تعهد مفتوح
عنوان التعهد:

تعزيز قدرة امل متعات احمللية عىل الصمود ل ّ
تغي املناخ وتدهور البيئة من خالل العمل الإنساين اذلي يراعي اخملاطر املناخية.
ادلوةل (ادلول)  /امجلعية (امجلعيات) الوطنية  /الرشاكء الآخرون يف جمال العمل الإنساين:

الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر و(تُضاف امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر الراغبة يف ذكل)
موضوع املؤمتر ادلويل  /املوضوع (املوضوعات) املتعلقة هبذا التعهد:

مواطن الضعف املتغية – ا آلاثر الإنسانية ل ّ
تغي املناخ.

تعهد من أأجل الفرتة :2023 – 2019
أألف) أأهداف التعهد
ابلنظر اإىل العواقب الإنسانية الوخمية املرتتبة عىل أأزمة املناخ والبيئة ،ولول ختفيض انبعااثت غازات ادلفيئة بصورة جذرية وفورية عىل
مس توى العامل ،واختاذ تدابي طموحة للحفاظ عىل النظام البيئ الهش لكوكبنا ،س يظل ل ألزمة تداعيات اإنسانية واسعة النطاق وطويةل
ا ألمد؛
وابلنظر اإىل أأن أأشد الناس ضعفا ،ل س امي يف البدلان النامية ،مه من يتحملون وطأأة أ آاثر ّ
تغي املناخ؛
واعرتافا بأأن هذه التداعيات تقف ابلفعل عقبة أأمام معلنا يف مجيع القطاعات؛
وادرأاك بأأن اإجراءات مواهجة تغي املناخ تعين مجيع الإجراءات اليت هتدف اإىل احلد من ّ
تغي املناخ (التخفيف) ومن أ آاثره (التكيف)؛ وبأأن
"مراعاة اخملاطر املناخية" تعين متكني الناس من استيعاب الصدمات والضغوط املناخية والتنبؤ هبا والتكيف معها ابس تخدام املعلومات
املتعلقة ابلطقس واملناخ اليت تغطي فرتات زمنية خمتلفة؛ وبأأن "الاخرضار" يشي اإىل التدابي الرامية اإىل احلد من أأس باب ّ
تغي املناخ
وتدهور البيئة؛
وتذكيا ابلزتامنا مبدونة قواعد السلوك للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر واملنظامت غي احلكومية يف جمال ا إلغاثة يف حالت
الكوارث الصادرة يف عام ( 1994مدونة قواعد السلوك) وإاعامل للمبد أأ  8اذلي يلزمنا بأأن "نسعى جاهدين اإىل تنفيذ برامج ا إلغاثة اليت
تقلّل بشلك ملحوظ من تأأثر املس تفيدين ابلكوارث املقبةل واليت تريم اإىل اإجياد أأمناط معيش ية مس تدامة " و" اإيالء أأمهية خاصة للشواغل
البيئية عند تصممي برامج ا إلغاثة وإادارهتا"؛
وإاسهاما يف جمال تركزي املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني عىل مواطن الضعف املتغية والآاثر الإنسانية ل ّ
تغي املناخ املرتبط ابلقرار املقرتح
بشأأن قوانني وس ياسات اإدارة الكوارث اليت تراعي اخملاطر املناخية وتكفل عدم اإغفال أأحد ،ومتابعة للتعهد اذلي قُطع يف املؤمتر ادلويل
الثاين والثالثني بشأأن ’بناء القدرة عىل الصمود يف مواهجة املناخ ّ
املتغي‘؛
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فاإننا نلزتم بتكييف معلنا الإنساين عىل وجه الرسعة وتوس يع نطاق ا ألنشطة اليت تسهم يف تعزيز قدرة املمتعات احمللية عىل الصمود أأمام
اخملاطر املناخية وتدهور البيئة .ونلزتم بوضع ميثاق جديد خبصوص املناخ لنسرتشد به يف معلنا.
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ابء) خطة العمل
نلزتم ابلتعاون يف العمل من أأجل حتقيق ما ييل حبلول هناية عام :2023

 -1تكييف معلنا وتوس يع نطاق أأنشطتنا من أأجل مساعدة امل متعات احمللية عىل أأن تكون أأكرث قدرة عىل الصمود يف مواهجة أآاثر
ّ
تغي املناخ وتدهور البيئة
س نجعل معلنا يف املال الإنساين أأكرث مراعاة للمخاطر املناخية ،ونضمن أأن تكون دلينا املهارات واملعارف املناس بة ملراعاة الاجتاهات
املتوسطة اإىل الطويةل ا ألجل يف ما نقوم به من حتليالت وما نضعه من برامج.
وس نويل اهامتما أأوحض ّ
لتغي اخملاطر املرتبطة ابإجراءات مواهجة تغي املناخ يف املناطق الريفية واحلرضية ويف حالت ا ألزمات ،مبا يف ذكل
الناعات املسلحة ،وذكل للحد من ضعف املمتعات احمللية وتعرضها للصدمات يف احلارض واملس تقبل.
وس نوسع نطاق اس تخدام الليات الاستباقية/النبوئية إلدارة خماطر الكوارث ،يف الوقت اذلي نعمل فيه عىل ضامن الإنذار املبكر
وا إلجراءات املبكرة يف املمتعات احمللية "املنعزةل".
وسنيد من احللول القامئة عىل الطبيعة ،وا ألنشطة القامئة عىل النظم البيئية للحد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغي املناخ.
وسنيد من هجودان لتعزيز مصود س بل املعيشة ونُظم اخلدمات ا ألساس ية ،وماكحفة التداعيات الصحية ومعاجلهتا ،واحلد من احامتلت
النوح بسبب املناخ ،وتنظمي معليات اس تجابة مالمئة عند نزوح الناس (مبا يف ذكل اإذا لزم نقلهم اإىل أأماكن أأخرى بسبب تداعيات ّ
تغي
املناخ).

 -2احلد من بصمتنا املناخية والبيئية
سوف نضع س ياسة بيئية (اإذا مل تكن موجودة ابلفعل) ،وننفذ س ياساتنا البيئية القامئة.
وس نقوم بتنفيذ وتعممي أأدوات الفحص البيئ يف براجمنا ومعلياتنا ملواهجة حالت الطوارئ والانتعاش املبكر.
وسوف حند من الرضر اذلي نلحقه ابلبيئة واملناخ من خالل خفض انبعااثت غازات ادلفيئة النامجة عن أأنشطتنا ،مع اإعطاء ا ألفضلية
لس تخدام مصادر الطاقة املتجددة ،وحتسني إادارة اس تخدامنا للمياه والنفاايت يف منشأآتنا وبراجمنا ،واحلفاظ عىل قدرتنا عىل توفي املساعدة
املنقذة ل ألرواح يف الوقت املناسب.
وسوف هندف اإىل اإبقاء واس تعادة القمية البيئية للمواقع أأثناء اس تخدامنا لها وبعده.
لن تكون خياراتنا املتعلقة ابملشرتايت واللوجستيات مرتبطة اب ألسعار حفسب ،بل أأيضا بأأثرها البيئ والاجامتعي .وسوف نعمل مع
وموردهيم لضامن الوفاء هبذا الالزتام.
موردينا ّ
ّ

 -3وضع ميثاق بش أأن املناخ والبيئة
من أأجل تعزيز التغيي التحوييل يف مجيع قطاعات العمل الإنساين ،س نُجري معلية تشاورية لوضع ميثاق جديد بشأأن املناخ والبيئة يف عام
 .2020وسرناعي فيه البساطة والطموح وسهوةل الاس تخدام.
وس يقود معلية وضع امليثاق جلنة صياغة تتأألف من امجلعيات الوطنية املهمتة اب ألمر اإىل جانب الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر ،ابلتشاور مع امجلعيات الوطنية والقطاع الإنساين كلك.
وسوف يُتاح امليثاق أأيضا ،مبجرد اإعداده ،للقطاع الإنساين كلك لعامتده مبا يامتىش مع روح مدونة قواعد السلوك الصادرة يف عام .1994
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 -4الكيفية اليت س نعمل هبا
سعيا لتنفيذ الالزتامات املذكورة أأعاله:
س نويل ا ألولوية ألشد الناس ضعفا متاش يا مع الزتاماتنا جتاه ا إلنسانية وعدم التحزي ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل النوع الاجامتعي والتنوع
والاحتواء.
وسنس تفيد من القدرة احمللية عىل تنفيذ اإجراءات مواهجة تغي املناخ ،مع احرتام ثقافة املمتعات احمللية وهيألكها و أأعرافها ،وضامن املشاركة
الاكمةل للمجمتعات احمللية يف تصممي الربامج وإادارهتا وتنفيذها وتقيميها.
وسنس تفيد من احللول وا ألدوات والنوج املوجودة وندمع وضع حلول جديدة ،مىت اكن ذكل رضوراي ،والتعمل من العلوم واملعارف املمتعية،
والاس تفادة من التقدم امل ُحرز يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والتصالت.
وس نعمل عىل التأأثي يف القانون والاستامثرات والس ياسات واملامرسات ،ونضمن أأن يكون حمورها الناس ،و أأهنا تُدمج احلد من خماطر
تغي املناخ وإادارة ال ُنظم البيئية ،و أأهنا حتد أأيضا بشلك اكف من الآاثر ا إلنسانية ل ّ
الكوارث والتكيف مع ّ
تغي املناخ وتدهور البيئة.
وس نعمل بشلك جامعي عىل نطاق القطاع الإنساين وخارجه ،مبا يف ذكل مع اجلامعات ومعاهد البحوث واملنظامت ا إلمنائية واملؤسسات
املالية والقطاع اخلاص ،من أأجل تعزيز العمل املنايخ وتطوير حلول مبتكرة وتعظمي اس تدامة معلنا.
ج) مؤرشات قياس التقدم امل ُحرز
س يكون جناحنا يف اإجناز اخلطوات التالية هو املؤرش الرئييس ملا حنرزه من تقدم:
 -1توس يع نطاق اإجراءات مواهجة تغي املناخ–زايدة مطردة يف جحم أأنشطتنا ا إلنسانية اليت تراعي اخملاطر املناخية حتديدا ،وزايدة
كبية يف جحم أأنشطتنا اليت تسهم يف تعزيز قدرة املمتعات احمللية عىل الصمود،
 -2احلد من بصمتنا املناخية – اإسهام س ياساتنا وخياراتنا اإسهاما مس مترا يف احلد من بصمتنا املناخية والبيئية،
 -3وضع امليثاق واعامتده وتنفيذه –اإعداد امليثاق اخلاص ابملناخ والبيئة عىل وجه الرسعة واعامتده من قبل منظامتنا من ابب ا ألولوية،
 -4الرتوجي والتوعية والفهم –اطالع نس بة كبية من املتطوعني واملوظفني والرشاكء دلينا عىل هذا التعهد وامليثاق وإاملاهمم مبتطلباته،
 -5وضع املزيانيات والتنفيذ – دمج متطلبات التعهد يف طريقة اإعدادان للمزيانية ومعلنا و أأدائنا كنظامت،
 -6الرصد والتقيمي – اإدراج معايي مراعاة اخملاطر املناخية يف معليات تقيمينا للربامج،
 -7الرتوجي خارج نطاق احلركة – نطاق تروجي امليثاق خارج احلركة ليشمل القطاع الإنساين كلك.
س نقوم ابإعداد تقرير عن التقدم امل ُحرز يف تنفيذ الالزتامات الواردة يف هذا التعهد اإىل جملس املندوبني عام  2021وإاىل املؤمتر ادلويل الرابع
والثالثني املُقرر عقده عام .2023
دال) التبعات عىل املوارد
س تكون هناك تاكليف انتقالية كبية ترتبط بتنفيذ هذه الالزتامات ومبراعاة البيئة يف أأعاملنا.
وحنن نسمل بأأنه من الرضوري البدء يف التخطيط وإاعداد املزيانية ملراعاة هذه التاكليف الانتقالية ،وبأأهنا س تغي اإىل حد كبي طريقة معلنا
و أأداءان.
وسوف نعمل بشلك وثيق مع حكومتنا واجلهات املاحنة من القطاع اخلاص لإحاطهتا علام ابلتاكليف الانتقالية ومربراته ،وسنتعاون معها يف
اإطار مراعاتنا للمخاطر املناخية.

