
 

 

مؤتمر أمام  عة على ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانيةق   دولة مو 160 بيان باسم

 األطراف السادس والعشرين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

تهدد األزمات المناخية والبيئية اليوم بقاء البشرية. وتتأثر جميع أبعاد حياتنا، من "

صحتنا البدنية والعقلية إلى غذائنا ومياهنا وأمننا االقتصادي. وفي حين تؤثر 

األزمات على الجميع، فإن أولئك الذين ساهموا بأقل مساهمة في المشكلة هم األكثر 

 " ويزداد األمر سوءا. -تضررا 

 ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية

ر ي  أحدث تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغوتؤكد أحدث األدلة العلمية، بما في ذلك 

األزمات المناخية والبيئية  يمر بفترة من كوكبنافالكلمات. ه هذ صدقجديد من   خالمنا

 كل يوم في عملنا.نجابه ذلك بآثارها. ونحن كمنظمات إنسانية شعر جميعنا ن التي  المتسارعة

في غالسكو الذي يُعقد  مؤتمر األطراف السادس والعشرين  في  ا  مع  للجلوس    العالموبينما يستعد  

 اعتبارهم العواقب اإلنسانيةفي نوفمبر من هذا العام، نحث المفاوضين على أن يضعوا في 

ن السنوات العشري قد تضاعفت تقريب ا على مدى لمرتبطة بالمناخ ا فالكوارث لقراراتهم.

ما ، الداخلينزوح ل للك األو  حر   المُ  هي لمرتبطة بالطقس اآلنأضحت األخطار ا، و الماضية

تضيف طبقة إضافية من  المناخ أزمة إن ا.وتهميش  ا فقر   الناسشد أبشكل واضح في يؤثر 

صار من و  .ن ذي قبلمإجهاد ا الضغط على المنظمات اإلنسانية التي أصبحت بالفعل أكثر 

مع  فوالتكي   غازات الدفيئةانبعاثات لخفض  وطموحة عاجلة اتخاذ إجراءاتالضروري 

دون ف والبيئة.العواقب األكثر كارثية على الناس لنا تفادي يتسنى حتى  المخاطر المتزايدة

الستجابة تكابد من أجل ا المنظمات اإلنسانيةستظل مناخية طموحة،  اتخاذ إجراءات

 لالحتياجات المتزايدة.

رات ع وحتى في أفضل ر ا من تغي  ا معين  قدر   ن  نعلم أفإننا  لى مدى السنوات القادمة،التصو 

. ويجب أن اإلنسانيةعواقبهما تزداد ح أن رج  المُ بل ومن  ،ال بد واقع   والتدهور البيئي المناخ

  عنوالوضع القانوني، فضال  االجتماعي نوع الفي الخصائص الفردية مثل العمر و  ننظر

الناس أكثر حصول ل اضمان  وذلك ض الناس للخطر، تعر   فيلهيكلية التي تؤثر األوضاع ا

 هم.ت عيشمأنفسهم وسبل يحتاجونه لحماية  الذيعلى الدعم  العواقب لتلك رضةعُ 

نطاق عملنا، والحد من المخاطر والضعف، ودعم تصعيد  التزمنا ب   عنا على الميثاق،وعندما وق  

التركيز المحلية، و التجربة و  القيادةتعزيز بالعمل على  رضة للخطر. وتعهدناأكثر الناس عُ 

 ين األصلي لدى السكان المحلي و  يالمعرفالرصيد  من االستجابات الدائمة، واالستفادةعلى 

الحد من ، و جمة عن أنشطتناالنا الدفيئةخفض انبعاثات غازات العمل على ب  وعدناو  .نميتهوت

من أجل وتبادل المعلومات والرؤى والموارد    نفاياتنا،من  ها بالبيئة، والحد  قُ لح  األضرار التي نُ 

 تضخيم تأثير جهودنا.
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على  العمل،قد عقدنا العزم على . و جذري   ل  تحو  إلى إحداث  ضرورة  هناك  ونحن نعلم أن  

القطاع اإلنساني وخارجه، إلى أن أوجه  الجميع، في جميع وندعو  وعن قصد، وجه السرعة

 يحذوا حذونا.

 

 التوقيع،

 عون على ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانيةالموق   

 

المنظمات اإلنسانية. ويمكن االطالع على المعلومات للتوقيع من جانب جميع تاح  الميثاق مُ 

www.climate- عبر الرابطالتوجيهات المتعلقة بتنفيذه كذلك قة بالميثاق و تعل   المُ 

charter.org. 

http://www.climate-charter.org/
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