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ي 
ر المناخز ي لمكافحة التغتر ام الدولي بالعمل الختر

ز  االلت 

 

هدد سعينا  
ُ
ي تنطوي عليها وت

ايدة، والمخاطر الجسيمة الت  ز درك حالة الطوارئ المناخية المت 
ُ
عة أدناه، ن

ر
نا، المنظمات الموق

ر
إن

ية، بغض  ي لديها موارد ختر
 جميع المنظمات الت 

ر
ية. ونعتقد أن تها، يمكن أن  لتحقيق أهدافنا الختر النظر عن مهمتها ومجال ختر

ا دولًيا واضًحا عىل  
ً
ظهر أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ إجماع

ُ
ي معالجة هذه الحالة الطارئة. ت

ز
تلعب دوًرا ف

ف. وتقع عىل عاتق المنظم ، وذلك من خالل إجراءات التخفيف والتكير ي
ر المناخز ة للتصدي للتغتر

ي  الحاجة الُملحر
ية الت  ات الختر

ي  
ز
ي ف

ر
 تخدم الصالح العام، مسؤولية خاصة الستخدام مواردها واستقالليتها ونفوذها لالرتقاء إل مستوى التحد

ا
تمتلك أصوًل

 الحال. 

ي تتيح فرًصا لقطاعات جديدة وفرص عمل جيدة  
ر المناخز ف مع التغتر ورية لخفض االنبعاثات بشكٍل حاد والتكير ات الضز  التغيتر

ر
إن

ة. ويمكن أن يساعد قطاع  وتوف ا عىل تكاليف كبتر
ً
ي ورفع مستوى الرفاه ولكنها تنطوي أيض تر بيئة أنظف وزيادة التنوع البيولوخر

ات، لضمان حصول الجميع عىل فرص متكافئة ناشئة من االنتقال إل اقتصاد منخفض   ي إحداث هذه التغيتر
ز
ي ف العمل الختر

ل التكاليف من   قبل أولئك األقل قدرة عىل الدفع بصورة غتر متناسبة.  الكربون، ولضمان عدم تحمُّ

ي هو قضية  
ر المناخز  هذا تحٍد عالمي يؤثر علينا جميًعا. فالتغتر

ر
يشتر حجم حالة الطوارئ المناخية وحجم الحلول المطلوبة إل أن

ز وقضية عدالة عرقية واجتماعية وقضية تعليمية واقتصادية وثقا  ز الجنسير فية وأمنية وقضية حقوق  صحية وقضية مساواة بير

الة، بمن فيهم   ي جميع أنحاء العالم روح قيادة جريئة وفعر
إنسان وقضية مجتمعية محلية. وُيظهر العديد من األفراد والجماعات فز

 الشباب والنساء والشعوب األصلية. 

ي ال تحظز بحصة عادلة من الموارد المالية العالمية 
 الدول والمجتمعات والمنظمات الت 

ر
عد
ُ
األقل مسؤولية عن االنبعاثات، ومع  ت

ي تمتلك الحصة األكتر من الموارد المالية العالمية  
 الدول والمجتمعات والمنظمات الت 

ر
ذلك فهي معرضة ألكتر قدر من المخاطر. إن

ي يمكننا اتخ
. وستختلف اإلجراءات الت  ي الوقت الحاضز

ي وفز
ي الماضز

اذها والموارد  هي المسؤولة عن الحصة األكتر من االنبعاثات، فز

ي بالعمل. 
ام العلتز ز ك بيننا فهو هذا االلت  ا القاسم المشت  عة إل أخرى ومن بلد إل آخر. أمر

ر
 المتاحة لدينا من منظمة موق

، أو من خالل االنضمام إل   ام الدولي
ز ي كل مكان لالنضمام إلينا، من خالل التوقيع عىل هذا االلت 

ية فز ندعو جميع المنظمات الختر

ام ال ز . الت  ي
ر المناخز ي بشأن التغتر

ل الوطتز  ممور

 : م باتخاذ اإلجراءات عىل النحو التالي ز عة أدناه، نلت 
ر
 نحن، المنظمات الموق

م  .1
ّ
 التعليم والتعل

 

ز والجهات المعنية لدينا عىل األسباب   ز والمتطوعير سنحرص عىل إطالع مجالس إدارتنا ولجان االستثمار والموظفير

تبة عىل عملنا. واآلثار والحلول المنهجية للتغترر  ، واآلثار المت  ي
  المناخز

 

 تخصيص الموارد  .2

 

ي أو  
ر المناخز خصص الموارد لترسي    ع العمل الذي يعالج األسباب الجذرية للتغتر

ُ
ة، سن ا من إدراكنا للحالة الُملحر

ً
انطالق

ي حال كانت الوثيقة الناظمة لدينا أو عوامل أخرى تجعل من الصعب تمويل مثل 
ف مع آثاره. وفز هذا العمل بشكٍل   التكير

ا أخرى للمساهمة، أو ندرس كيفية التغلب عىل هذه العوائق. 
ً
، فسنجد طرق  مباشر

 

 التكامل  .3

 

ي انبعاثات صفرية بشكٍل عادل  
ي وصول العالم إل صافز

ي إطار تصميم برامجنا وتنفيذها، سنبحث عن فرص للمساهمة فز
فز

، ال سيما  ي
ر المناخز ف مع آثار التغتر ًرا.  ودائم، ولدعم التكير ي المجتمعات األكتر تضز

 فز
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 األوقاف واألصول  .4

 

اتيجيتنا   ي إطار مصدر أموالنا التشغيلية وأي أموال ممنوحة وإدارتها. وسنسىع لمواءمة است 
ز
ي ف

ر المناخز ي التغتر
ز
سننظر ف

ي انبعاثات صفرية. 
ز
ق صاف

ر
 االستثمارية وتنفيذها مع االنتقال الرسي    ع والعادل إل اقتصاد ُيحق

 

 العمليات  .5

 

يات.  ي والمشت 
ل والمبانز

ر
ي قد تشمل عىل سبيل المثال التنق

ي لعملياتنا، والت 
 سنتخذ إجراءات طموحة لتقليل األثر المناخز

 

 التأثتر والدعوة  .6

 

سنبحث عن فرص للعمل مع اآلخرين، إليصال أصوات المجتمعات عىل الخطوط األمامية، ولتشجيع ودعم اتخاذ 

ي قد  المزيد من اإلجراءات الطموحة بشأن 
نا؛ والت  كائنا وجماهتر ي من قبل الجهات المعنية الرئيسية لدينا وشر

ر المناخز التغتر

لة واألفراد  كات والحكومات المحلية أو الوطنية والمنظمات متعددة األطراف والجهات المانحة والمموِّ تشمل الرسر

 . ي
 وحركات المجتمع المدنز

 

 الشفافية  .7

 

ها سنوًيا حو  ي اتخذناها فيما يتعلق بالركائز الست المذكورة أعاله لمشاركة  سنقوم بجمع المعلومات ونرسر
ل اإلجراءات الت 

م من بعضنا البعض. 
ّ
. وسنواصل تطوير ممارستنا والتعاون والتعل ز حرزه وتحديد مجاالت التحسير

ُ
م الذي ن

ر
 التقد

 


