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ق  لمنطقة اإلنسانية القيادة مؤتمر  إفريقيا وشمال األوسط الشر
 أفضل لمستقبل رؤية

 
اير 28 القاهرة  2022 مارس 1 - فبر

 

 نداء القاهرة للعمل 

ي مؤتمر القيادة  نحن،
ق األوسط  نمثل قادة جمعيات الصليب األحمر ال  اإلنسانية،المشاركون ف  وطنية من منطقة الشر

واللجنة الدولية   األحمر،جنًبا إىل جنب مع قيادة االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب األحمر والهالل   أفريقيا،شمال و 

والقادة اإلقليميي   لوكالة األمم المتحدة ، وأصحاب المصلحة المعنيي   ، والحكومة المرصية ، اجتمعنا   األحمر،للصليب 

ي 
ة من   ف  اير  28 الفتر ي ، فردًيا   1  حتر و فتر

ي أداء واجبنا اإلنسان 
ي قدًما ف 

ي القاهرة ، مرص لالتفاق عىل المض 
مارس ف 

 وجماعًيا ، عىل المستويات المحلية واإلقليمية والدولية. 

ف ا لمبدأ اإلنسانية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل  ،نعتر
ً
ام الكرامة اإلنسانية لجميع    األحمر،وفق بأهمية احتر

ق األوسط و ال ي جميع أنحاء منطقة الشر
وضعهم بغض النظر عن   أفريقيا،شمال فتيات والفتيان والنساء والرجال ف 

ي 
 . القانون 

ي للصليب األحمر والهالل  جديد، ؤكد من  نوإذ  
لتلبية احتياجات الجهات الفاعلة والمتطوعي     األحمر،النهج اإلنسان 

عمل  ال توطي   و  الصحية،مع ستة مواضيع: حاالت الطوارئ بما يتماشر  وإمكاناتهم، المحليي   ومواطن ضعفهم 

، ي
وح،والهجرة  اإلنسان  .  المالية،وتعبئة الموارد واالستدامة  المناخ، وتغت   والت    الشباب والعمل التطوعي والنوع االجتماعي

معاناة  نهدف إىل مواصلة جهودنا الفردية والجماعية وتوسيع نطاقها للتخفيف من ال ، والطموحمع الكثت  من الطاقة و 

اكات الفعالة.  امج عتر اإلقليمية والشر  وخدمة المحتاجي   وتعزيز المرونة والتر

 :  نعلن ونوافق بموجبه عىل ما يىلي

ي تعزز التخفيف من آثار تغت  المناخ والتكيف  تشي    ع .1
مما يؤدي إىل   معه،اإلجراءات المحلية المؤثرة التر

 ارث. قدرة المجتمعات عىل الصمود مع تقليل مخاطر الكو 

وتحديد األولويات    المناخ،بشأن تغت  جمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ال موقف  تحديد .2

ي يقودها 
ي تطوير خطط التكيف الوطنية.  المجتمع،واإلجراءات التر

 مع االنخراط مع السلطات العامة ف 

اكهملشباب والمتطوعي   ل هادف الدور ال  تجديد .3 ي    وإشر
ي معالجة األزمات المناخية والبيئية ف 

ف 

 تهم. مجتمعا

4.   
 
اكات عتر القطاعات ومتعددة الوكاالت  ميةالرسعىل إضفاء  العمل بشكل استباق ي و وتنفيذ شر

تشمل   التر

  األوبئةالهيئات / السلطات الحكومية الرئيسية لتوسيع نطاق التأهب واالستجابة اإلنسانية لمختلف 

ي ا  والجوائح،
ي مجال صحة المجتمع ف 

 لجهود الوطنية. وتفعيل دور المجتمعات والعاملي   ف 

ام ا .5 ز كة لحث صانعي القرار عىل تضمي   استجابات محددة للفئات اللب  ببدء جهود دبلوماسية إنسانية مشتر

 )مثل المهاجرين واألقليات العرقية( وضمان التوزي    ع العادل 
ً
ي ذلك    للموارد،السكانية األكتر ضعفا

بما ف 

 ثروتهم.    حالةبغض النظر عن  االحتياجات،الحصول عىل اللقاحات بي   الدول عىل أساس 

ام التمويل بنسبة  ضمان  .6 كت   عىل  والمحلية،٪ للجهات الفاعلة الوطنية  25التنفيذ الكامل اللتر 
مع التر

امات الصفقة  ىالوصول إىل تمويل مرن وطويل األجل من أجل الوفاء بالتر  (ب  د جرانال (الكتر والجهود    ارجي  

ا   المنهجية إلنشاء هيكل تمويىل
ً
 وابتكاًرا. أكتر تمكين

ي الجمعيات الوطنية التأكيد  .7
ي لالستثمار ف  اتيجر مع   وتنميتها،للصليب األحمر والهالل األحمر  عىل نهج استر

كت   عىل
اهة مثل اإلدارة المالية الشفافة وزيادة المساءلة قوية، وتالقيادة جودة   التر  . النظم ، وتعزيز الت  

ي وا تنسيق  .8
الوصول  لمحىلي من أجل الجهود لتعزيز العالقة مع السلطات العامة عىل المستويي   الوطت 

 . المساعد  دور وتنفيذ أفضل لل ،محليةفعال بقيادة  لعمل
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ي تعزز مهمة  تعزيز .9
جمعيات الوطنية للصليب األحمر  الأجندة االستدامة )وليس المالية فقط( والنهج التر

اهة؛وهويتها مع بناء أطر للمساءلة والشفافية  ومكانتها والهالل األحمر   تطوير النظم ورقمنتها وإثبات    والت  

 ية. األثر والفاعل

كاء والمانحي   لضمان الوصول إىل تمويل مرن وطويل  توسيع .10 اكات مع الفاعلي   الخارجيي   والشر نطاق الشر

ي الجمعيات  الحكومية،واإلعانات وتقليل التخصيصات   األجل،
ا   الوطنية، وأنواالستثمار ف 

ً
تشمل أيض

 . تغطية التكاليف األساسية

ي لتعبئة الموا تطوير  .11 اتيجر داد نهج استر كت   عىل استر
وتنوي    ع مصادر التمويل واستكشاف  التكلفة،رد مع التر

ي  للدخل  والمدرةلألعمال  سبل
 . الجمعية الوطنيةبمهمة ترتبط  التر

اك الشباب  عىل الحث .12  الجتذاب وإشر
ً
،اتباع نهج أكتر شموال ي الجمعيات  تنوعهم، بكل  والمتطوعي  

ف 

كت   عىل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات األخرى   األحمر،للصليب األحمر والهالل  الوطنية
مع التر

ي تحول دون م  األقل تمثيال 
 . شاركتهم الفعالةوإزالة الحواجز التر

ي و موارد آليات و سياسات و  أطر  إنشاء .13
تعزز صوت الشباب ومشاركتهم ووصولهم من شأنها أن  التر

ي أماكن صنع 
هم ف  اف بالدور الحاسم الذي يلعبونه. إقرار  القرار، معوتأثت   الدعم المناسب واالعتر

ي أو حظره  منارصة  .14
رين من األزمات والكوارث لضمان عدم إعاقة العمل اإلنسان  أصوات األشخاص المترص 

 تواصل بشكل فعال عند الحاجة. الفجوات والتحديات و  عىل االحتياجات والت   كالتر  عم كأداة. أو استغالله  

اتيجية تجاه  اعتماد .15 اك السلطات   التطوع،نهج أكتر استر   واستخدامها،وجمع البيانات  الوطنية،وإشر

شاملة   عالة و تأمينية فوتعزيز الجهود المتعلقة بواجب رعاية المتطوعي   من خالل إنشاء آليات تغطية 

ي  مستوىعىل ال
ام بالمعا األمان؛ شبكاتوتطوير  السياق، مع  الءمتتالوطت  ضمان سالمة ليت  وااللتر 

 هم وحمايتهم. ت يالمتطوعي   وأمنهم ورفاه

ي دعم استجابة السلطات  تعزيز  .16
الدور المساعد للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ف 

امج  العامة الحتياجات المهاجرين والالجئي   والنازحي   داخلًيا والمجتمعات المضيفة من خالل التر

كاء الخارجيي   ولية للصليب األحمر والهالل األحمر الدمية وعتر اإلقليمية مع الحركة الوطنية واإلقلي   . والشر

ق األوسط وشمال  للصليب األحمر والهالل األحمر  التنسيق بي   الجمعيات الوطنية  تعزيز .17 ي منطقة الشر
ف 

ق األوسط وشمال إفريقيا  ي منطقة الشر
ي تعمل عىل إنفاذ شبكة الهجرة ف 

،عىل المستوى إفريقيا التر ي
  الفت 

من أجل تطوير حول الهجرة  اتعىل مستوى القيادقل ومن خالل تنظيم مؤتمر إقليمي واحد عىل األ

ق األوسط وشمال إفريقيا  ي منطقة الشر
اتيجية الهجرة ف   . استر

 


