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 2021مايو  19و 18 في الثامن عشر لجمعية إكفا العامة االجتماع

 بشأن المناخ والبيئة  واتخاذ اإلجراءاتلتزام اال

 

 بشأن المناخ والبيئة  المقترحة اإلجراءاتلتزام واال

  . اإلجراءات الالزمة لمواجهة هذه التحدياتتخاذ  عازمون على انحن  لذلك، فو  ، بقاء البشريةين  تتهدد أزمتي المناخ والبيئة الحالي

من    وإننا  ،20301إكفا    استراتيجيةفي  حيث اعتمدت لذك    إكفا  في  ولوياتمن أهم األالتصدي ألزمتي المناخ والبيئة    تعتبر عملية

واقتراح اتخاذ  هذا االلتزام  يعد  حيث  ،  ألزماتهذه افي التصدي ل  تؤدي دوًرا هاًماأن المنظمات اإلنسانية  نسلط الضوء على    هنا

على المستويين التنظيمي    المناسبة  جراءاتاإلواتخاذ    إلى حلول مشتركة  الوصولتعزيز    أولية تهدف إلىخطوة    اإلجراءات الالزمة

حيث يسمح هذا النهج  ،  2024-2022للفترة    االستراتيجيةعلى النحو الوارد في األولويات    يتغير المناخالللتصدي ألزمة    والفردي

 االعتبار.  عين مع أخذ السياق المحلي والواقع العملي في بالتنفيذ المرن والمرحلي على المستوي التنظيمي

 

 التزام أعضاء إكفا بشأن المناخ والبيئة 

 باآلتي:التزامنا  2نعلن

 المعرضة للخطر؛  المحلية والمجتمعات المحليةالجهات الفاعلة أن نسترشد بقيادة وخبرة  .1

  البيئية   االستدامة  ، مع قيامنا برفع مستوىوأن نساعد الناس في التكيف مع تغير المناخ والبيئة  من الحل  اأن نكون جزءً  .2

 ؛لدينا

 اتخاذ إجراءاتنا الخاصة؛ باألزمات  ثارآالحد من  .3

 واإلجراءات الفعالة؛ المخاوفبين  خرين لتضييق الفجوةحشد ومناصرة اآل .4

 داخل وخارج قطاع العمل اإلنساني للتصدي لألزمات معًا.   تعزيز التعاون .5

 

 2021مايو  19و 18 في ،المؤتمر الثامن عشر لجمعية إكفا العامة

 

 

  

 
   2030إكفا  استراتيجية تصديق الجمعية العامة علىعلى افتراض  1
 الجمعية العامةأعضاء إلى " نعلن"يشير الضمير في كلمة  2
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 اإلجراءات المقترحة 

رؤية ومبادئ واضحة  ، نتبنى، كشبكة واحدةفإنناوبهذا  ،3ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية  علىتوقيع إكفا، بصفتها شبكة، 

 العمل اإلنساني في مواجهة األزمات.  يسترشد بها

بصورة واقعية   ستتمكن فيه الذي    مع بيان الوقت   ، التوقيع على الميثاق بصورة فردية  مسألة   إكفا فيفي  عضاء  المنظمات األنظر  تس

 لميثاق. بنود ال امن قياس تنفيذه

عملها على    في طرقإجراءات للتصدي ألزمتي المناخ والبيئة في البرامج التي تقوم بتنفيذها و  تتخذ المنظمات التي تعتمد الميثاق

 حد سواء. 

ومن ثم  تنفيذ التزامات الميثاق،    عند   كبيرة التي سيكون لها قيمة  توجيهات  الدوات واألإعداد  من  عدد من أعضاء وشركاء إكفا    انتهى

 . على نطاق واسع تبادل األدوات القائمة ومعالجة الفجوات المحتملة إلىالمنظمات  ندعوفإننا 

لمواكبة وتيرة التغيير   2024العامة في  إكفا  لجمعية    المؤتمر القادمعلى أقصى تقدير في    اقتراح العمل  باستعراض  إكفا  ستقوم

 هذه األجندة. في المضي قدًما  الالزم ومواصلة
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اإلدراك المتزايد    إزاءالعمل اإلنساني    يسترشد بهايهدف ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية إلى تقديم رؤية ومبادئ واضحة  

  ة ثانيال  المسودة  تم إعدادكوكبنا.  ان تهددان  تللتصدي ألزمتي المناخ والبيئة الفي ا  اإلنسانيةللدور األساسي الذي تؤديه المنظمات  

 المسودة   ستكون.  مشاورات الميثاق  بشأن راجعة  التغذية  التقرير  و   ةالشائعسئلة  األ)باللغة اإلنجليزية فقط( باإلضافة إلى    للميثاق

 . موقع إكفافي نهاية شهر أبريل على  متاحة اإلنجليزية والفرنسية والعربية واإلسبانية( ات)باللغ للميثاق ةنهائيالو ةثالثال

 
بفتح   االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمربعد القرار الرسمي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر و يدخل حيز النفاذ على أن  3

 . 2021مايو  21باب التوقيع في 

https://www.icvanetwork.org/resources/climate-and-environment-charter-documents?mc_phishing_protection_id=28048-c1rgud70s0v4otpf6180
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