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 مرشوع قرإر 

قرإر ميثاق إملناخ وإلبيئة للمنظامت إلإنسانية   إإ

ن    جملس إملندوبني، إإ

ر   يُذك  ذ  إل محر إإ إلصليب  مجلعيات  إدلويل  والاحتاد  إدلولية(  )إللجنة  إل محر  للصليب  إدلولية  إللجنة  قطعته  إذلي  ابلتعهد 

)الاحتاد إدلويل( وعرش مجعيات وطنية للصليب إل محر وإلهالل إل محر )إمجلعيات إلوطنية( خالل إملؤمتر   وإلهالل إل محر

إملناخ  تغري  أ مام  إحمللية  إجملمتعات  مصود  بتعزيز  يقيض  وإذلي  إل محر،  وإلهالل  إل محر  للصليب  وإلثالثني  إلثالث  إدلويل 

 1إمجلاعي، معلنايد بشأ ن إملناخ وإلبيئة لالسرتشاد به يف وإلتدهور إلبييئ، مبا يف ذكل عن طريق وضع ميثاق جد

أ ن ميثاق إملناخ وإلبيئة للمنظامت إلإنسانية قد تبلور من خالل مشاورإت ُمكث فة بقيادة لك من الاحتاد إدلويل  وإإذ يالحظ  

 نساين،  إستشارية تتأ لف من خربإء يف جمال إملناخ وإلبيئة وإلعمل إلإ  وإللجنة إدلولية وبدمع من جلنة

إللجنة إدلولية أ ن  ، و 2021تح يف أ اير/مايو  ميثاق إملناخ وإلبيئة للمنظامت إلإنسانية فُ   عىل  توقيع إل ابب  أ ن    أ يضا  وإإذ يالحظ  

ل  اكان  والاحتاد إدلويل  ،  إجلهات إملوقعة عليهأ و 

نسانية عىل إمليثاق يف سنته إل وىل، مبا يف ذكل    230بتوقيع أ كرث من  وإإذ يرحب   مجعية وطنية ومنظامت غري   65منظمة إإ

نسانية حملية ووطنية وواكلت أ ممية، وتوقيع أ ربع من إجلهات إدلإمعة، ويه الاحتاد إل ورويب    حكومية دولية، ومنظامت إإ

 ،وإلرنوجي وسويرسإ وإلولايت إملتحدة إل مريكية

سها ميثاق إملناخ وإلبيئة للمنظامت  يُقر   .1  إلإنسانية؛ إلطموحات إليت يكر 

إلتوقيع    يدعو .2 ىل  إإ إلوطنية  إمجلعيات  وخطط عىل  لك  أ هدإف  ووضع  إلإنسانية  للمنظامت  وإلبيئة  إملناخ  ميثاق 

 تنفيذية وإعامتدها؛

تقدمي    يشجع  .3 عىل  وأ دوإرها،  هماهما  مع  يامتىش  مبا  إل محر،  وإلهالل  إل محر  للصليب  إدلولية  إحلركة  مكوانت  مجيع 

قطاع عىل إملسامهة يف حتقيق طموحات  يشجعها  و تبذلها لتكييف ممارساهتا وتعزيزها،    يتد إلو إدلمع إملتبادل للجه 

سة يف ميثاق إملناخ وإلبيئة للمنظامت إلإنسانيةإلعمل إلإنساين   وذكل ملوإهجة إل زمات إملناخية وإلبيئية   ،كلك إملكر 

 وإلتصدي لها، بوسائل مهنا إحلد من بصمهتا إلبيئية. 

وطنية عىل إلتوإصل مع إلسلطات إحلكومية وش باكت إلعمل إلإنساين يف بدلإهنا وإلتعاون لك إمجلعيات إل  يشجع  .4

  معها لتوس يع نطاق إعامتد ميثاق إملناخ وإلبيئة للمنظامت إلإنسانية وتنفيذه.

 

مجعية  ، إللجنة إدلولية، الاحتاد إدلويل،  إلصليب إل محر إل سرتإيل، إلصليب إل محر إلكوس تارييك، إلصليب إل محر إلإكوإدوري، إلصليب إل محر إلفرنيس، إلصليب إل محر إلغوإتامييل  1

عىل إجملمتعات إحمللية  قدرة  تعزيز  "ويدي، مجعية إلصليب إل محر لرتينيدإد وتوابغو.  إلصليب إل محر إلآيرلندي، إلصليب إل محر إلإيطايل، إلصليب إل محر إللبناين، إلصليب إل محر إلس

 2019"، تعهد صادر خالل إملؤمتر إدلويل إلثالث وإلثالثني، اكنون إل ول/ديسمربيةإملناخ إذلي يرإعي إخملاطرنساين إلإ عمل إل من خالل ةتغري إملناخ وتدهور إلبيئ إلصمود ل 

https://rcrcconference.org/pledge/strengthening-the-resilience-of-communities-to-climate-change-and-environmental-degradation-through-climate-smart-humanitarian-action-renforcer-la-resilience-des-communautes-face-aux-changements-cli/
https://rcrcconference.org/pledge/strengthening-the-resilience-of-communities-to-climate-change-and-environmental-degradation-through-climate-smart-humanitarian-action-renforcer-la-resilience-des-communautes-face-aux-changements-cli/
https://rcrcconference.org/pledge/strengthening-the-resilience-of-communities-to-climate-change-and-environmental-degradation-through-climate-smart-humanitarian-action-renforcer-la-resilience-des-communautes-face-aux-changements-cli/
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 ميثاق إملناخ وإلبيئة للمنظامت إلإنسانية   إحمللق: 

 إملقدمة 

ذ تؤثر ابلفعل عىل حياتنا جبميع أ بعادها، من حصتنا إجلسدية وإلنفس ية  هتدد إل زمات إملناخية وإلبيئية إلرإهنة   إلبرشية مجعاء. إإ

إ من جرإهئا يه إلفئات إل قل   ل أ ن إلفئات إل شد ترضر  ىل غذإئنا ومياهنا وأ مننا الاقتصادي. وبيامن يطال تأ ثريها إمجليع، إإ إإ

ل سو  جياد إملشلكة إبتدإء ، ول يزدإد إلوضع إإ ا يف إإ سهام  إ. إإ  ء 

ذإ كنا نتخذ إخليارإت إلصائبة يف إلوقت إلرإهن؛  وتتوقف قدرتنا عىل حامية أ روإح إل جيال إحلالية وإملقبةل وحقوقها عىل ما إإ

خلفض إنبعااثت غازإت إدلفيئة، ووقف فقدإن إلتنوع إلبيولويج وإلتدهور إلبييئ، وإلتكيف مع إخملاطر إملزتإيدة، وإلتصدي  

آاثر إل زمات. ومثة حاجة ملحة لتحول جذري للحيلوةل دون وقوع إملزيد من إلوفيات وإملعاانة. للخسائر    وإل رضإر إملقرتنة بأ

زإء نطاق إل زمات وقدرتنا عىل الاس تجابة لالحتياجات  نسانية حملية ووطنية ودولية، يساوران قلق ابلغ إإ وبصفتنا منظامت إإ

ذ   إإ إلتحرك،  عىل  مرصون  لكننا  ترسيع  إملزتإيدة.  طريق  عن  إل زمات  آاثر  أ من  للحد  ا  مع  إلعمل  مسؤولية  عاتقنا  عىل  تقع 

جرإءإتنا وحشد إجلهات إل خرى ليك حتذو حذوان.   إإ

 إلغرض 

ىل حتفزي إلعمل إمجلاعي وتوجهيه إس تجابة  لل زمات إملناخية وإلبيئية، ل س امي لصاحل إلفئات إليت س تعاين   هيدف هذإ إمليثاق إإ

آاثرها أ كرث من غريمه. وينبغي تنفيذ إلزتإماته من خالل أ هدإف وخطط معل خاصة للك إملنظمة، توهجها إحلاجة من وطأ ة  أ

ىل إلتحرك إلعاجل، وقدرإت وولايت لك منظمة من إملنظامت.  إإ

وأ هدإف   إلعلمية  إل دةل  بأ حدث  إمليثاق  هذإ  وويسرتشد  ابريس"  إلكوإرث"إتفاق  خماطر  من  للحد  ندإي  س ِ طار  "  "إإ

و"أ هدإف إلتمنية إملس تدإمة"، فضال  عن إلقوإنني وإملعايري إدلولية إل خرى ذإت إلصةل، مبا يف ذكل إلقانون إدلويل حلقوق 

إلإنسان وإلقانون إدلويل إلإنساين وإلقانون إلبييئ إدلويل. كام يمك ل إمليثاق إملعايري إلإنسانية إلرئيس ية، مثل "مدونة قوإعد 

يف حالت إلكوإرث"،  ية للصليب إل محر وإلهالل إل محر وإملنظامت غري إحلكومية يف جمال أ عامل إلإغاثة  إلسلوك للحركة إدلول 

 و"إملعيار إل سايس إلإنساين بشأ ن إجلودة وإملساءةل" و"إملعايري إملهنية ل نشطة إمحلاية" و"دليل إسفري".

نسانية حملية ووطنية ودول  إ بصفتنا منظامت إإ ننا نلزتم مبا ييل: بوقوفنا صف ا وإحد   ية، فاإ

آاثر إل زمات إملناخية   -1 نسانية إملزتإيدة ومساعدة إلناس عىل إلتكيف مع أ تكثيف إس تجابتنا لالحتياجات إلإ

 وإلبيئية 

س نحد من إخملاطر ومدى إلتعرض للصدمات وإلضغوط وإلتغريإت طويةل إملدى من خالل زايدة إلرتكزي عىل إلتكيف مع  

خم من  وإحلد  إملناخ،  ما  تغري  مجيع  ففي  إلبيئية  وإخملاطر  إملناخ  لتغري  ونتصدى  وسرنإعي  الاستبايق.  وإلعمل  إلكوإرث  اطر 

نضطلع به من أ عامل ي إملناطق إلريفية وإحلرضية، مبا يف ذكل إلتأ هب ملوإهجة تكل إلظوإهر والاس تجابة لها وإلتعايف مهنا.  

ىل حتليالت سلمية للمخاطر، و  تسرتشد بأ فضل إلعلوم وإلبياانت إملناخية وإلبيئية إملتاحة عىل وستستند برإجمنا ومعلياتنا إإ
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 إملدى إلقصري وإملتوسط وإلطويل، وابملعارف إحمللية وإملس تقاة من إلساكن إل صليني. 

س ندمع إلفئات إل شد عرضة  للخطر، مع إل خذ يف الاعتبار تأ ثري إخلصائص إلفردية مثل إجلنس وإلعمر وإلإعاقة، وأ وجه  

إملسا يف  عدم  إلطوإرئ  حالت  أ و  إلهجرة  أ و  إلزنوح  أ و  إلهتميش  أ و  إلفقر  مثل  وإل وضاع  إلقانوين،  وإلوضع  إلهيلكية،  وإة 

 إلصحة إلعامة أ و إلزنإع إملسلح، عىل قدرإت إلناس وموإطن ضعفهم. 

ىل أ قىص حد، وإلإرسإع خبفض إنبعااثت غازإت إدلفيئة  -2  تعظمي الاس تدإمة إلبيئية ل عاملنا إإ

دإرهتا، مع    إنطالق ا من ىل إحلد إل دىن وإإ حلاق إلرضر"، سنتجنب إل رضإر إليت نسبهبا للبيئة وإملناخ وتقليلها إإ مبدأ  "عدم إإ

إملساعدة إلإنسانية إلقامئة عىل إملبادئ ويف إلوقت إملناسب. وسننفذ س ياسات بيئية سلمية إحلفاظ عىل قدرتنا عىل تقدمي  

مهنجية   بصورة  إملبتقمي ِ  إلبييئ  وخدماتنا  إل ثر  إملشرتايت  وأ نشطة  برإجمنا  تتضمن  وإليت  إعاملنا،  مجليع  إملدى  وإلبعيد  ارش 

 إللوجستية وإل نشطة إملتعلقة مببانينا.

س نضطلع بقياس إنبعااثت غازإت إدلفيئة وخفضها بدرجة كبرية، متاش ي ا مع إل هدإف إلعاملية. وس يمك ل دمع إملشاريع عالية  

يت ل ميكن جتنهبا، من حفاٍظ عىل إلغاابت وإل رإيض وتأ هيلها، هجود ختفيض الانبعااثت ولن إجلودة خلفض الانبعااثت إل

يعترب بديال  عهنا. وس ندير إملوإرد إلطبيعية، ومن بيهنا إملياه، ونس تخدهما عىل حنٍو مسؤول، وحند من إلنفاايت إملتودلة يف  

 وبسبب برإجمنا ونديرها عىل حنو حصيح.مبانينا 

 إدلور إلقيادي للجهات إلفاعةل إحمللية وإجملمتعات إحمللية دمع   -3

لالس تعدإد بشلك   وس ندمعهم  إحمللية.  وإجملمتعات  إحمللية  إلفاعةل  إجلهات  هبا  تمتتع  إليت  وإخلربة  ابلقيادة  أ عاملنا  يف  سنسرتشد 

ة إملس تقاة من إلساكن إل صليني، بشأ ن  وسنتعمل من إملعرفة إحمللية وإلتقليدية وإملعرفأ فضل لتغري إملناخ وإخملاطر إلبيئية،  

تدإبري إلتخفيف من وطأ ة تغري  إملناخ وإلتكي ف معه، مبا يف ذكل إحللول إلقامئة عىل إلطبيعة.  وسنستمثر يف الاس تجاابت 

ص إذلين  إدلإمئة إليت تقودها هجات حملية. وسنتعاون سواي لنضمن إملشاركة إجلادة وإلشامةل للجهات إلفاعةل إحمللية وإل شخا

دإرهتا وتنفيذها وتقيميها. يس تفيدون من خدماتنا، وإضطالعهم بدور قيادي يف تصممي برإجمنا   وإإ

 تعزيز قدرتنا عىل فهم إخملاطر إملناخية وإلبيئية ووضع حلول قامئة عىل إل دةل  -4

أ نشطتنا، س نعزز فهمنا للمخاطر  لتعزيز قدرتنا إمجلاعية عىل إحلد من إخملاطر وتوقع إل زمات وإلتحرك إملبكر وكفاةل إس تدإمة  

كام س نصدر بياانت وحتليالت ذإت صةل ويسهل إلوصول   ورة عىل إملديني إلقصري وإلطويل.وإلفرص إملناخية وإلبيئية إملتط

لهيا ونشاركها مع إلآخرين للمساعدة يف معاجلة ندرة   ا إس تفادتنا من إلعلوم    إلبياانت، لكام اكن ذكل ممكن ا.إإ أ يض  ن  وس نحس 

 .وإلتكنولوجيا وإلتصالت للتصدي لهذه إخملاطر يف مجيع أ نشطتنا دةل وإل  

 إلعمل إلتعاوين عرب قطاع إلعمل إلإنساين وخارجه لتعزيز إلعمل إملنايخ وإلبييئ  -5

  وس نعمل كذكل  س نعزز إلتعاون عىل إمتدإد منظومة إلعمل إلإنساين، ل س امي بني إجلهات إلفاعةل إحمللية وإلوطنية وإدلولية. 

مع إلسلطات إحمللية وإلوطنية وإجلهات إلفاعةل يف إجملال إلبييئ وإجملال إلإمنايئ وحقوق إلإنسان وإملؤسسات إملالية إدلولية 
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أ نشطة  وإلقطاع   وتطوير  إخملاطر  دإرة  إإ يف  إجلهود  إس مترإرية  ضامن  أ جل  من  إملاحنة  وإجلهات  وإملوردين  وإلباحثني  إخلاص 

ما دلينا من معرفة وفهم معيق للمساعدة يف صياغة تمنية شامةل تمتحور حول إلناس وقادرة  س نتبادل بوجه خاص    مس تدإمة.

 عىل إلتكيف مع تغري إملناخ.

ا  -6  الاس تفادة من تأ ثريان حلشد معل منايخ وحامية بيئية عاِجلنَي وأ كرث طموح 

جرإءإت طموحة عىل مجيع إملس توايت، تضطلع هبا إحلكومات وإملنظام ىل إختاذ إإ وإل فرإد، للحد  ت وإلقطاع إخلاص  ندعو إإ

من خماطر إل زمات إملناخية وإلبيئية ومعاجلة أ س باهبا وعوإقهبا. ونلزتم بتوجيه معليات صنع إلقرإر وإلتأ ثري فهيا، مبا يف ذكل  

وإملامرسات،   والاستامثرإت  وإلس ياسات  ابلقوإنني  يتعلق  إلناس،ما  جتربة  من  إحل  بأ دةل  إلإنسانية  إلعوإقب  ضوء  الية  ويف 

كام س نكثف هجودان لتعزيز تنفيذ أ فضل للقوإنني وإملعايري وإلس ياسات وإخلطط    إملناخية وإلبيئية.وإملس تقبلية إحملمتةل لل زمات  

 إدلولية وإلوطنية ذإت إلصةل من أ جل معل منايخ وحامية بيئية أ قوى.

 تطوير إل هدإف وقياس إلتقدم إذلي أ حرزانه يف أ ثناء تنفيذ إلزتإماتنا  -7

س نقيس أ ثر معلنا عىل إملناخ وإلبيئة بدقة، ونعد  تقارير عن ذكل إل ثر بشفافية، ونلمتس ردود إلفعل من إل شخاص إذلين 

لهيم. ن   نقدم خدماتنا إإ ىل أ هدإف وخطط معل حمددة زمني ا يف غضون عام )إإ وبعد إعامتدان هذإ إمليثاق، س نرتمج إلزتإماتنا إإ

ىل مرإجعة ابنتظام، مع    إملعايري وإلتوجهيات ذإت إلصةل.مل تكن موجودة ابلفعل(، ابس تخدإم   وقد تكون إل هدإف حباجة إإ

جرإء تغيريإت يف طريقة تفكريان وهُنجنا، فضال  عن   إرتفاع طموحاتنا وتطور معارفنا وقدرإتنا. ويقتيض حتويل أ ساليب معلنا إإ

ا يف  وسنستمث تلكفة كبرية لتحقيق الانتقال وإحملافظة عىل إلهُنج إجلديدة. ر إملوإرد إلالزمة لتحقيق إلزتإماتنا وندمع بعضنا بعض 

إ أ ساس ي ا يف هذإ إلشأ ن.  معلية إلتنفيذ.   وس ميثل دمع إجلهات إملاحنة عنرص 
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 إمللحق: إملصطلحات 

إلتكيف يف إلنظم إلبرشية، يسعى    هو ما نفعهل للتعامل مع تغري إملناخ، إلفعيل أ و إملتوقع وتأ ثريإته.  إلتكيف )مع تغري  إملناخ(: 

ىل إلتخفيف من إلرضر أ و جتنبه أ و إس تغالل إلفرص إملفيدة. ويف بعض إلنظم إلطبيعية، قد يساعد إلتدخل إلبرشي   يف  إإ

 (. 2018، (IPCC)حلكومية إدلولية إملعنية بتغري إملناخ إلتكيف مع إلتغري إملنايخ إملتوقع وتأ ثريإته )إلهيئة إ

مجموعة من إلإجرإءإت إملتخذة ملنع إلآاثر إحملمتةل للكوإرث أ و ختفيف أ ثرها قبل إلشعور بصدمة أ و    إلإجرإءإت الاستباقية:

ىل إلتنبؤ ابجملرى إذلي ميكن أ ن تتخ  آاثر حادة. تُتخذ إلإجرإءإت حتس ب ا لتأ ثري خطر ما، وتستند إإ وينبغي أ ل   ذه إل حدإث.أ

ىل تعزيز قدرإت إلناس  يكون إلعمل الاستبايق بديال  عن الاستامثرإت طويةل إل جل يف إحلد من إخملاطر وينبغي أ ن هيدف إإ

دإرة إخملاطر )  (.Anticipation Hub, 2020عىل إإ

إل نوإع إملس توى إجليين ومس توى    : ترإجع أ ي جانب من جوإنب إلتنوع إلبيولويج )أ ي إلتنوع عىلفقدإن إلتنوع إلبيولويج

أ   إلتدمري  أ و  الانقرإض(  ذكل  )ويشمل  إملوت  عرب  ما  إإ معينة  منطقة  يف  إلإيكولوجية(  إلنظم  إليدوية؛ ومس توى  إلإزإةل  و 

ىل  ىل إنقرإض مجموعات أ حيائية معينة، ما يؤدي إإ ىل نطاقات عديدة، من الانقرإض عىل إلصعيد إلعاملي إإ وميكن أ ن يشري إإ

إ جمال ترإجع  يف  وإلس ياسات  للعلوم  إدلويل  إحلكويم  إملنرب  إل سايس،  إملصطلحات  )مرسد  ذإته  إلنطاق  عىل  إللكي  لتنوع 

 (. 2021إلتنوع إلبيولويج وخدمات إلنظم إلإيكولوجية، 

إلتكيفية ة  : إلإجرإءإت إلعاجةل ملاكحفة تغري إملناخ وتأ ثريإته، وكذكل إخلطوإت إملتخذة لتعزيز إلصمود وإلقدر إلعمل إملنايخ

إلثالث عرش  ويشلك إلعمل إملنايخ حمور إلهدف  عىل موإهجة إخملاطر إملرتبطة ابملناخ وإلكوإرث إلطبيعية يف إلبدلإن اكفة.

 (. 2019من أ هدإف إلتمنية إملس تدإمة لل مم إملتحدة )إجمللس الاقتصادي والاجامتعي إلتابع لل مم إملتحدة،  

وإلبيئية إملناخية  تشم إل زمات  وتدهور  :  إلهوإء،  وتلوث  إلبيولويج،  إلتنوع  وفقدإن  إملتطرفة،  وإلطقس  إملناخ  ظوإهر  ل 

وإملوإرد   إلبحار،  يف  إلبالستيكية  وإلقاممة  إدلفيئة،  غازإت  وإنبعااثت  إملس تدإمني،  غري  والاس هتالك  نتاج  وإلإ إل رإيض، 

والاس تخدإم إلضار للموإد إخلطرية ومبيدإت إلآفات إلطبيعية إليت يساء إس تغاللها، وإلعدوى إملقاومة للمضادإت إحليوية، 

 .( 2019، 6-إل مم إملتحدة للبيئة: تقرير توقعات إلبيئة إلعاملية)برانمج 

حاةل ميكن خاللها تلبية إحلاجات إملتوقعة من إلبيئة دون تقليل قدرهتا عىل إلسامح مجليع إلناس ابلعيش   الاس تدإمة إلبيئية:

ومع أ ن الاس تدإمة إلبيئية أ وسع نطاق ا من إلعمل   (.GEMET  ،2020إحلارض ويف إملس تقبل )عىل حنو جيد يف إلوقت  

إملنايخ، فاإن إحلد من إلآاثر إملناخية وإلبيئية ميكن أ ن يسهم يف إلتخفيف من إلتغري إملنايخ، عىل سبيل إملثال عن طريق  

الاحتاد إدلويل حلفظ إلطبيعة، إلناس عىل إلتكيف مع تغري إملناخ )ز قدرة  إحلد من الانبعااثت وممارسات إلتخضري، وتعزي

 (. GEMET،2020؛ 2015 الاحتاد إدلويل حلفظ إلطبيعة ؛ بدون اترخي

إدلفيئة أ و متنعها، وتعزز إل نشطة إليت ختلص إلغالف إلإجرإءإت إليت حتد من إنبعااثت غازإت   إلتخفيف )من تغري إملناخ(:

 (. 2018، (IPCC)بتغري إملناخ إلغازإت )إلهيئة إحلكومية إدلولية إملعنية  إجلوي من هذه 



CD/22/5DR 7 

 

  

Public 

دإرهتا عىل حنو مس تدإم وإس تعادهتا،   إحللول إلقامئة عىل إلطبيعة: ةل وإإ جرإءإت محلاية إلنظم إلإيكولوجية إلطبيعيَّة وإملعدَّ يه إإ

ىل إلتصدي للتح  منافع يف جمايل إلرفاه إلبرشي وإلتنوع إلبيولويج يف دايت الاجامتعية عىل حنٍو فعال وتكي في، وتقدمي تريم إإ

آن وإحد )  (. 2016، الاحتاد إدلويل حلفظ إلطبيعةأ


