
 
 

 تعهد مفتوح 

 عنوان التعهد: 

 .اذلي يراعي اخملاطر املناخية من خالل العمل الإنساين البيئةوتدهور  املناخ تغّي ل  عىل الصمود متعات احملليةتعزيز قدرة امل 

 : يف جمال العمل الإنساين   الرشاكء الآخرون  /   الوطنية )امجلعيات(  امجلعية    /   ادلوةل )ادلول( 

للصليب الأمحر والهالل امجلعيات الوطنية  تُضاف  )و  واللجنة ادلولية للصليب الأمحر  الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر

 الأمحر الراغبة يف ذكل(

 : ( املتعلقة هبذا التعهد ضوعات املوضوع )املو   /  موضوع املؤمتر ادلويل 

 .املناختغّي ل الإنسانية  الآاثر – الضعف املتغيةمواطن 

 : 2023  –  2019لفرتة  من أأجل اتعهد 

 أأهداف التعهدأألف( 

عىل وفورية  ةجذري ادلفيئة بصورة انبعااثت غازات ولول ختفيض ،املناخ والبيئةاملرتتبة عىل أأزمة ة وخميالالإنسانية  العواقب  ابلنظر اإىل

نسانية ظل للأزمة تداعيات س ي ،لكوكبناالهش  للحفاظ عىل النظام البيئ  ةتدابي طموحواختاذ ، مس توى العامل النطاق وطويةل  ةواسعاإ

 ؛الأمد

آ يتحملون وطن مه م   ،ل س امي يف البدلان النامية ،شد الناس ضعفا  أأ  وابلنظر اإىل أأن  ؛ املناخاثر تغّي أأة أ

 ؛يف مجيع القطاعاتمعلنا أأمام  عقبة   ابلفعل تقفالتداعيات هذه واعرتافا  بأأن 

ن وبأأ   ؛ف(اثره )التكي  أآ من   املناخ )التخفيف( و عين مجيع الإجراءات اليت هتدف اإىل احلد من تغّي تاملناخ    اإجراءات مواهجة تغيبأأن  ادرأاك  و 

ف معها ابس تخدام املعلومات املناخية والتنبؤ هبا والتكي   والضغوط عين متكني الناس من استيعاب الصدماتت" مراعاة اخملاطر املناخية"

 املناخ شي اإىل التدابي الرامية اإىل احلد من أأس باب تغّي ي " خرضارالان "أأ بو  ؛اليت تغطي فرتات زمنية خمتلفةاملتعلقة ابلطقس واملناخ 

 ؛ئةوتدهور البي 

يف حالت  ةغاثقواعد السلوك للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملنظامت غي احلكومية يف جمال الإ  ةنلزتامنا مبدو  تذكيا  ابو 

عامل  للمبدأأ قواعد السلوك( و  ة)مدون 1994الصادرة يف عام  الكوارث اليت  ةغاثتنفيذ برامج الإ جاهدين اإىل  ىسعن " أأناذلي يلزمنا ب 8اإ

جياد  املقبةل  لكوارث  اباملس تفيدين    تأأثرمن  تقلّل بشلك ملحوظ   ىل اإ يالء  و"  مس تدامة  أأمناط معيش ية  واليت تريم اإ  للشواغلأأمهية خاصة  " اإ

دارهتاغاثالبيئية عند تصممي برامج الإ   "؛ة واإ

سهاما   ابلقرار املقرتح  املرتبط  املناختغّي ل الإنسانية  والآاثر عىل مواطن الضعف املتغيةاملؤمتر ادلويل الثالث والثالثني  تركزيجمال يف واإ

دارة ن قوانني وس ياسات أأ بش غفال أأحداليت تراعي اخملاطر املناخية الكوارث اإ  يف املؤمتر ادلويل ع  ط  تعهد اذلي قُ لل  ة  ومتابع ،وتكفل عدم اإ

 ؛‘املتغّي خ يف مواهجة املنابناء القدرة عىل الصمود ’الثني بشأأن والث الثاين
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ننا   أأمام الصمود عىل املمتعات احمللية ةاليت تسهم يف تعزيز قدر الأنشطة  نطاق وتوس يععىل وجه الرسعة بتكييف معلنا الإنساين نلزتم فاإ

 .معلنا لنسرتشد به يف ناخامل  خبصوصونلزتم بوضع ميثاق جديد  .تدهور البيئةاخملاطر املناخية و 
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 العمل ةخطابء( 

 : 2023عام    حبلول هناية ما ييل   حتقيقابلتعاون يف العمل من أأجل  نلزتم  

كرث قدر أأ عىل  املمتعات احمللية  ة مساعد من أأجل أأنشطتنا  تكييف معلنا وتوس يع نطاق  -1 اثر  يف مواهجة أآ الصمود عىل  ة ن تكون أأ
 تدهور البيئة  املناخ و تغّي 

الاجتاهات ملراعاة  املناس بةدلينا املهارات واملعارف تكون ن أأ ونضمن  ،يةاملناخ مراعاة للمخاطر الإنساين أأكرث يف املال  س نجعل معلنا

 برامج.نضعه من ما ما نقوم به من حتليالت و  يفالأجل طويةل التوسطة اإىل امل 

جراءات مواهجة تغي املناخاطر اخمل لتغّي  أأوحض س نويل اهامتما  و  مبا يف ذكل  ،زماتالأ يف املناطق الريفية واحلرضية ويف حالت  املرتبطة ابإ

 .يف احلارض واملس تقبلللصدمات وتعرضها املمتعات احمللية ضعف للحد من وذكل  ،اعات املسلحةن ال

الإنذار املبكر ضامن عىل نعمل فيه يف الوقت اذلي ، خماطر الكوارث ةدار لإ  النبوئية/الاستباقيةليات ال  س نوسع نطاق اس تخدام و 

 ."املنعزةل"احمللية  متعاتامل يف  ةاملبكر  جراءاتوالإ 

 ف مع تغي املناخ.والتكي   لحد من خماطر الكوارثالبيئية لالنظم عىل  القامئةنشطة الأ و  ،الطبيعةعىل  احللول القامئة من سنيدو 

 احامتلتمن  واحلد ،الصحية ومعاجلهتاالتداعيات  ماكحفةو  ،ةساس يظم اخلدمات الأ ونُ  ةعيشس بل امل  مصود لتعزيزهجودان من سنيد و 

ذا  نزوح مالمئة عندة اس تجاب وتنظمي معليات ،املناخبسبب  النوح ىل أأماكن أأخرى نقلهم  لزمالناس )مبا يف ذكل اإ  تغّي تداعيات بسبب اإ

 املناخ(.

 والبيئية   ية املناخ   بصمتنامن احلد  -2

ذا مل تكن موجودة ابلفعل( نضعسوف   .س ياساتنا البيئية القامئةننفذ ، و س ياسة بيئية )اإ

 عاش املبكر.تن طوارئ والانا ملواهجة حالت الأأدوات الفحص البيئ يف براجمنا ومعليات  وتعمميس نقوم بتنفيذ و 

اإعطاء الأفضلية مع  ،ادلفيئة النامجة عن أأنشطتنامن خالل خفض انبعااثت غازات اذلي نلحقه ابلبيئة واملناخ  وسوف حند من الرضر

آتنا  اس تخدامنا للمياه والنفاايت يف    ةدار اإ وحتسني    ،مصادر الطاقة املتجددةلس تخدام   توفي املساعدة عىل    قدرتناعىل    احلفاظو   ،وبراجمنامنشأ

 يف الوقت املناسب. للأرواحاملنقذة 

بقاء واس تعادة وسوف هندف اإىل   .اس تخدامنا لها وبعدهثناء أأ للمواقع البيئية  القميةاإ

نعمل مع وسوف ثرها البيئ والاجامتعي. أأ بحفسب، بل أأيضا  لأسعار اب مرتبطة خياراتنا املتعلقة ابملشرتايت واللوجستيات لن تكون

 لزتام.الادهيم لضامن الوفاء هبذا دينا وموّر  موّر  

 ة املناخ والبيئ   بشأأن   وضع ميثاق  -3

عام   يف  ةوالبيئ  خنامل بشأأن الوضع ميثاق جديد    ةتشاوري  ةمعليجري  س نُ   ،من أأجل تعزيز التغيي التحوييل يف مجيع قطاعات العمل الإنساين

 .وسهوةل الاس تخداموالطموح البساطة ه وسرناعي في. 2020

الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر ابلأمر اإىل جانب  من امجلعيات الوطنية املهمتةتتأألف صياغة جلنة  وضع امليثاق ةمعلي وس يقود

 .كلكوالقطاع الإنساين امجلعيات الوطنية  لتشاور معاب ،لصليب الأمحرواللجنة ادلولية ل  والهالل الأمحر

عداده، مبجرد ، أأيضا   سوف يُتاح امليثاقو   .1994الصادرة يف عام  قواعد السلوك ةندو  م روحمع  يامتىشمبا لعامتده  كلكللقطاع الإنساين اإ
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 هبا   س نعمل ية اليت  كيف ال  -4

 لزتامات املذكورة أأعاله:الاتنفيذ ل سعيا  

والتنوع النوع الاجامتعي عىل  مع الرتكزي بشلك خاص عدم التحزي،و  ةنسانيجتاه الإ الزتاماتنا مع  متاش ياا  ضعفشد الناس لأ  ةولويس نويل الأ 

 .حتواءوالا

املشاركة ضامن و  ،وهيألكها وأأعرافهااحمللية احرتام ثقافة املمتعات مع  ،اإجراءات مواهجة تغي املناختنفيذ عىل  القدرة احملليةنس تفيد من وس 

 وتنفيذها وتقيميها.دارهتا اإ يف تصممي الربامج و احمللية الاكمةل للمجمتعات 

 ،م واملعارف املمتعيةو والتعمل من العلمىت اكن ذكل رضوراي ،    ،ةوندمع وضع حلول جديداملوجودة  ج  و ات والن و دسنس تفيد من احللول والأ و 

 م والتكنولوجيا والتصالت.و حرز يف جمالت العل م املُ والاس تفادة من التقد  

احلد من خماطر تُدمج وأأهنا  ،حمورها الناسأأن يكون ونضمن  ،والاستامثرات والس ياسات واملامرساتالقانون يف  ثيالتأأ نعمل عىل وس  

 .تدهور البيئةملناخ و تغّي ال  ةنسانيالإ  الآاثرمن  بشلك اكف  أأيضا  حتد أأهنا و  ،البيئية ظمالنُ  ةدار واإ   املناخف مع تغّي الكوارث والتكي  

واملؤسسات  ةمنائيمبا يف ذكل مع اجلامعات ومعاهد البحوث واملنظامت الإ ، القطاع الإنساين وخارجهعىل نطاق س نعمل بشلك جامعي و 

 معلنا. ةوتعظمي اس تدام ةتعزيز العمل املنايخ وتطوير حلول مبتكر ، من أأجل املالية والقطاع اخلاص

ُ التقد   قياس مؤرشات (ج    زحر  م امل

جناز اخلطوات التالية نا س يكون جناح   م:تقد  ا حنرزه من ملالرئييس ؤرش املهو يف اإ

جراءات مواهجة تغي املناخنطاق    توس يع -1 زايدة و   حتديدا ،  راعي اخملاطر املناخيةتاليت   ةنسانيزايدة مطردة يف جحم أأنشطتنا الإ –اإ

 ،الصمودعىل  املمتعات احمللية ةاليت تسهم يف تعزيز قدر تنا نشط أأ  كبية يف جحم

سهام  – املناخية بصمتنااحلد من  -2 سهاما  س ياساتنا وخياراتنا اإ  ،املناخية والبيئيةتنا يف احلد من بصم مس مترا  اإ

عداد  –  واعامتده وتنفيذه امليثاق    وضع  -3  ة،ولويالأ   من ابب  منظامتنا  ه من قبلدواعامت عىل وجه الرسعة  ملناخ والبيئة  اخلاص ابيثاق  امل اإ

ملاهممامليثاق  و هذا التعهد  عىل    من املتطوعني واملوظفني والرشاكء دلينا  ةكبي   ةنس ب  اطالع–  والفهم  الرتوجي والتوعية  -4  ،مبتطلباته  واإ

عدادان للمزيانية ومعلنا دمج متطلبات التعهد يف طريقة  – والتنفيذ  وضع املزيانيات  -5  ،نظامتوأأدائنا ك اإ

دراج معايي مراعاة اخملاطر املناخية  – الرصد والتقيمي -6  ،تقيمينا للربامجمعليات يف اإ

 كلك.القطاع الإنساين  ليشملاحلركة  خارجامليثاق روجي ت نطاق – احلركة خارج نطاق  الرتوجي   -7

عداد   ىل  و   2021  عام  املندوبنيلزتامات الواردة يف هذا التعهد اإىل جملس  الاتنفيذ    يفز  حر  م املُ قرير عن التقد  تس نقوم ابإ الرابع   املؤمتر ادلويلاإ

 .2023والثالثني املُقرر عقده عام 

 عىل املوارد التبعات دال(

 .مبراعاة البيئة يف أأعاملناو لزتامات الاهذه بتنفيذ ترتبط  ةكبي  يةس تكون هناك تاكليف انتقال 

عداد املزيانية التخطيط و يف بدء ال ه من الرضوري نسمل بأأنحنن و  معلنا  ةهنا س تغي اإىل حد كبي طريقبأأ و  ،التاكليف الانتقالية ملراعاة هذهاإ

 ان.ء  وأأدا

يف   اسنتعاون معهو ،  مربراتهو   يةتاكليف الانتقال ل اب  لإحاطهتا علامبشلك وثيق مع حكومتنا واجلهات املاحنة من القطاع اخلاص  نعمل  وسوف  

طار مراعاتنا لل   املناخية.مخاطر اإ


