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ا�صدار 1.0 – مارس 2022
المؤلف: نيك بيركس

تُعــرب منظمــة "WINGS" عــن امتنانهــا لمبــادرة االلتــزام الكنــدي بالعطــاء االجتماعــي لمكافحــة التغّيــر المناخــي وذلــك لجعــل
هيــكل وشــكل دليــل التنفيــذ الوطنــي لديهــا متاًحــا للتكييــف والتعديــل. نتوّجــه أيًضــا بخالــص الشــكر لــكل مــن ســاعد فــي إعــداد 
هــذا الدليــل، بمــن فيهــم أليــس أموريــم، وبياتريــس دي مونتلــو، وبنجاميــن بيلجــي، ودانــا ديســينت، وهنريكــي دوبــرت، وجيمــس 

ماجوان، وكارالين غاردنر، وكاثرين دومبروفسكي، وناديا هيرنانديز، وماكس فون أبيندروث.

تــم إنتــاج هــذا المنشــور بدعــم مالــي مــن االتحــاد اªوروبــي. وإّن منظمــة "WINGS" وجمعيــة العطــاء االجتماعــي اªوروبيــة
(Philea) هما وحدهما المسؤولتان عن محتوياته، التي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد اªوروبي.
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ــر المناخــي هــو دعــوة لجميــع المؤسســات، بغــض النظــر عــن مهمتهــا  االلتــزام الدولــي بالعطــاء االجتماعــي لمكافحــة التغّي
ووضعهــا وموقعهــا الجغرافــي التخــاذ ا´جــراءات بشــأن حالــة الطــوارئ المناخيــة. تتعّهــد المؤسســات الموّقعــة علــى االلتــزام 
الدولــي باتخــاذ إجــراءات بموجــب الركائــز الســبع لاللتــزام. يتواجــد االلتــزام الدولــي إلــى جانــب عــدد مــن التزامــات العطــاء 
االجتماعــي الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، والتــي تشــكل مًعــا حركــة PhilanthropyForClimate# العالميــة التــي تضــم

حالًيا حوالي 500 مؤسسة في جميع أنحاء العالم.

يوضــح دليــل التنفيــذ هــذا ا´جــراءات المقترحــة فــي إطــار كل مــن الركائــز الســبعة لاللتــزام الدولــي بالعطــاء االجتماعــي 
ــة  ــا الخاص ــي رحلته ــروعها ف ــد ش ــا عن ــة ودعمه ــات الموّقع ــام مؤسس ــل ´له ــذا الدلي ــم ه ــي. وُصّم ــر المناخ ــة التغّي لمكافح
للتغييــر. وفــي حــال لــم تُوّقــع مؤسســتك بَعــْد علــى االلتــزام الدولــي ولكنهــا تنظــر فــي القيــام بذلــك، ســيمنحك هــذا الدليــل 
ــزام الدولــي. هــذا وتوفــر التزامــات العطــاء  ــذ االلت فكــرة أوضــح عــن نــوع ا´جــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا المؤسســات لتنفي

االجتماعي الوطنية بشأن التغّير المناخي موارد إضافية لدعم التنفيذ من ِقبل المؤسسات في بلدانها.

ــول  ــة ح ــل ا´ضافي ــض التفاصي ــم بع ــن كل قس ــزة. يتضم ــكل ركي ــا ل ــص كل منه ــام ُخص ــبعة أقس ــى س ــل إل ــذا الدلي ــم ه ينقس
أهميــة الركيــزة، ثــم يقتــرح إجــراءات علــى ثالثــة مســتويات: البــدء، وتعزيــز قــوة الدفــع، وإبــداء القيــادة؛ والتــي يتــم تقديمهــا 

باعتبارها قائمة بالخيارات، وليس قائمة بالمتطلبات.

ــرد  مؤسســات العطــاء االجتماعــي لهــا أحجــام وهيــاكل حوكمــة وثقافــة عمــل ومــوارد مختلفــة، وبالتالــي لــن يكــون كل مــا ي
فــي هــذا الدليــل ذا صلــة أو مالئًمــا لــكل مؤسســة موّقعــة. لــذا يمكنــك اســتخدام كل مــا هــو مفيــد لــك. كمــا إّن القائمــة ليســت 

شاملة؛ ونشجعك على تطوير إجراءاتك ومشاركة أفكارك وخبراتك مع المؤسسات النظيرة.

ــات  ــى المؤسس ــن عل ــد يتعّي ــي. وق ــل المناخ ــي العم ــا ف ــن رحلته ــة م ــل مختلف ــّر بمراح ــة تم ــات الموّقع ــم أّن المؤسس نعل
الموّقعــة التــي لــم يســبق لهــا االضطــالع بالعمــل المناخــي أن تبــدأ بنشــاط أو نشــاطين فــي المســتوى اªول، أو أن ترّكــز علــى 
ركيــزة أو ركيزتيــن فــي البدايــة. أمــا بالنســبة للمؤسســات الموّقعــة التــي لديهــا بالفعــل ســجل حافــل بالعمــل المناخــي، فقــد 

تكون تعمل بالفعل على جميع الركائز ولكن نأمل أن تجد شيًئا في هذا الدليل يسهم في رفع طموحها بشكل أكبر.

philanthropyforclimate.org/other-resources يمكن االطالع على موارد مفيدة أخرى لتنفيذ االلتزام عبر الرابط

تعمــل منظمــة "WINGS" حالًيــا علــى تطويــر إطــار تقديــم تقاريــر ســنوي بســيط للمؤسســات الموّقعــة علــى االلتــزام الدولــي.
ــر المناخــي الرجــوع إلــى ا´رشــادات  (ينبغــي للمؤسســات الموّقعــة علــى التزامــات العطــاء االجتماعــي الوطنيــة بشــأن التغّي
ــاركة  ــم ومش ــير التعّل ــي تيس ــر ف ــم التقاري ــة تقدي ــي لعملي ــدف اªساس ــيتمّثل اله ــك). س ــن ذل ــا ع ــا عوًض ــة به ــة الخاص الوطني

الممارسات الجيدة والسماح للمؤسسات الموّقعة بتحديد مجاالت التحسين الذاتي.

يتعّيــن علينــا جميًعــا اتخــاذ الخطــوة التاليــة؛ نرجــو أن تكونــوا نشــطين وطموحيــن قــدر ا´مــكان! ال يمكــن معالجــة التغّيــر المناخــي 
ــم  ــاة قي ــن مراع ــا يتعّي ــة. كم ــاواة أو التنمي ــل المس ــرى، مث ــة اªخ ــا المهم ــن القضاي ــزل ع ــي" بمع ــّل تقن ــرد "ح ــك مج ــار ذل باعتب

المؤسسة ورسالتها عند العمل بشأن التغّير المناخي.

نرّحــب بمالحظاتكــم حــول هــذا الدليــل واªخبــار المتعلقــة بأنشــطتكم واقتراحاتكــم لÌصــدارات المســتقبلية. يُرجــى التواصــل مــع 
amorim@wingsweb.org :أليس أموريم عبر البريد ا´لكتروني
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ابداء القيادة
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١. قبل التوقيع

ال يتّعيــن علــى مؤسســتك اتخــاذ أي اســتعدادات قبــل التوقيــع 
ــر ــغ ّي ــة الت ــي لمكافح ــاء االجتماع ــي بالعط ــزام الدول ــى االلت عل
المناخــي. كل مــا تحتاجــه هــو الرغبــة فــي العمــل علــى معالجــة 

أزمة المناخ.

تتمثــل الخطــوة اªولــى فــي طــرح اªســئلة. مــا العالقــة بيــن 
بالعطــاء  المتعلقــة  اªساســية  ومهمتــك  المناخــي  التغيــر 
االجتماعــي؟ مــا الــذي يفعلــه الشــركاء ا×خــرون لمعالجــة أزمــة 
ــم  ــي تقدي ــاذا يعن ــك؟ م ــن ذل ــم م ــا أن نتعّل ــاذا يمكنن ــاخ؟ م المن

التزام علني بشأن التّغير المناخي من الناحية العملية؟

٢. اتخاذ القرار بالتوقيع

االجتماعــي  بالعطــاء  الدولــي  االلتــزام  علــى  التوقيــع  يعــّد 
ــى ــاذه عل ــب اتخ ــا يج ــن ي ــا عل ــزا ًم ــي الت ــر المناخ ــة التغي لمكافح
أعلــى مســتوى، وعــادًة مــا يتــم ذلــك مــن قبــل مجلــس إدارة 
المؤسســة. تذكــر أّن توقيــع االلتــزام ال يقــدم أي ادعــاء بشــأن 
المســتوى الحالــي للعمــل المناخــي لديــك، لكنــه يلزمــك باتخــاذ 
إجــراءات بعــد التوقيــع ومشــاركة المعلومــات حــول مــا تقــوم بــه 
مؤسســتك. قبــل التوقيــع علــى االلتــزام الدولــي، تحقــق ممــا إذا 

كان هناك التزام وطني في بلدك

٣. تنظيم عملية التنفيذ

بعــد التوقيــع، مــن المفيــد النظــر فــي العمليــات الشــاملة لديــك 
تبــدأ.  أن  تــوّد  أيــن  التنفيــذ لمعرفــة مــن  دليــل  واالطــالع علــى 
يمكنــك اتخــاذ إجــراءات فــي العديــد مــن الركائــز فــي آ ٍن م ًعــا
البــدء  اختيــار  يمكنــك  أو  واالســتثمارات)  والعمليــات  (البرامــج 
بركيــزة واحــدة فقــط. القــرار بشــأن كيفيــة بــدء التنفيــذ هــو قــرارك 

بالكامل وفًقا ªولوياتك وقدراتك المتاحة.

٤. التنفيذ

العمــل  ســرعة  للتنفيــذ.  المختلفــة  الطــرق  مــن  العديــد  هنــاك 
تعتمــد عليــك. قــد يتضمــن أحــد اªســاليب أوًال قيــاس البصمــة 
المناخيــة لمؤسســتك بأكملهــا وأنشــطتها، ووضــع أهــداف للحــد 
التكاليــف خفــض  ًضــا  أي  هــذا  يمثــل  قــد  االنبعاثــات.  مــن 
علــى  الطاقــة  كفــاءة  تدابيــر  اعتمــدت  حــال  فــي  التشــغيلية، 
ــال  ــى مج ــر إل ــي النظ ــل ف ــر يتمث ــلوب آخ ــة أس ــال. ثم ــبيل المث س
ــي، ــر المناخ ــغ ّي ــع الت ــع م ــف يتقاط ــة كي ــك، ومعرف ــج لدي البرام

لدمــج  البرامــج  علــى  التعديــالت  بعــض  إدخــال  فــي  والنظــر 
المنظور المناخي.

ســواء أكنــت تضطلــع بالبصمــة كربونيــة الكاملــة أو تركــز علــى 
ــا  ــر ملي ــتحق التفكي ــر يس ــإن اªم ــي، ف ــتراتيجي موضوع ــج اس نه
فــي المجــاالت التــي يمكنــك إحــداث أكبــر فــر ٍق فيهــا والمجــاالت 
التــي يمكنــك تحقيــق أكبــر قــدر مــن االســتفادة منهــا. فهــذه 
فــي  واالبتــكار  للكفــاءة  العنــان  ´طــالق  فرصــة  هــي  الرحلــة 

عملك وجعله أكثر قدرة على الصمود أمام التغير المناخي.

٥. المراجعة والتكرار

هنــاك أمــر واحــد مهــم: الحــرص علــى متابعــة وتقييــم التقــّدم 
المحــرز لديــك. التــع ّلــم فــي هــذه العمليــة مهــم للغايــة للحفــاظ

على أثر التزام مؤسستك في مجالها بمرور الوقت.

تأكــد مــن أن لديــك نظــا ًمــا للبــالغ عــن التقــدم المحــرز إلــى مجلــس
ا´دارة، أو أي أشــكال أخــرى مــن المســاءلة الداخليــة. ســيعني 
مــع أعمالــك  لمشــاركة  ًمــا  تمــا  مســتعد  أنــك  ًضــا  أي  هــذا 

المؤسسات الموّقعة اªخرى والتعّلم منها.

االلتزام الدولي بالعطاء االجتماعي لمكافحة التغّير المناخي
دليل التنفيذ

رحلتك المناخية

ال توجد طريقة واحدة مالئمة لجميع مؤسسات العطاء االجتماعي لتنفيذ االلتزام الدولي، ولكن قد تش ّكل المراحل التالية إطا ًرا
مفيًدا لفهم الخطوات التي تنطوي عليها هذه الرحلة.

Translated by



من االلتزام:
ســنحرص علــى إطــالع مجالــس إدارتنــا ولجــان االســتثمار والموظفيــن 
والمتطوعيــن والجهــات المعنيــة لدينــا علــى اªســباب وا×ثــار والحلــول 

المنهجية للتغّير المناخي، وا×ثار المترتبة على عملنا.

المستوى ١: البدء

ا´دارة  مجلــس  لمخاطبــة  المتحدثيــن  دعــوة 
المناخــي  التغّيــر  بيــن  الروابــط  حــول  لديكــم 

وأهدافكم المتعلقة بالعطاء االجتماعي.

ــر  ــول التغّي ــة ح ــل تمهيدي ــة عم ــم ورش • تنظي
المناخــي للموظفيــن والمتطوعيــن لديكــم. 
أمــام  المجــال  فتــح  فــي  النظــر  ويمكنكــم 

أصحاب العالقة الخارجيين لحضورها.

• جمــع اªخبــار والمــوارد المتعلقــة بالتغّيــر 
فــي  باســتمرار  وتعميمهــا  المناخــي 

اتصاالتكــم الداخلية.

ــرى  ــات اªخ ــاء المؤسس ــرص للق ــام الف • اغتن
مناخــي  التــزام  أي  علــى  وّقعــت  التــي 

والتعّلــم معها.

الحــرص علــى  • فــي جميــع هــذه اªنشــطة، 
االســتماع إلــى آراء مجموعــة متنوعــة الخبــراء 
(بمــن فيهــم الخبــراء الذيــن يتمتعــون بخبــرة 
تحقيــق  يضمــن  ممــا  مجتمعيــة)،  أو  عمليــة 

التوازن بين الجنسين وأشكال أخرى من التنوع.

المستوى ٢: تعزيز قوة الدفع
با´ضافة إلى ا´جراءات في المستوى ١

لجميــع  تدريبــي  برنامــج  تنظيــم   •
وأعضــاء  والمتطوعيــن  الموظفيــن 
اªخــرى  الداخليــة  واªدوار  ا´دارة  مجلــس 
للتأكــد مــن اكتســابهم معــارف أساســية 

جيدة بالتغّير المناخي.

• تقديــم الدعــم للمســتفيدين مــن المنــح 
أو المؤسســات الشــريكة لتلّقــي تدريــب 

مماثل للتوعية بالتغّير المناخي.

علــى  ا´دارة  مجلــس  أعضــاء  تشــجيع   •
ــي  ــر خارج ــدث أو مؤتم ــي ح ــاركة ف المش

بشأن التغّير المناخي.

المستوى ٣: إبداء القيادة 
ا´ضافة إلى ا´جراءات في المستويين ١ و٢

• دمــج التثقيــف المناخــي فــي عمليــات 
ا´دارة  مجلــس  أعضــاء  تعييــن 
وتطويرهــم  والموظفيــن  والمتطوعيــن 
ا´دارة،  مجلــس  مهــارات  تدقيــق  (مثــل 
والجلســات  الوظيفيــة،  واªوصــاف 

التوجيهية، والتقييم السنوي).

• مراجعــة اªبحــاث المتاحــة للجمهــور فيمــا 
المناخــي  التغّيــر  بيــن  بالروابــط  يتعلــق 
وأهدافكــم المتعلقة بالعطــاء االجتماعي، 
لســّد  إضافيــة  أبحــاث  بإجــراء  والتكليــف 
الفجــوات حســب الحاجــة. يمكــن أن يشــمل 
الصلــة  وثيقــة  المعلومــات  جعــل  ذلــك 
بالســياق المحلي لديكــم أو مراعاة احتياجات 
ــم  ــهم أو تجاهله ــم تهميش ــن ت ــك الذي أولئ

في المواد القائمة.

ــودة  ــة الج ــورة عالي ــب أو مش ــم تدري • تقدي
المناخــي  بالتغّيــر  صلــة  وذات  ومالئمــة 
للمســتفيدين مــن المنــح أو شــركائكم (قد 
بــدءا مــن كفــاءة  ذلــك مجــاالت  يشــمل 
الطاقــة فــي مشــاريع البنــاء ووصــو ًال إلــى
أســاليب الزراعــة المســتدامة والعديــد مــن 

اªمثلة اªخرى).

أهميتها:
يتطلــب تنفيــذ االلتــزام بشــكٍ ل ف ّعــال دعــم ومشــاركة اªشــخاص بغــض 
ــة،  ــات الموّقع ــي المؤسس ــا ف ــون به ــي يضطلع ــن اªدوار الت ــر ع النظ
فــض ًال عــن العمــل مــع الشــركاء. ال يمكننــا افتــراض أّن الجميــع يعــرف 
بيــن  المناخــي  التثقيــف  تعزيــز  علينــا  بــه.  القيــام  يجــب  مــا  بالفعــل 

مؤسساتنا وشركائنا إذا أردنا اتخاذ إجراءات فعالة.

االلتزام الدولي بالعطاء االجتماعي لمكافحة التغّير المناخي
دليل التنفيذ

الركيزة ١. التعليم والتعّلم

ا´جراءات المقترحة

Translated by



من االلتزام:
انطالقــا مــن إدراكنــا للحالــة الملحــة، ســنخصص المــوارد لتســريع العمــل 
ــاره.  ــع آث ــف م ــي أو التكّي ــر المناخ ــة للتغّي ــباب الجذري ــج اªس ــذي يعال ال
ــا أو عوامــل أخــرى تجعــل مــن  وفــي حــال كانــت الوثيقــة الناظمــة لدين
الصعــب تمويــل مثــل هــذا العمــل بشــكٍ ل مباشــر، فســنجد طرقــا أخــرى 

للمساهمة، أو ندرس كيفية التغ ّلب على هذه العوائق."

المستوى ١: البدء

• تكليــف شــخص (أو مجموعــة) بمســؤولية 
تنفيــذ  فــي  عملكــم  تنســيق  عــن  رســمية 
االلتــزام. قــد يتضمــن ذلــك منصــب وظيفــي أو 
موجــودة.  وظيفــة  إلــى  مســؤولية  إضافــة 
كمــا ينبغــي التأكــد مــن أ ّن الشــخص المعنــي 
يتمتــع  لديكــم  المناخــي  التغّيــر  بمعالجــة 
ــه الميزانيــة  بدرجــة كافيــة مــن اªقدميــة ولدي

الكافية.

ا´دارة  مجلــس  ســيوفر  كيــف  فــي  النظــر   •
الوقــت والخبــرة لدعــم االلتــزام (مثــل وضــع 
التغّيــر المناخــي باعتبــاره بنــًدا دائ ًمــا فــي 
جــداول أعمــال مجلــس ا´دارة، وتعييــن أصحــاب 

الخبرات المناخية في مجلس ا´دارة).

أو  جائــزة  أو  منظمــة  أو  مشــروع  تمويــل   •
إجــراء  أي  أو  اªقــل  علــى  واحــدة  شــراكة 
اعتزامكــم  بوضــوح  يظهــر  آخــر  خارجــي 

مكافحة التغّير المناخي.

المستوى ٢: تعزيز قوة الدفع
با´ضافة إلى ا´جراءات في المستوى ١

• تخصيــص نســبة مــن إنفاقكــم علــى البرامــج 
إطــار  فــي  المناخــي  للعمــل  المنــح  أو 
مهمتكــم الشــاملة، ســواء مــن خــالل برنامــج 

جديد أو التط ّورات في اªنشطة الحالية.

بالفعــل  تّمــول  مؤسســتكم  كانــت  إذا   •
فيمكــن  المناخــي،  متعلقةبالتغّيــر  أنشــطة 
ــر إنفاقكــم  ــادة حجــم وأث النظــر فــي كيفيــة زي

على البرامج أو المنح.

الجهــات  مــع  تعاونــي  بشــكل  التمويــل   •
المانحــة اªخــرى مــن خــالل صنــدوق مناخــي 

مشترك أو آلية أخرى.

• أن تكــون مؤسســتكم، حيثمــا أمكــن، عضــوا 
نشــطا فــي شــبكة عطــاء اجتماعــي نشــطة 

أيضا في مجال التغّير المناخي.

المستوى ٣: إبداء القيادة 
ا´ضافة إلى ا´جراءات في المستويين ١ و٢

(مثــل  الداخليــة  قدراتكــم  نطــاق  توســيع   •
تعييــن موظفيــن إضافييــن، وتعزيــز المعرفــة) 
التغّيــر  بيــن  روابــط  إقامــة  فــي  للمســاعدة 
المتعلقــة  اªخــرى  وأهدافكــم  المناخــي 

بالعطاء االجتماعي.

أكبــر  مــوارد  تخصيــص  إمكانيــة  النظــر فــي   •
حاليــا، فــي إطــار اســتراتيجية ترمــي إلــى زيــادة 

ا´نفاق العام أو تركيز ا´نفاق.

مواردكــم  مــن  كبيــرة  نســبة  تخصيــص   •
وإنفاقكــم العــام للجــراءات المناخيــة علــى 
المــدى الطويــل، إلــى جانــب أهدافكــم اªخــرى 

المتعلقة بالعطاء االجتماعي.

أهميتها:
تتطلــب معالجــة التغّيــر المناخــي اتخــاذ إجــراءات عاجلــة علــى نطــاق 
واســع – اســتبدال الوقــود اªحفــوري بالطاقــة المتجــددة، والعمــل نحــو 
الحكومــات  مــوارد  ّن  أ  حيــن  فــي  لæراضــي.  اســتدامة  أكثــر  إدارة 
والشــركات التجاريــة ضروريــة ´حــداث هــذه التغييــرات، إّال أنّــه يجــب أن 
تلعــب مؤسســات العطــاء االجتماعــي أي ضــا دًورا أســاس يــا ســيتعّين 
علــى المؤسســات الموّقعــة أي ًضــا تخصيــص بعــض المــوارد الداخليــة 

من أجل تنفيذ االلتزام بفاعلية

االلتزام الدولي بالعطاء االجتماعي لمكافحة التغّير المناخي
دليل التنفيذ

الركيزة ٢. تخصيص الموارد

ا´جراءات المقترحة

Translated by



من االلتزام:
"فــي إطــار تصميــم برامجنــا وتنفيذهــا، ســنبحث عــن فــرص للمســاهمة 
ٍل عــادل  انبعاثــات صفريــة بشــك  إلــى صافــي  العالــم  فــي وصــول 
فــي  ســيما  ال  المناخــي،  التغّيــر  آثــار  مــع  التكّيــف  ولدعــم  ودائــم، 

المجتمعات اªكثر تضررا."

المستوى ١: البدء

بيــن  بالروابــط  معنيــة  مــوارد  عــن  البحــث   •
مهمتكــم والتغّيــر المناخــي ووصــول العالــم 

إلى صافي انبعاثات صفرية بشك ٍل عادل.

ــي  ــر المناخ ــتراتيجية التغّي ــة اس ــم جلس • تنظي
لموظفي البرامج.

• مراجعــة المنــح أو البرامــج الحاليــة لتقييــم 
العمــل  بالفعــل  تدعــم  كنــت  إذا  مــا  وفهــم 

المناخي ا´يجابي.

التغّيــر  يفرضهــا  التــي  المخاطــر  تقييــم   •
وبرامجكــم  مهمتكــم  علــى  المناخــي 

والمستفيدين.

لبرنامــج جديــد  ّن أي تصميــم  أ  التأكــد مــن   •
الحاليــة  للبرامــج  أو أي مراجعــة  لــه  مخطــط 
تأخــذ فــي االعتبــار أي ًضــا فــرص دعــم االنتقــال 

العادل.

المستوى ٢: تعزيز قوة الدفع
با´ضافة إلى ا´جراءات في المستوى ١

• لقــاء المســتفيدين مــن المنــح أو الشــركاء، ال 
ســيما أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى المجتمعــات 
المســتضعفة، لتحديــد المــوارد التــي يحتاجــون 
إليهــا  لمســاعدتهم علــى تقليــل االنبعاثــات 
(مثــل  المناخــي  التغّيــر  آثــار  مــع  والتكّيــف 
المنــح الرأســمالية لتحســين كفــاءة الطاقــة 
فــي المبانــي المجتمعيــة، وأن تحــل القــدرات 
ونظــم  الفعلــي،  الســفر  ّل  مــح  الرقميــة 
علــى  القائمــة  الفيضانــات  علــى  الســيطرة 

الطبيعة، إلخ).

• التعــاون مــع جهــات تمويــل ومنظمــات أخــرى 
ــر  ــى التغّي ــوء عل ــليط الض ــم لتس ــي مجالك ف
وا´جــراءات  اªفــكار  فــي  ودمجــه  المناخــي 
التغّيــر  بيــن  الجمــع  (مثــل  مجالكــم  فــي 
المناخــي  التغّيــر  أو  والصحــة،  المناخــي 
وحقــوق  المناخــي  التغّيــر  أو  والتنميــة، 

ا´نسان).

• فــي حالــة إقامــة شــراكات مــع المؤسســات 
التغّيــر  عوامــل  تضميــن  فيمكــن  الكبيــرة، 
الواجبــة  العنايــة  متطلبــات  فــي  المناخــي 

الخاصة بكم.

المستوى ٣: إبداء القيادة 
ا´ضافة إلى ا´جراءات في المستويين ١ و٢

العامــة  اســتراتيجيتكم  تصميــم  إعــادة   •
لوضــع التغّيــر المناخــي إلــى جانــب أهدافكــم 

اªخرى المتعلقة بالعطاء االجتماعي.

فــي  برامجكــم  وخطــط  أهــداف  مراجعــة   •
ضــوء ا×ثــار المناخيــة المتزايــدة، والحاجــة إلــى 

التكّيف واالنتقال العادل والسريع.

الدعــم  أو  للتمويــل  التدريجــي  ا´لغــاء   •
ــزع  ــع الن ــق م ــي ال تتس ــطة الت ــدم لæنش المق

السريع للكربون.

أهميتها:
تتفاعــل أســباب وحلــول التغّيــر المناخــي مــع العديــد مــن المجــاالت 
المجتمعيــة اªخــرى، مثــل البحــث العلمــي والفقــر والتنميــة والصحــة 
وعــدم المســاواة والتعليــم والفنــون والثقافــة. يمكــن لمؤسســات 
ــة  ــة ´قام ــبكاتها الحالي ــا وش ــى خبراته ــاء عل ــي البن ــاء االجتماع العط
ــأن  ــي بش ــل ا´يجاب ــز العم ــاالت، وتعزي ــف المج ــر مختل ــرة عب ــط مثم رواب

التغّير المناخي في مجاالت اªولوية الخاصة بها.

االلتزام الدولي بالعطاء االجتماعي لمكافحة التغّير المناخي
دليل التنفيذ

الركيزة ٣. التكامل

ا´جراءات المقترحة

Translated by



من االلتزام:
"ســننظر فــي التغّيــر المناخــي فــي إطــار مصــدر أموالنــا التشــغيلية 
وأي أمــوال ممنوحــة وإدارتهــا. وسنســعى لمواءمــة اســتراتيجيتنا 

االســتثمارية وتنفيذهــا مــع االنتقــال الســريع والعــادل إلــى اقتصــاد يــح ّ
قق صافي انبعاثات صفرية."

المستوى ١: البدء

• تحديــد وتعييــن قــدرات داخليــة مناســبة فــي 
فريقكــم المالــي و/أو الحصــول علــى مشــورة 
خارجيــة لتطويــر نهجكــم فــي التعامــل مــع 
اªوقــاف  يخــص  فيمــا  المناخــي  التغّيــر 

واªصول.

صناديــق  مديــري  اســتخدام  حالــة  فــي   •
معالجــة  منهــم  الطلــب  فيمكــن  خارجييــن، 

المخاطر المناخية وإبالغكم بأنشطتهم.

• التوقيــع علــى مبــادئ االســتثمار المســؤول 
www.unpri.org

• تحديــد مصــادر التمويــل اªخــرى التــي تتمتــع 
مؤسســتكم ببعــض الســيطرة أو التأثيــر عليهــا 
أو  التشــغيلية،  المصرفيــة  الحســابات  (مثــل 
الشــركات المانحــة أو الشــركاء، أو مخصصــات 

معاشات تقاعد الموظفين، إلخ).

المستوى ٢: تعزيز قوة الدفع
با´ضافة إلى ا´جراءات في المستوى ١

علــى  المناخــي  التغّيــر  أثــر  قيــاس   •
محفظتكــم. • االنتقــال إلــى اســتخدام مديــري 
يدمجــون  الذيــن  الصناديــق  ومستشــاري 
نهجهــم  فــي  والفــرص  المناخيــة  المخاطــر 
االســتثماري. • مراجعــة اســتراتيجية وإرشــادات 
مخاطــر  لمراعــاة  بكــم  الخاصــة  االســتثمار 

التغّير المناخي وفرص االنتقال العادل. 

• الطلــب مــن مديــر الصنــدوق لديكــم التصويــت 
فــي  المناخــي  التغّيــر  قــرارات  جميــع  علــى 
االجتماعــات العامــة الســنوية (أو الشــرح فــي 

حالة عدم التصويت).

الوقــود  شــركات  مــن  االســتثمارات  ســحب   •
اªخــرى  االســتثمارات  واســتبعاد  اªحفــوري، 

عالية الكربون.

مصــادر  علــى  للتأثيــر  فــرص  عــن  البحــث   •
مثــل  لمؤسســتكم،  اªخــرى  التمويــل 
الخدمــات المصرفيــة أو الشــركات المانحــة أو 
مخصصــات معاشــات تقاعــد الموظفيــن، علــى 

النحو المحدد في المستوى ١.

المستوى ٣: إبداء القيادة 
ا´ضافة إلى ا´جراءات في المستويين ١ و٢

• االنتقــال إلــى محفظــة متوافقــة مــع هــدف 
الـــ ١٫٥ درجــة مئويــة وتحقــق صافــي انبعاثــات 
رئيســية  ومنجــزات  أهــداف  بوضــع  صفريــة 

واضحة.

المخاطــر، االســتثمار  ّمــل  تــح  • ضمــن نطــاق 
بكثافــة فــي االنتقــال إلــى االقتصــاد منخفــض 

الكربون.

اªصــول  مالكــي  مــع  بالتحالــف  العمــل   •
ا×خريــن ´جبــار الشــركات علــى العمــل مــن أجــل 

مكافحة التغّير المناخي واالنتقال العادل.

الخدمــات  مقدمــي  مــع  العالقــات  إنهــاء   •
كافيــة  إجــراءات  يتخــذون  ال  الذيــن  الماليــة 

بشأن التغّير المناخي.

أهميتها:
ًرا  المناخــي باعتبــاره خــط  بالتغّيــر  تــم االعتــراف علــى نطــاق واســع 
شــامًال علــى اªصــول. يعــّد تغييــر النظــام المالــي بمــا يضمــن التــخ ّلــص 
التدريجــي مــن الممارســات المــل ّوثــة وتحفيــز اªســاليب والتقنيــات 
ًيــا لمعالجــة التغّيــر المناخــي. ويتعّيــن علــى  ًرا أســاس  النظيفــة أم 
التــي يشــرف العديــد منهــا علــى  مؤسســات العطــاء االجتماعــي، 

أصول مهمة، إبداء القيادة في هذا المجال.

االلتزام الدولي بالعطاء االجتماعي لمكافحة التغّير المناخي
دليل التنفيذ

الركيزة ٤. ا�وقاف وا�صول

ا´جراءات المقترحة



من االلتزام:
"ســنتخذ إجــراءات طموحــة لتقليــل اªثــر المناخــي لعملياتنــا، والتــي قــد 

تشمل على سبيل المثال التّنقل والمباني والمشتريات."

المستوى ١: البدء

جــرد  أو  تقييــم  بإجــراء  التكليــف  أو  إجــراء   •
لكيفيــة مســاهمة عملياتكــم فــي مكافحــة 
التــي  المجــاالت  وتحديــد  المناخــي.  التغّيــر 
لخفــض  مجــال  وأكبــر  انبعاثــات  أعلــى  فيهــا 

االنبعاثات.

لالنبعاثــات  المســتمرة  المتابعــة  تضميــن   •
الســفر  رحــالت  تســجيل  طريــق  عــن  ًال  (مــث 

واستخدام الطاقة) في أنظمتكم الداخلية.

لهــا  تتعــرض  التــي  المخاطــر  تقييــم   •
ــث ًال،  ــي (م ــر المناخ ــار التغّي ــن آث ــم م عملياتك
بالصدمــات  مؤسســتكم  تأثّــر  مــدى  مــا 

المناخية؟).

المستوى ٢: تعزيز قوة الدفع
با´ضافة إلى ا´جراءات في المستوى ١

•  العمــل مــع موظفيكــم لتحديــد اªولويــات 
المتعلقة بخفض االنبعاثات التشغيلية. 

بصمتكــم  فيــه  تصــل  تاريــخ  تحديــد   •
صفريــة،  انبعاثــات  صافــي  إلــى  التشــغيلية 

والمستهدفات المرحلية لخفض االنبعاثات.

الصلــة  ذات  السياســات  تحديــث  أو  تطويــر   •
لتنفيــذ خفــض االنبعاثــات، مثــل سياســة الســفر 
المســتدام، وسياســة المشــتريات، وسياســة 

التموين.

• تصميــم خطــة تكّيــف مــع التغّيــر المناخــي 
لمؤسستكم.

• دعــم المســتفيدين مــن المنــح و/أو الشــركاء 
لتقييــم بصمتهــم الكربونيــة وقابلّيــة تأثّرهــم 

بالتغّير المناخي.

المستوى ٣: إبداء القيادة 
ا´ضافة إلى ا´جراءات في المستويين ١ و٢

• توســيع نطــاق ممارســة البصمــة الكربونيــة 
مــن  (أي   "٣ "النطــاق  انبعاثــات  لتشــمل 
الخارجيــة)  واªنشــطة  ا´مــداد  سلســلة 

ghgprotocol.org

• االســتمرار فــي إحــراز التقــدم الســنوي فــي 
مــن  ًال  (مــث  التشــغيلية  انبعاثاتكــم  خفــض 
هــذا  فــي  للقيــادة  الحوافــز  أو  الجوائــز  خــالل 

المجال).

خــالل  مــن  متبقيــة  انبعاثــات  أي  تعويــض   •
مزود موثوق ومعتمد.

• كبديــل للتعويــض، يمكــن فــرض ســعر داخلــي 
مــع  يتماشــى  بمــا  انبعاثــات،  وحــدة  لــكل 
هــذه  واســتثمار  باريــس،  اتفاقيــة  أهــداف 
اªمــوال باعتبارهــا تمــوي ًال إضــاف ًيــا لمنــح 
مشــاريع التخفيــف مــن آثــار التغّيــر المناخــي 

(انظر اªمثلة هنا وهنا

أهميتها:
ــا  ــا أن نتحلــى بالنزاهــة إذا أردن ــا" أمــر ضــروري إذا اردن "تنظيــم مقــر عملن

العمل مع ا×خرين بشأن التغير المناخي.

االلتزام الدولي بالعطاء االجتماعي لمكافحة التغّير المناخي
دليل التنفيذ

الركيزة ٥. العمليات

ا´جراءات المقترحة

Translated by



من االلتزام:
"ســنبحث عــن فــرص للعمــل مــع ا×خريــن، ´يصــال أصــوات المجتمعــات 
علــى الخطــوط اªماميــة، ولتشــجيع ودعــم اتخــاذ المزيــد مــن ا´جــراءات 
الطموحــة بشــأن التغّيــر المناخــي مــن قبــل الجهــات المعنيــة الرئيســية 
لدينــا وشــركائنا وجماهيرنــا؛ والتــي قــد تشــمل الشــركات والحكومــات 
المحليــة أو الوطنيــة والمنظمــات متعــددة اªطــراف والجهــات المانحــة 

والمم ّولة واªفراد وحركات المجتمع المدني."

المستوى ١: البدء

ــي  ــع ا´لكترون ــى الموق ــام عل ــان ع ــر بي •  نش
الخــاص بمؤسســتكم يفيــد بأنكــم وّقعتــم 
علــى االلتــزام الدولــي بالعطــاء االجتماعــي 
لمكافحــة التغّيــر المناخــي ويبّيــن أهميــة ذلــك 

بالنسبة لمؤسستكم.

مــع  والتفاعــل  للقــاء  فــرص  عــن  البحــث   •
اªماميــة  الخطــوط  علــى  المجتمعــات 
للعمــل  تدعــو  التــي  اªخــرى  والمنظمــات 
الدولــة  و/أو  عملكــم  مجــال  فــي  المناخــي 

التي تتخذها مؤسستكم مق ًرا لها.

• تحليــل مــدى مالءمــة اســتراتيجية االتصــاالت 
لديكم لتحقيق هذه الركيزة.

المستوى ٢: تعزيز قوة الدفع
با´ضافة إلى ا´جراءات في المستوى ١

• الترويــج بشــك ٍل فاعــل عــن االلتــزام لمجتمــع 
أو  بلدكــم  فــي  االجتماعــي  العطــاء 

منطقتكم. 

• فــي اتصاالتكــم الخارجيــة، يمكنكــم إتاحــة 
الفــرص لæشــخاص والمجتمعــات اªكثــر عرضــة 
مباشــرة  للتحــدث  المناخــي  التغّيــر  لخطــر 
عنتجربتهمووجهاتنظرهم(مًثالعنطريقالتكلي
فبإعــداد مقطــع فيديــو أو مدونــة، أو إعــارة 

قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بكم).

• إضافــة صوتكــم وتقديــم دعمكــم لجهــود 
الدعــوة بشــأن التغّيــر المناخــي فــي بلدكــم أو 

منطقتكم.

المستوى ٣: إبداء القيادة 
ا´ضافة إلى ا´جراءات في المستويين ١ و٢

• تحديــد هــدف للدعــوة بشــأن التغّيــر المناخــي، 
والــذي يكــون مرتــبً طــا بمهمتكــم المتعلقــة 
بالعطــاء االجتماعــي. والبحــث عــن الحمــالت  
الحاليــة والمنظمــات المتنوعــة والمجتمعــات 
علــى الخطــوط اªماميــة التــي يمكنهــا تعزيــز 
هــذا الهــدف، والعمــل معــا لبــذل جهــود دعــوة 

فعالة.

• اســتضافة اجتمــاع أو حــدث واحــد علــى اªقــل 
الموّقعــة  غيــر  للمؤسســات  عــام  كل 
لتشــجيعها علــى استكشــاف ودعــم حركــة 

#PhilanthropyforClimate

أهميتها:
إ ّن التغّيــر المناخــي قضيــة شــاملة ال يمكــن معالجتهــا بشــكل ف ّعــال 
ــخة.  ــة الراس ــة العلمي ــاد باªدل ــآزر، باالسترش ــاون والت ــالل التع ــن خ إ ّال م

وغــالً بــا مــا تكــون مؤسســات العطــاء االجتماعــي فــي وضــع جيــد يــم ّ
الــدول،  أو  المجموعــات  أو  القطاعــات  مختلــف  بيــن  الربــط  مــن  كنهــا 
وتوفيــر منصــة لæشــخاص الذيــن يتــم اســتبعادهم بخــالف ذلــك مــن 

عملية صنع القرار.

االلتزام الدولي بالعطاء االجتماعي لمكافحة التغّير المناخي
دليل التنفيذ

الركيزة ٦. التأثير والدعوة

ا´جراءات المقترحة

Translated by



من االلتزام:
ــي  ــراءات الت ــول ا´ج ــنوًيا ح ــرها س ــات ونش ــع المعلوم ــنقوم بجم "س

اتخذناهــا فيمــا يتعلــق بالركائــز الســت المذكــورة أعــاله لمشــاركة التــق ّ
تطويــر  وســنواصل  التحســين.  مجــاالت  وتحديــد  نحــرزه  الــذي  دم 

ممارستنا والتعاون والتع ّلم من بعضنا البعض."

المستوى ١: البدء

•  ســتخدام مدونــة أو مقالــة إعالميــة أو قنــاة 
ا´جــراء  حــول  أخــرى لمشــاركة قصــة  عامــة 
التغّيــر  بشــأن  مؤسســتكم  تتخــذه  الــذي 

المناخي.

اجتماعــي  عطــاء  حــدث  فــي  المشــاركة   •
المؤسســات  مــع  المناخــي  التّغيــر  بشــأن 

النظيرة.

 "WINGS" إلــى منظمــة  التقاريــر  تقديــم   •
في دورة سنوية.

المستوى ٢: تعزيز قوة الدفع
با´ضافة إلى ا´جراءات في المستوى ١

ــة عــن التقــدم  ــر علني • وضــع آليــة ´عــداد تقاري
الــذي تحــرزه مؤسســتكم كل عــام بموجــب 
الســنوية  تقاريركــم  علــى  ًء  (بنــا  االلتــزام 

"WINGS" المقدمة إلى  منظمة

ــم التنظيمــي وإدارة  • وضــع آليــة لدعــم التعّل
اªثر فيما يتعلق بالعمل المناخي.

• إعــداد مؤشــرات أداء رئيســية (KPIs) والتــي 
يتــم مــن خاللهــا قيــاس تقدمكــم المحــرز فــي 

كل ركيزة.

المستوى ٣: إبداء القيادة 
ا´ضافة إلى ا´جراءات في المستويين ١ و٢

ــق  ــتقلة التحق ــة مس ــة خارجي ــن جه ــب م • الطل
أحرزتــه  الــذي  التقــّدم  اعتمــاد  أو  مــن 
مؤسســتكم فــي مجــال واحــد أو أكثــر مــن 

المجاالت المذكورة  أعاله.

علــى  فاعــل  ٍل  بشــك  المســاعدة  عــرض   •
الجهــات المــم ّولــة اªخــرى التــي تســعى إلــى 

اتخاذ إجراءات بشأن التغّير المناخي

أهميتها:
مــن خــالل تبــادل المعــارف المكتســبة، يمكــن للمؤسســات الموّقعــة 
فاعليــة،  أكثــر  ٍل  بشــك  العمــل  علــى  البعــض  بعضهــا  مســاعدة 
لمعالجــة حجــم أزمــة المنــاخ وطابعهــا المــل ّح. توفــر ركيــزة الشــفافية 

أي ًضا حاف ًزا إضاف ًيا للوفاء بالتزاماتنا.

االلتزام الدولي بالعطاء االجتماعي لمكافحة التغّير المناخي
دليل التنفيذ

الركيزة ٧. الشفافية

ا´جراءات المقترحة

Translated by




