـــة لألمـــم 
باعتبـــاره »أي  الـــدويل«  الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة( »المهاجـــر  المتحـــدة )إدارة 
شـــخص ُيغـــر بلـــد إقامتـــه المعتـــادة« )إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة التابعـــة 
لألمـــم المتحـــدة، توصيـــات بشـــأن إحصـــاءات الهجـــرة الدوليـــة، التنقيـــح 1 )1998( الفقـــرة 32(.

ـــد إقامتهـــم لغـــرض  ـــة إىل أخـــرى أو داخـــل بل ـــة: تنُقـــل األشـــخاص مـــن دول - هجـــرة العمال
العمـــل. ملحوظـــة: وفقـــاً لتعريـــف المهاجـــر ُتعـــرف هجـــرة العمالـــة بأنهـــا تغطـــي لك مـــن 
المهاجريـــن المنتقلـــني داخـــل البلـــد وعـــر الحـــدود الدوليـــة. وُيـــرَّر هـــذا االختيـــار بالعـــدد 
العمـــل والذيـــن  البلـــد نفســـه ألغـــراض  المتنقلـــني داخـــل  األشـــخاص  الملحـــوظ مـــن 
يواجهـــون أحياًنـــا القيـــود أو التحديـــات نفســـها الـــي يتعـــرض لهـــا المهاجـــرون الدوليـــون، مثـــل 
ــات قـــد تكـــون أكـــر  ــاج. وعـــىل الرغـــم مـــن أن هـــذه التحديـ التميـــز والصعوبـــات يف اإلدمـ
بالنســـبة للمهاجريـــن المتنقلـــني عـــر الحـــدود إال أنهـــا ليســـت غائبـــة تماًمـــا بالنســـبة للمهاجريـــن 

الداخليـــني.  
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-إعـــادة التوطـــني المقـــررة: إعـــادة التوطـــني المقـــّررة يف ســـياق الكـــوارث أو التدهـــور 
ـــار تغـــر المنـــاخ، هـــو عمليـــة مخططـــة  البيـــي، بمـــا يف ذلـــك عندمـــا يكـــون ذلـــك ناتجـــاً عـــن آث
ـــّم مســـاعدتهم عـــىل االبتعـــاد  ينتقـــل فيهـــا أشـــخاص أو مجموعـــات مـــن األشـــخاص، أو تت
المؤقتـــة، إىل موقـــع جديـــد، وتزويدهـــم بظـــروف  أو أماكـــن إقامتهـــم  عـــن ديارهـــم 
ــد  ــز، معهـ ــد بروكينغـ ــن معهـ ــس مـ ــدر: مقتبـ ــم. المصـ ــاء حياتهـ ــادة بنـ ــم بإعـ ــمح لهـ تسـ
جامعـــة جورجتـــاون لدراســـة الهجـــرة الدوليـــة ومفـــوض األمـــم المتحـــدة الســـامي لشـــؤون 
الاجئـــني، خطـــوط توجيهيـــة بشـــأن حمايـــة النـــاس مـــن الكـــوارث والتغـــر البيـــي مـــن خـــال 
Weerashinghe & Bower 2021 ،5 .ص ،)Brookings, 2015( ،إعـــادة التوطـــني المقـــررة

- الحمايـــة: هـــي أي إجـــراء إيجـــايب، ســـواء كان قائًمـــا عـــىل االلزتامـــات القانونيـــة أم ال، 
تتخـــذه الـــدول نيابـــة عـــن األشـــخاص المترشديـــن بســـبب الكـــوارث أو األشـــخاص المعّرضـــني 
لخطـــر الترشيـــد، والـــي تهـــدف إىل تحقيـــق االحـــرتام الكامـــل لحقـــوق الفـــرد بمـــا يتفـــق 
مـــع نـــص وروح مجموعـــات القوانـــني ذات الصلـــة بهـــذه الحقـــوق، أال وهـــي القانـــون 
ــان، والقانـــون الـــدويل لاجئـــني )خطـــة  الـــدويل اإلنســـاين والقانـــون الـــدويل لحقـــوق اإلنسـ
ـــني  ـــة الدائمـــة المشـــرتكة ب ـــن، 2015(. واعتمـــدت اللجن ـــة األشـــخاص المرشدي نانســـن لحماي
الـــوكاالت التعريـــف الـــذي ينـــص عـــىل أن الحمايـــة تتعلـــق بالدفـــاع عـــن األنشـــطة الـــي تهـــدف 
إىل تحقيـــق االحـــرتام الكامـــل والحمايـــة والوفـــاء بحقـــوق جميـــع األفـــراد وفًقـــا لنـــص وروح 
مجموعـــات القوانـــني ذات الصلـــة )أي القانـــون الـــدويل اإلنســـاين والقانـــون الـــدويل لحقـــوق 
اإلنســـان، والقانـــون الـــدويل لاجئـــني(. تســـتلزم الحمايـــة يف المجـــال اإلنســـاين معايـــر معـــرتف 
بهـــا عـــىل نطـــاق المنظومـــة، تـــم االتفـــاق عليهـــا، ويدعمهـــا نظـــام تنســـيق قائـــم جّيـــد البنيـــة. 

/interagencystandingcommittee.org

- الســـكّان المحـــارصون: الســـكان الذيـــن ال يهاجـــرون، لكـــن يعيشـــون يف مناطـــق مهـــددة، 
عرضـــة  أكـــر  فيكونـــون  للبقـــاء،  يضطـــّروا  أو  »محارَصيـــن«  يصبحـــوا  ألن  معرَّضـــون   ]...[
 Foresight, Migration and Global للصدمـــات البيئيـــة والفقـــر. المصـــدر: مقتبـــس مـــن
Environmental Change )2011( p. 25، ورد يف مـــرسد ”الهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ: 
 International Organization for Migration,(  ،2014 السياســـات“،  أجـــل  مـــن  أدلـــة 
 Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy
ــن  ــكان المحارصيـ ــوم السـ ــق مفهـ ــة: ينطبـ MECLEP(, Glossary )2014( p. 17((. ماحظـ
بشـــكل خـــاص عـــىل اأُلرَس المعيشـــية األفقـــر الـــي قـــد ال تملـــك المـــوارد الازمـــة لانتقـــال والـــي 
تتـــرر ُســـُبل كســـب عيشـــهم ”الهجـــرة والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ: أدلـــة مـــن أجـــل السياســـات“، 
 International Organization for Migration, Migration, Environment(  ،2014
.and Climate Change: Evidence for Policy )MECLEP(, Glossary )2014( p. 17

المصـــدر: مقتبـــس مـــن مـــرسد مصطلحـــات عجـــم المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة حـــول 
الهجـــرة، المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، 2019.
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تقـــوم مبـــادرة »المهاجـــرون يف البلـــدان الـــي تمـــّر بأزمـــات”104 التابعـــة للمنظمـــة، بدعـــم 
إدمـــاج المهاجريـــن والمرشديـــن يف جهـــود الحـــّد مـــن مخاطـــر الكـــوارث، مـــع مراعـــاة مكامـــن 
الضعـــف المحـــددة الـــي تواجههـــا هـــذه الفئـــات وكونهـــا غالًبـــا مـــا ُتعـــّد مـــن ضمـــن المفقوديـــن 
الكـــوارث. وأنتجـــت مبـــادرة أصحـــاب المصلحـــة المتعدديـــن« هـــذه، الخطـــوط  عنـــد وقـــوع 

ــة”105. ــات أو كـــوارث طبيعيـ ــاين مـــن نزاعـ ــة المهاجريـــن يف البلـــدان الـــي تعـ ــة لحمايـ التوجيهيـ

ــات  ــيق المخيمـ ــة بتنسـ ــة المعنيـ ــة العالميـ ــرة المجموعـ ــة للهجـ ــة الدوليـ ــود المنظمـ تقـ
وإدارتهـــا )المجموعـــة المعنيـــة بالتنســـيق(، وهـــي آليـــة تنســـيق اللجنـــة الدائمـــة المشـــرتكة 
بـــني الـــوكاالت الـــي تدعـــم األشـــخاص المترريـــن مـــن الكـــوارث والمرّشديـــن داخلًيـــا106. وصاغـــت 
المجموعـــة المعنيـــة بالتنســـيق إرشـــادات موّســـعة لدعـــم إدارة الســـكان المرشديـــن يف ســـياق 
الكـــوارث، ســـواء داخـــل بلدهـــم أو عـــر الحـــدود، وتقديـــم التوجيـــه107 بشـــأن المســـاعدة والحمايـــة 
يف المخيمـــات وخارجهـــا. وقامـــت المنظمـــة بصفتهـــا قائـــدة المجموعـــة المعنيـــة بالتنســـيق 
ـــدوراس وغواتيمـــاال والســـلفادور ونيكاراغـــوا  بتنســـيق جهـــود األمـــم المتحـــدة مـــع حكومـــات هن
لضمـــان توفـــر الخدمـــات وتجنـــب تداخـــل الجهـــود، وتقليـــص الفجـــوات يف الرعايـــة اإلنســـانية 
اســـتجابة إلعصـــار إيتـــا، يف 2020. ويف عـــام 2020، وّفـــرت المنظمـــة المـــأوى يف حـــاالت الطـــوارئ 

ومجموعـــات المـــواّد غـــر الغذائيـــة لضحايـــا الفيضانـــات يف بورونـــدي.

وتشارك المنظمة بنشاط يف الجهود المبذولة ُبغية تعزيز توافر البيانات إلعام الجهات الفاعلة 
يف المجال اإلنساين، ودعم االستجابة اإلنسانية للصدمات المناخية وضغوط التنقل والكوارث. 
الترّشد  حاالت  وتراقب  المنظمة  تتعقب  )المصفوفة(،  الترشّد  تتبع  مصفوفة  وبواسطة 
وتنّقل السكان يف حاالت الكوارث، وتجمع البيانات األساسية لدعم تخطيط االستجابة االسرتاتيجية 
والتنفيذ التشغييل وتقديم المساعدة اإلنسانية. وخال الفرتة 2020-2021، قدمت المنظمة 
المثال  سبيل  عىل  ذلك  يف  بما  الكوارث  حاالت  من  متنوعة  مجموعة  يف  إنسانية  استجابات 

هندوراس وغواتيماال، وزيمبابوي وتيمور الرشقية وموزمبيق.

الحّد من مخاطر الكوارث والتكّيف مع تغر المناخ
تســـاعد المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة البلـــدان عـــىل منـــع المخاطـــر وإدارتهـــا مـــن خـــال تدابـــر بنـــاء 
القـــدرة عـــىل الصمـــود والتكّيـــف الـــي تدمـــج أبعـــاد التنقـــل البـــرشي ومنظوراتـــه. وُينَجـــز الكثـــر مـــن 
هـــذا العمـــل يف رشاكـــة وبالتنســـيق مـــع الجهـــات الفاعلـــة والمبـــادرات األخـــرى، مثـــل مبـــادرة تعزيـــز 
القـــدرات للحـــّد مـــن مخاطـــر الكـــوارث، والمنصـــة المعنيـــة بالتـــرشد الناتـــج عـــن الكـــوارث، والمجلـــس 
ـــة  ـــزوح، التابعـــة التفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاري الرنويجـــي لاجئـــني، وفرقـــة العمـــل المعنيـــة بال
بشـــأن تغـــر المنـــاخ. وتوّفـــر األدوات الحاليـــة إرشـــادات وافـــرة حـــول كيفيـــة تصميـــم وتنفيـــذ 
التدخـــات الـــي تســـتهدف أبعـــاًدا محـــددة مـــن الروابـــط بـــني التنقـــل والبيئـــة والمخاطـــر. ومـــن 

/micicinitiative.iom.int -104

micicinitiative.iom.int/guidelines -105

/cccmcluster.org -106

www.iom.int/mend-guide-comprehensive-guide-planning-mass-evacuations-natural-disasters -107
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األمثلـــة عـــن ذلـــك »ترجمـــة األقـــوال إىل أفعـــال، خطـــوط توجيهيـــة بشـــأن التـــرشد الناتـــج عـــن 
ـــز القـــدرات للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث وأداة التخطيـــط إلدارة  ـــادرة تعزي الكـــوارث108«، و«تقييـــم مب
مخاطـــر الكـــوارث«109، و«الخطـــوط التوجيهيـــة لحمايـــة المهاجريـــن يف البلـــدان الـــي تعـــاين مـــن 

نزاعات أو كوارث طبيعية “110.

فرقة العمل العالمية التابعة لمجلس رؤساء البلديات المعي بالمناخ والهجرة 
لمعالجـــة تأثـــر التدهـــور المناخـــي عـــىل الهجـــرة يف المـــدن، انضـــّم رؤســـاء البلديـــات مـــن جميـــع 
أنحـــاء العالـــم مًعـــا إلنشـــاء فريـــق قيـــادة المـــدن األربعـــني المعـــين بالمنـــاخ والهجـــرة التابـــع 
لمجلـــس رؤســـاء البلديـــات )فريـــق قيـــادة المـــدن األربعـــني(. وبتوجيـــه مـــن رؤســـاء بلديـــات برشـــلونة 
وبريســـتول وداكار وداكا الشـــمالية وفريتـــاون وهيوســـن ولـــوس أنجلـــوس وليمـــا وميانـــو، ســـتضع 
فرقـــة العمـــل خطـــة عمـــل بالرشاكـــة مـــع قـــادة مجتمعـــات المهاجريـــن والاجئـــني المحلّيـــة 
وقـــادة األعمـــال والخـــراء لتقديمهـــا يف مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة المعـــين بتغـــّر المنـــاخ )مؤتمـــر 
األطـــراف 26( يف ترشيـــن الثاين/نوفمـــر 2021 يف حـــوار مـــع النظـــراء الوطنيـــني واإلقليميـــني. 
والمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة مدعـــّوة إلســـداء المشـــورة والمســـاهمة يف وضـــع خطـــة العمـــل 
بوصفهـــا مـــزوداً معرفيـــاً رائـــداً ومحـــركاً للسياســـات المبتكـــرة الـــي تتنـــاول العاقـــة بـــني الهجـــرة 

والبيئـــة وتغـــر المنـــاخ.

توجيهات بشأن تعميم االعتبارات البيئية والمناخية يف برامج إعادة اإلدماج
ــا المنظمـــة الحكوميـــة الدوليـــة الرائـــدة يف مجـــال  ــز المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بصفتهـ تركـ
الهجـــرة عـــىل الممارســـات المبتكـــرة إلعـــادة اإلدمـــاج المســـتدام بيئًيـــا، وتأثرهـــا اإليجـــايب عـــىل لك 
مـــن التكيـــف مـــع تغـــر المنـــاخ وكذلـــك عـــىل إعـــادة إدمـــاج العائديـــن يف بلدانهـــم األصليـــة. وكجـــزء 
مـــن عملهـــا، قامـــت المنظمـــة بتطويـــر الملحـــق البيـــي لكتيـــب المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة إلعـــادة 
اإلدمـــاج »خطـــوط توجيهيـــة لتعميـــم االعتبـــارات البيئيـــة والمناخيـــة يف برامـــج إعـــادة اإلدمـــاج«111، 

بتمويـــل مـــن وزارة التنميـــة الدوليـــة يف المملكـــة المتحـــدة.

خرضنــة االســتجابات اإلنســانية مــن خــال اســتعادة منتجــات الطاقة الشمســية وإصاحها 
ــة للهجــرة، يهــدف  ــرشُّد هــو مــرشوع تقــوده المنظمــة الدولي وإعــادة تدويرهــا يف أماكــن الت
ــر أنظمــة إلعــادة اســتخدام منتجــات الطاقــة الشمســية وإصاحهــا وإعــادة تدويرهــا.  إىل تطوي
ســيقوم المــرشوع أيًضــا بإنتــاج وتقاســم الــدروس الُمســتفاَدة بشــأن العوامــل الفريــدة الــي 
ــة يف أماكــن التــرشُّد مــن أجــل مســاعدة  ــات اإللكرتوني ــر عــىل اإلصــاح اإللكــرتوين وإدارة النفاي تؤث

ــات »الخــراء« القائمــة يف المجــال اإلنســاين يف أماكــن أخــرى112. العملي

www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-disaster-displacement    -108

www.cadri.net/en/cadri-tool -109

micicinitiative.iom.int/guidelines  -110

environmentalmigration.iom.int/guidance-mainstreaming-environmental-and-climate-considerations-reintegration--111
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/innovasjonnorge.no/no/subsites/hipnorway/innovation-projects2/tackling-the-issue-of-solar-waste-in-refugee-settings.www-112
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معالجة الدوافع وتيسر الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية يف سياقات الكوارث وتغر 
المناخ يف منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية113 )الهيئة المعنية بالتنمية(

المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة هـــي الرشيـــك المنفـــذ الرائـــد لرنامـــج مشـــرتك مـــع منظمـــة 
العمـــل الدوليـــة، المنصـــة المعنيـــة بالتـــرشد الناتـــج عـــن الكـــوارث، يســـتضيفه مكتـــب األمـــم 
المتحـــدة لخدمـــات المشـــاريع ومفوضيـــة األمـــم المتحـــدة الســـامية لشـــؤون الاجئـــني، والهيئـــة 
ـــة  ـــؤات المناخي ـــة المعـــين بالتنب ـــة للتنمي ـــة الحكومي ـــة الدولي ـــز الهيئ ـــز مرك ـــة، ومرك ـــة بالتنمي المعني
الهجـــرة.  أجـــل  الـــرشكاء مـــن  المتعـــدد  االســـتئماين  الصنـــدوق  وتطبيقاتهـــا، وبتمويـــل مـــن 
ويســـعى المـــرشوع إىل تقليـــل الدوافـــع الســـلبية والعوامـــل الهيكليـــة الـــي تجـــر النـــاس عـــىل 
ــياق  ــة والمنتظمـــة يف سـ ــة والمنظمـ ــرة اآلمنـ ــة، مـــع تســـهيل الهجـ ــادرة بلدانهـــم األصليـ مغـ
الكـــوارث وتغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي يف منطقـــة الهيئـــة المعنيـــة بالتنميـــة. ويهـــدف الرنامـــج 
إىل تحســـني إدارة الهجـــرة اإلقليميـــة والوطنيـــة يف ســـياق اآلثـــار الســـلبية لتغـــر المنـــاخ والتدهـــور 
ــاق العالمـــي  ــة لاتفـ ــا األهـــداف ذات الصلـ ــاول لك منهـ ــة تتنـ ــراءات مختلفـ البيـــي مـــن خـــال إجـ
وتســـهم يف تنفيـــذ الصكـــوك الدوليـــة األخـــرى ذات الصلـــة ويســـعى إىل خلـــق تـــآزر مـــع مـــرشوع 

ــاحل. ــة السـ ــة يف منطقـ ــذه المفوضيـ تنفـ

 تنفيذ السياسات العالمية بشأن الهجرة البيئية والترشّد الناتج عن الكوارث يف غرب إفريقيا
ــة  ــار خطـ ــا يف إطـ ــرة مرشوًعـ ــة للهجـ ــة الدوليـ ــود المنظمـ ــا، تقـ ــة فرنسـ ــن حكومـ ــل مـ بتمويـ
ــرب  ــوارث الـــي تهـــدف إىل دعـــم الـــدول يف غـ ــن الكـ ــة بالتـــرشد الناتـــج عـ ــة المعنيـ ــل المنصـ عمـ
إفريقيـــا يف جهودهـــا الراميـــة إىل التقليـــل مـــن التـــرّشد وتســـهيل مســـارات الهجـــرة المنتظمـــة 
يف ســـياق الكـــوارث وتغـــر المنـــاخ والتدهـــور البيـــي. ويدعـــم هـــذا المـــرشوع دول المنطقـــة 
يف تنفيـــذ الزتاماتهـــا عـــىل النحـــو المنصـــوص عليـــه يف االتفـــاق العالمـــي وخطـــة عمـــل االتحـــاد 
األفريقـــي التنفيذيـــة الثاثيـــة لاتفـــاق العالمـــي للهجـــرة يف أفريقيـــا 2020-2022. ويركـــز المـــرشوع 
ـــة، )2( حـــوار  ـــات واألدلّ ـــة: )1( البيان ـــات السياســـة العالمي ـــز رئيســـية تتمـــاىش مـــع أولوي ـــاث ركائ عـــىل ث

ــال. ــات، )3( االّتصـ السياسـ

الشتات والزراعة اإليكولوجية يف المغرب
ـــا بتنفيـــذ مـــرشوع حـــول مشـــاركة المغرتبـــني يف تطويـــر الزراعـــة  تقـــوم المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة حالًي
اإليكولوجيـــة يف المغـــرب. وهدفهـــا هـــو إســـداء المشـــورة وتوجيـــه المغاربـــة يف الشـــتات لاســـتثمار 
يف الممارســـات الزراعيـــة المســـتدامة. يف هـــذا المـــرشوع، تـــم تحديـــد مامـــح العائديـــن مـــن الشـــتات 
العاملـــني يف والزراعـــة اإليكولوجيـــة، وتحليـــل الفوائـــد االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة لمشـــاريعهم. 
وبـــنّي المـــرشوع الجـــاري إمكانـــات المغرتبـــني يف دعـــم التنميـــة وزيـــادة الســـيادة الغذائيـــة واألمـــن يف 
المناطـــق الريفيـــة، وبالتـــايل المســـاعدة يف خلـــق فـــرص عمـــل خـــراء للشـــباب يف المناطـــق المهمشـــة114.

الشتات والزراعة اإليكولوجية يف كولدا، السنغال
يف كولـــدا، وهـــي منطقـــة تقـــع يف جنـــوب الســـنغال، أعـــدت المنظمـــة دراســـة عـــن ُفـــرَص 

113- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

environmentalmigration.iom.int/migration-and-agroecology-west-africa 114- المنظمة والهجرة وإيكولوجيا الزراعة يف غرب إفريقيا
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كســـب العيـــش مـــن خـــال الممارســـات المقاومـــة للمنـــاخ للمهاجريـــن العائديـــن، بعنـــوان »تعميـــم 
األبعـــاد البيئيـــة يف دعـــم إعـــادة اإلدمـــاج للحـــّد مـــن آثـــار تغـــر المنـــاخ عـــىل الهجـــرة يف غـــرب أفريقيـــا«. 
وأُشـــر إىل أن مزرعـــة ســـو رانـــش )Sow Ranch(  مثـــال ُيحَتـــذى بـــه. فقـــد قـــام مؤسســـها، بـــال 
ـــل  ـــات المتحـــدة، بتحوي ـــني الســـنغاليني يف الوالي ـــني المغرتب ـــد مـــن ب ســـو، وهـــو نفســـه مهاجـــر عائ
10 هكتـــارات مـــن األرايض المتدهـــورة والمهجـــورة إىل مجـــال إيكولوجـــي زراعـــي مزدهـــر، يعمـــل 
ـــي  ـــزوح الجماع ـــن ال ـــت م ـــة عان ـــادي لقري ـــني االقتص ـــاهم يف التمك ـــا يس ـــب، مم ـــز تدري ـــا كمرك أيًض

ـــة الشـــباب115. مـــن الريـــف ومـــن بطال

مـــرشوع توبيهونـــزيا:  تعزيـــز القـــدرة عـــى الصمـــود يف مواجهـــة مخاطـــر الكـــوارث الطبيعيـــة 
يف بوروندي

بتمويل من االتحاد األورويب وتصميم بالتنسيق مع منظمة أوكسفام، يهدف هذا المرشوع 
عىل  بوروندي  سكان  قدرة  لتعزيز  والمحلية  الوطنية  الجهود  دعم  إىل  المنظمة  تنفذه  الذي 
الصمود يف مواجهة الصدمات. وعىل وجه التحديد، سيعالج المرشوع مخاطر الكوارث والترّشد 
المرتبط بالكوارث من خال دعم تعزيز نظام إدارة المخاطر الناتجة عن الكوارث يف البلد بالتعاون 

مع المنصة الوطنية البوروندية لمنع المخاطر وإدارة الكوارث116.

دعم المجتمعات الرعوية يف المناطق القاحلة وشبه القاحلة يف كينيا117
ـــة  ـــة طـــرق الرتحـــال التقليدي تدعـــم المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة مجتمعـــات الرعـــاة الرّحـــل لحماي
يف مواجهـــة حـــاالت الجفـــاف والـــرصاع المحـــيل عـــىل المـــوارد بـــني المجموعـــات، والعقبـــات األخـــرى 
الـــي تعـــرتض التنقـــل )بمـــا يف ذلـــك داخـــل الحـــدود الوطنيـــة(. يف جميـــع أرجـــاء منطقـــة الســـاحل، 
ــار(،  ــا )منطقـــة تأثـــرت بالجفـــاف وتقلـــب هطـــول األمطـ وتحديـــداً يف شـــمال وشـــمال رشق كينيـ
تعـــزز المنظمـــة الدعـــم الشـــامل للمجتمعـــات الرعويـــة، الـــي تأثـــرت ســـلًبا بالجفـــاف المتكـــرر وعـــدم 
انتظـــام هطـــول األمطـــار. وتعـــرض العديـــد مـــن هـــذه المجتمعـــات المحليـــة لضغـــوط إضافيـــة 
بســـبب التدفقـــات الكبـــرة لاجئـــني مـــن الصومـــال )ال ســـيما يف أعقـــاب جفـــاف عـــام 2011(. برشاكـــة 
مـــع وكاالت دوليـــة أخـــرى، قدمـــت المنظمـــة دعًمـــا مكثًفـــا لهـــذه المجتمعـــات للحفـــاظ عـــىل 
نمـــوذج ســـبل العيـــش التقليـــدي القائـــم عـــىل التنقـــل )رعـــي الماشـــية( مـــع تعزيـــز تنويـــع الدخـــل 

للتخفيـــف مـــن المخاطـــر.

برنامج المشاريع الصغرة إلدارة النفايات يف فريتاون، سراليون
مـــن المتوقـــع أن يتضاعـــف عـــدد ســـكان مدينـــة فريتـــاون خـــال العقـــد القـــادم بســـبب 
الهجـــرة المناخيـــة مـــن جميـــع أنحـــاء البـــاد. إذ ينتقـــل العديـــد مـــن هـــؤالء المهاجريـــن الريفيـــني إىل 
ـــاه والـــرصف الصحـــي  ـــة حيـــث يتعـــّذر الحصـــول عـــىل المي المســـتوطنات غـــر الرســـمية يف المدين
والوظائـــف. واســـتجابة لذلـــك، قـــام مجلـــس بلديـــة مدينـــة فريتـــاون والعمـــدة إيفـــون آيك ســـوير 

115- المرجع نفسه.
iomint.sharepoint.com/sites/TRDTeamSite2/DRR%20and%20Resilience/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTRDTeamSite2-116
2D%20DRR%2C%20Resilience%2C%20Climate%20%2FDRR%20and%20Resilience%2FIOM%20Project%20Examples%20%
2D%20%20%28DRR%29%2D%20Resilience%20to%20Natural%20Disaster%20Risks%20%Change%2FIOM%20Burundi%20
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الديناميكيـــات  هـــذه  لمعالجـــة   )Transform Freetown( فريتـــاون«118  »تغيـــر  بوضـــع خطـــة 
المتقاطعـــة بطريقـــة متكاملـــة، وخلـــق فـــرص عمـــل للشـــباب المهاجريـــن وخرنـــة فريتـــاون يف 
الوقـــت نفســـه. ودعمـــاً ألهـــداف هـــذه المبـــادرة، يف عـــام 2020، دخلـــت المنظمـــة الدوليـــة 
للهجـــرة يف رشاكـــة مـــع رئيـــس مجلـــس البلديـــة آيك ســـوير إلنشـــاء برنامـــج مـــرشوع صغـــر إلدارة 
النفايـــات ألجـــل توظيـــف وتوفـــر التدريـــب عـــىل ريـــادة األعمـــال للشـــباب، ومعظمهـــم مـــن 
ـــة ثاثيـــة العجـــات، وتدريبهـــم عـــىل  ـــن الريفيـــني. ويتـــم تزويـــد هـــؤالء الشـــباب بدراجـــات ناري المهاجري
تطويـــر األعمـــال إلنشـــاء مؤسســـات صغـــرة إلدارة النفايـــات المســـتدامة، وتقـــدم خدمـــات 
جمـــع النفايـــات لـــألرس يف جميـــع أنحـــاء فريتـــاون119. ويف عـــام 2021 تـــم توســـيع المـــرشوع بدعـــم 
ــاء البلديـــات المعـــين بالهجـــرة لاســـتجابة  مـــن صنـــدوق المـــدن العالميـــة التابـــع لمجلـــس رؤسـ
الشـــاملة للوبـــاء، حيـــث تعمـــل المنظمـــة كرشيـــك اســـرتاتيجي120. ومـــن خـــال هـــذه الرشاكـــة 
ـــر مـــن 1200 وظيفـــة للشـــباب يف مجـــال  ـــاون أك ـــة فريت ـــس مدين ـــة، أنشـــأ مجل ـــة والعالمي المحلي
ـــًا لهـــذه الهجـــرة الخطـــرة والتخفيـــف مـــن حـــّدة التدهـــور البيـــي داخـــل  ـــة، ممـــا يوفـــر بدي الخرن

المدينـــة.

ـــوارث  ـــاخ والك ـــر المن ـــن تغ ـــرضرة م ـــات المت ـــن والمجتمع ـــن المهاجري ـــة وتمك ـــز حماي تعزي
يف منطقـــة المحيـــط الهـــادئ 

بصفتهـــا الوكالـــة الرائـــدة يف الرنامـــج المشـــرتك المعـــين بتغـــر المنـــاخ يف المحيـــط الهـــادئ 
المتحـــدة  األمـــم  مـــن صنـــدوق  الممـــّول  المشـــرتك(  )الرنامـــج  البـــرشي  واألمـــن  والهجـــرة 
االســـتئماين لألمـــن البـــرشي )الصنـــدوق االســـتئماين(، تعمـــل المنظمـــة برشاكـــة مـــع لجنـــة 
العمـــل  ومنظمـــة  الهـــادئ  والمحيـــط  آلســـيا  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  المتحـــدة  األمـــم 
الدوليـــة ومفوضيـــة األمـــم المتحـــدة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان ومنتـــدى جـــزر المحيـــط الهـــادئ 
ـــر إطـــار عمـــل  ـــج عـــن الكـــوارث. ويهـــدف هـــذا المـــرشوع إىل تطوي ـــة بالتـــرشد النات والمنصـــة المعني
إقليمـــي قائـــم عـــىل الحقـــوق بشـــأن التـــرشد المرتبـــط بتغـــر المنـــاخ والهجـــرة وعمليـــات إعـــادة 

ــررة. ــني المقـ التوطـ

استجابة المحيط الهادئ للترشّد الناجم عن الكوارث  
يف إطـــار برنامـــج اســـتجابة المحيـــط الهـــادئ للتـــرشد الناجـــم عـــن الكـــوارث الممـــول مـــن االتحـــاد 
األورويب، تعمـــل المنظمـــة ومركـــز رصـــد الترشيـــد الداخـــيل والمنصـــة المعنيـــة بالتـــرشد الناتـــج عـــن 
الكـــوارث كجهـــات رشيكـــة منفـــذة لتوليـــد أدلـــة جديـــدة لمســـاعدة الحكومـــات عـــىل فهـــم للتـــرشد 
ــا بشـــكل أفضـــل. ويســـعى  ــا واالســـتجابة لهـ ــا والوقايـــة منهـ الناجـــم عـــن الكـــوارث والتخطيـــط لهـ
ـــر للتـــرشد الناجـــم  ـــة للحـــّد مـــن مخاطـــر وتأث ـــة والوطني هـــذا المـــرشوع إىل دعـــم الجهـــود اإلقليمي
ـــة الصغـــرة يف  ـــة الجزري ـــدول النامي ـــرّشد يف ال عـــن الكـــوارث عـــىل األشـــخاص المعرضـــني لخطـــر الت
المحيـــط الهـــادئ. وسيســـاهم المـــرشوع يف تحســـني اســـتجابات السياســـات والتخطيـــط للكـــوارث، 

ـــنة. ـــدة والمحّس فضـــًا عـــن األدوات التشـــغيلية الجدي

/fcc.gov.sl/transform-freetown  -118

www.iom.int/news/entrepreneurship-and-waste-management-sierra-leone-fight-unemployment-and-clean-cities-119

www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf-res/freetown-sierra-leone -120



 االســـراتيجية المؤسســـية بشـــأن الهجـــرة والبيئـــة 
61وتغـــّر المنـــاخ 2030-2021

سياسة فانواتو الوطنية بشأن تغر المناخ والترشّد الناجم عن الكوارث
عملـــت المنظمـــة مـــع المكتـــب الوطـــين إلدارة الكـــوارث يف فانواتـــو ووزارة التكيـــف مـــع 
ـــاخ والتـــرشد الناجـــم  تغـــر المنـــاخ يف عمليـــة تشـــاركية لصياغـــة سياســـة وطنيـــة121 بشـــأن تغـــر المن
ـــع للمنظمـــة مـــن خـــال  ـــة التاب ـــدوق التنمي ـــّم إعـــداد السياســـة بدعـــم مـــن صن عـــن الكـــوارث. وت

مـــرشوع بعنـــوان »تطويـــر إطـــار وطـــين للحلـــول الدائمـــة يف فانواتـــو«.

تعزيز قدرة المجتمع عى الصمود يف وجه الزنوح الناجم عن الكوارث يف نيبال
أعربـــت الهيئـــة الوطنيـــة للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث وإدارتهـــا عـــن اهتمامهـــا بتعزيـــز مراقبتهـــا 
ــزوح كأداة  ــع الـ ــة تتبـ ــج مصفوفـ ــرة دمـ ــة للهجـ ــة الدوليـ ــتدعم المنظمـ ــني وسـ ــكان النازحـ للسـ
للحكومـــة النيباليـــة يف تتبـــع الـــزوح واحتياجـــات الســـكان النازحـــني يف جميـــع أنحـــاء البـــاد. واســـتجابت 
المنظمـــة للعديـــد مـــن الكـــوارث الواســـعة النطـــاق يف نيبـــال - بمـــا يف ذلـــك فيضانـــات كـــويش 
عـــام 2008 وزالزل عـــام 2015 وفيضانـــات عـــام 2017. ويتـــم تمويـــل المـــرشوع مـــن قبـــل الوكالـــة 

الكوريـــة للتعـــاون الـــدويل ووزارة الشـــؤون الخارجيـــة.

الحوار اإلقليمي لمعالجة التنقل البرشي والتكيف مع تغر المناخ يف رشق الكارييب
بلـــدان وأقاليـــم رشق الكاريـــيب معرضـــة بشـــدة للعديـــد مـــن المخاطـــر البيئيـــة والمناخيـــة. يف 
عـــام 2018، أجـــرت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة تقييًمـــا الحتياجـــات إدارة الهجـــرة يف الـــدول الجزريـــة 
ـــا التنقـــل البـــرشي يف  العـــرش يف الكومنولـــث الكاريـــيب، ســـلّط الضـــوء عـــىل محدوديـــة إدمـــاج قضاي
خطـــط واســـرتاتيجيات تغـــر المنـــاخ والكـــوارث. وأقـــام هـــذا المـــرشوع سلســـلة حـــوارات إقليميـــة يف 
رشق البحـــر الكاريـــيب تعـــزز قـــدرات الحكومـــات عـــىل جمـــع وتحليـــل واســـتخدام البيانـــات المتعلقـــة 
ــادرة  ــذه المبـ ــم هـ ــر البيـــي. وتدعـ ــن التغـ ــتمدة مـ ــن الضعـــف المسـ ــل البـــرشي ومكامـ بالتنقـ
ــاج التنقـــل البـــرشي يف اســـرتاتيجيات تغـــر المنـــاخ وتمّكـــن مـــن وضـــع  الجهـــود المبذولـــة إلدمـ

سياســـات قائمـــة عـــىل األدلـــة تعـــزز األمـــن البـــرشي للفئـــات الضعيفـــة مـــن الســـكان.

النساء الايئ يبقن يف البلد والتكيف مع تغر المناخ يف شهريتوز، طاجيكستان
نظـــًرا ألن المزيـــد مـــن الرجـــال مـــن المناطـــق الريفيـــة يبحثـــون عـــن فـــرص عمـــل بعيـــًدا عـــن 
المـــزل، ســـيتعني عـــىل النســـاء مواجهـــة التحديـــات الجديـــدة، بمـــا يف ذلـــك آثـــار تغـــر المنـــاخ. يف 
مقاطعـــة شـــهريتوز يف طاجيكســـتان، يعمـــل مـــرشوع مدعـــوم مـــن صنـــدوق التنميـــة التابـــع 
للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة حـــول »فهـــم العاقـــة بـــني النـــوع االجتماعـــي للهجـــرة وتغـــر المنـــاخ 
والزراعـــة« عـــىل تقييـــم فعاليـــة تنميـــة قـــدرات النســـاء الـــايئ يبقـــني يف طاجيكســـتان، لتعزيـــز التكّيـــف 
ـــاه يف  ـــاخ عـــىل صعيـــد األرسة مـــع الجفـــاف والنقـــص الشـــديد يف إمـــدادات المي مـــع تغـــر المن
ـــة حـــول محـــو األميـــة الماليـــة والتكّيـــف  ـــا عـــىل مســـتوى القري طاجيكســـتان. ويوفـــر المـــرشوع تدريًب
مـــع تغـــر المنـــاخ باإلضافـــة إىل خدمـــات استشارية/إرشـــادية للنســـاء والنســـاء الـــايت يبقـــني يف البلـــد. 
ـــل. ـــكل أفض ـــوارد بش ـــر والم ـــىل إدارة المخاط ـــتفيدات ع ـــذه المس ـــدرات ه ـــة الق ـــاعد تنمي وستس
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 الشتات والعمل المناخي، قرغزيستان
نظـــًرا لوجـــود قيـــود ماليـــة عـــىل اإلنفـــاق العـــاّم عـــىل العمـــل المناخـــي يف العديـــد مـــن البلـــدان، 
ـــة رأس المـــال  ـــة( لتعبئ ـــة ومالي ـــة أدوات مختلفـــة )سياســـية وقانوني تســـتخدم الحكومـــات الوطني
ــة  ــة التابـــع للمنظمـ ــاعد مـــرشوٌع يدعمـــه صنـــدوق التنميـ ــتان، يسـ ــا. يف قرغزسـ ــاّص أيًضـ الخـ
الدوليـــة للهجـــرة حـــول »االســـتفادة مـــن تمويـــل المغرتبـــني للعمـــل المناخـــي« عـــىل فهـــم أفضـــل 
لكيفيـــة تأثـــر العوامـــل النفســـية الـــي تشـــكل ســـلوك التكّيـــف عـــىل قـــرارات أعضـــاء الشـــتات القرغـــزي 
ـــف مـــع تغـــر المنـــاخ  أو مواطنيهـــم بالخـــارج لاســـتثمار و/أو تقديـــم الدعـــم الخـــري يف مجـــال التكيُّ
يف قرغزســـتان. وستســـاعد النتائـــج يف تطويـــر اســـرتاتيجية اتصـــال لمشـــاركة المغرتبـــني يف تمويـــل 

العمـــل المناخـــي.
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