
 
 

 
 

 
  بنتائجتقرير  بشأن تقديمالمبادئ التوجيهية 

 للصليب األحمر والهالل األحمر والثالثينالمؤتمر الدولي الثاني 
 

وتعهدات ما اعتُمد من قرارات تشمل نتائج المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر 
 .ن و مجتمعكل على حدة أو  ن في المؤتمرها المشاركو قطعطوعية 

بعد مشاورات واسعة خالل الشهور التي تسبق المؤتمر. تجري  القراراتتوضع  •
 القرارات في لجنة الصياغة أثناء المؤتمر الدولي.  بشأنالمفاوضات النهائية 

تتناول إجراءات محددة وقابلة  تعهدات طوعيةيقدم المشاركون في المؤتمر  •
الفردية للمشاركين  االلتزامات التعهداتللقياس سيتخذونها لتنفيذ القرارات. تعكس 

 ىتتخطو على نحو يراعي السياقات الوطنية أو اإلقليمية  مصممة   ،في المؤتمر
 حدود القرارات المبنية على توافق اآلراء.

عشرة قرارات وحوالي  2015ذي ُعقد في ديسمبر اعتمد المؤتمر الدولي الثاني والثالثون ال
ا. 215  تعهد 



في المؤتمر  جرى اعتماده ، "قوة اإلنسانية"، الذي10في القرار  وحسب التكليف الصادر
ج المؤتمر الدولي الثاني نتائ بشأنالدولي الثاني والثالثين، سيدرج التقرير الملخص النهائي 

 جدول أعمال المؤتمر المقبل وُيقدم إلى المشاركين في المؤتمر.  علىن والثالثي

النهائي في توثيق اإلنجازات والنجاحات الملخص يكمن الهدف الرئيسي من التقرير 
ها في و والتحديات التي واجه نيوالثالثأعضاء المؤتمر الدولي الثاني التي حققها  الرئيسية

 إطار تنفيذ التزاماتهم.

كل منها في الواقع وعلى اإلنساني لاللتزامات المقطوعة وأثر  كذلك البعد يعرض التقريرسو 
األفراد والمجتمعات التي تسعى الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر إلى 

يعرض التقرير المشاريع والحمالت واألنشطة التي أجريت على المستوى الوطني و خدمتهم. 
 نفيذ ا لقرارات المؤتمر الدولي الثاني والثالثين وتعهداته.و/أو الدولي ويعطي أمثلة عليها ت

اوليس الغرض من هذا التقرير أن  ا المضطلع بها تنفيذ  مفصال  لجميع األنشطة  يقدم سرد 
ولكن باألحرى تقديم لمحة عامة عن اإلنجازات  ،الثاني والثالثينالمؤتمر الدولي  تلتزاماال

مزيد من اإلجراءات. لهذا اتخاذ مصدر إلهاٍم من أجل يكون أن والتحديات الرئيسية و 
السبب، ُيدعى أعضاء المؤتمر لتبادل الحقائق واألرقام الرئيسية والصور والقصص التي 

 النهائي. في التقرير الملخص ثير االهتمام اإلنساني، والتي سُتدرجت

تعهداتهم من خالل ُيدعى أعضاء المؤتمر إلى تقديم تقاريرهم بشأن القرارات ذات الصلة و 
يتعين و الموقع اإللكتروني للمؤتمر.  علىاإلنترنت  عبرالمتاحة  االستبيانات تعبئة بيانات

 بشأنالنهائي  الملخص في التقريرالتي يرغبون في إدراجها  تقاريرهمتقديم على األعضاء 
 .يوليو 31 في موعد غايته ن و والثالثما خلص إليه المؤتمر الدولي الثاني 



 رير.  االتقاالطالع على للجمهور تاح سيوفي إطار جهود المساءلة، 

 :تقديم التقارير بشأنهافيما يلي القرارات التي ُيدعى األعضاء إلى و 

العمل المشترك لمنع  :: العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي3القرار  -1
 حدوثه ومواجهته

تقديم خدمات الرعاية  ية: الرعاية الصحية في خطر: مواصلة حما4القرار  -2
ا  الصحية مع 

 : سالمة متطوعي العمل اإلنساني وأمنهم5القرار  -3
تقديم : تعزيز األطر القانونية لمواجهة الكوارث والحد من المخاطر و 6القرار  -4

 اإلسعافات األولية
 تعزيز استجابة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر  :7القرار  -5

 اإلنسانية المتزايدةلالحتياجات 

سيأخذ المؤتمر الدولي الثالث والثالثون بعين االعتبار التقدم المحرز بصفة عامة في 
 الصادرين عن المؤتمر الدولي الثاني والثالثين في قرار جامع. 2و 1 ينتنفيذ القرار 

 ؟التقارير تقديمما أهمية 

يعزز التنفيذ ويسلط الضوء على خطوة مهمة في عملية التقييم، إذ هو التقارير  تقديم إن
 التحديات.يبرز النجاحات واإلنجازات و 

التقارير، جمع البيانات األساسية  تقديمعالوة على ذلك، يستطيع أعضاء المؤتمر، من خالل 
يجادو المهمة لمتابعة المسائل   القصورمواطن ورؤية  ،هالمضي في استكشافل فرص جديدة ا 



ُيشجع أعضاء التنفيذ على الوجه األمثل. وكيفية  ،بمزيد من الدقة حيثما بدت في التنفيذ
أدائهم تقييم رز في التنفيذ بانتظام من خالل على مراجعة التقدم المح فيه ن و المؤتمر والمشارك

 .بشأنها التقارير وتقديم المقاصد واألهداف المحددة في تعهداتهمفي مقابل 

 تقديم التقارير؟من المسؤول عن 

 القرارات على عاتق كل عضو في المؤتمر. بشأن التقارير تقديمتقع مسؤولية 

 التعهدات، فتتوقف على نوع التعهد:بشأن  التقارير تقديمأما مسؤولية 

د التقارير  ُيقدم ، ألنها تصف التزام ا بشأن التعهدات الفردية المحددةالطرف الوحيد المتعه ِّ
ا بخطة عمل فردية.  محدد 

ا من جميع األطراف المتعهدة تتطلب التعه جهودها  بشأندات المحددة المشتركة تقرير ا مشترك 
 المشتركة، ألنها تصف التعاون في موضوع محدد.

د على حدة  ُيقدم التعهدات المفتوحة، التي تشبه العرائض، فيما بشأن التقارير كل طرف متعهِّ
 يتعلق بالتقدم المحرز في التنفيذ.

 ؟التقارير تقديم عملما كيفية 

الخاصة بالقرارات التي اعتمدها  اإللكترونية الصفحةالقرارات على  بشأنير ر التقا يمكن تقديم
من القرارات  أسفل كل قراربالنقر على الرابط الموجود  ،ن و المؤتمر الدولي الثاني والثالث

 المذكورة أعاله.

https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/previous-conferences/32nd-international-conference/
https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/previous-conferences/32nd-international-conference/


يمكن االطالع على التعهدات التي سجلها أعضاء المؤتمر في موقع المؤتمر على اإلنترنت 
متاحة قاعدة بيانات التعهد  فإنقدر أكبر من الشفافية، لتحقيق . و اتقاعدة بيانات التعهد

 ويمكن لجميع أعضاء المؤتمر االطالع عليها. أمام الجميع،

مسؤول اتصال لكل  تحديدالمنصة اإللكترونية، سُيطلب منك  علىتقديم التقارير ل اتيسير  و 
وطنية أو غيرهم من المشاركين( حساب يتاح لكل كيان )دول أو جمعيات و تعهد مسجل. 

التواصل عبر تسجيل دخول مستخدم معين مسبق ا. إذا لم يكن لديك حساب مستخدم، يرجى 
 .reporting@rcrcconference.org البريد اإللكتروني

النتائج أسفل التعهدات  بشأن التقارير تقديمل "للعملدعوة بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر "
 .المقدمة

 الموعد النهائي لتقديم التقارير؟ ما

اليوم األول للمؤتمر الدولي الثالث  في موعد غايتهأعضاء المؤتمر لتقديم تقاريرهم ُيدعى 
 (.2019ديسمبر  9والثالثين )

النهائي  الملخصفي التقرير التي يرغبون في إدراجها  تقاريرهمتقديم على األعضاء ويتعين 
 .يوليو 31 في موعد غايته ما خلص إليه المؤتمر الدولي الثاني والثالثين بشأن

 المزيد من المعلومات؟إلى هل تحتاج 

منظمي المؤتمر على مع  التواصل عبر البريد اإللكترونيلمزيد من المعلومات، يرجى 
reporting@rcrcconference.org  أوconferences@rcrcconference.org 
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