دليل املس تخدم لقاعدة بياانت التعهدات والتقارير املتعلقة
ابملؤمتر ادلول للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
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يوض كيفية البحث يف قاعدة بياانت التقارير .للحصول عىل املساعدة بشأأن أأي أأس ئةل مل جيب عهنا
هذا ادلليل وكذكل بشأأن أأي مشألك فنية ،يرىج االتصال عرب الربيد االلكرتوين .conferences@rcrcconference.org
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يتعّي عىل أأعضاء ومراقب املؤمتر ادلول التوقيع ابدلخول لتقدمي التعهدات وتقدمي تعقيبات عىل تعهدات وتقدمي تعقيبات عىل
قرارات ،كام يتعّي علهيم التسجيل للتعهدات املفتوحة.

حساب املس تخدم
أأعضاء املؤمتر ادلول
جيري انشاء حساب مس تخدم واحد للك عضو من أأعضاء املؤمتر ادلول.
اذا كنت ال تتذكرون تفاصيل تسجيل ادلخول ،يرىج االتصال عرب عنوان الربيد االلكرتوين .conferences@rcrcconference.org
مراقبو املؤمتر ادلول
ميكن ملراقب املؤمتر ادلول اذلين يرغبون يف تقدمي تعهد أأن يطلبوا انشاء حساب مس تخدم عن طريق ارسال رساةل ابلربيد االلكرتوين اىل
العنوان  .conferences@rcrcconference.orgومبجرد تسجيل ادلخول ،يرىج حتديث ملف تعريف املس تخدم اخلاص بمك وتسجيل امس
املسؤول عن التنس يق وعنوان بريده االلكرتوين حيث س يجري توجيه مجيع املراسالت املس تقبلية املتعلقة ابلتعهدات اىل عنوان الربيد
االلكرتوين امل ُق َّدم .وبوسعمك أأيضا تغيري لكمة املرور املس َّجةل يف ملف تعريف املس تخدم اخلاص بمك (يرىج الاطالع عىل القسم اخلاص
بكيفية تغيري لكمة املرور اخلاصة بمك أأدانه).

كيفية تسجيل ادلخول
 يرىج التو ُّجه اىل موقع املؤمتر .https://rcrcconference.org/ar/ انقر عىل زر " دخول املس تخدم " املوجود اىل أأعىل الزاوية المين من الشاشة.اخملصص للشخص
 س تظهر انفذة صغرية لتسجيل دخول املس تخدم .يرىج كتابة امس املس تخدم أأو عنوان الربيد االلكرتوين َّاملسؤول عن التنس يق يف خانة "دخول املس تخدم" ولكمة املرور الشخصية يف خانة "لكمة املرور" ،مث انقر عىل زر " دخول
املس تخدم ".
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ما اذلي َّ
يتعّي عليمك القيام به اذا مل يكن دليمك لكمة مرور

 يرىج النقر عىل زر " دخول املس تخدم " املوجود اىل أأعىل الزاوية المين من الشاشة. س تظهر انفذة صغرية لتسجيل دخول املس تخدم .يرىج النقر عىل زر " دخول املس تخدم " دون ملء خانت دخول املس تخدمولكمة املرور ،وس يجري توجهيمك اىل انفذة أأخرى ،حينئذ يرىج النقر عىل ”? ،“Lost your passwordومن مث اكتب
عنوان الربيد االلكرتوين اخلاص ابلشخص املسؤول عن التنس يق ،وس يقوم النظام تلقائيا ابرسال لكمة مرور جديدة اىل عنوان
الربيد االلكرتوين هذا.

كيفية اعادة تنضيد حساب املس تخدم
يرىج ارسال رساةل الكرتونية تتضمن امس الشخص املسؤول عن التنس يق وعنوان بريده االلكرتوين اىل عنوان الربيد االلكرتوين
 ،conferences@rcrcconference.orgوسوف نقوم ابعادة تنضيد حسابمك كام طلبت.

كيفية تغيري لكمة املرور
 بعد ادلخول اىل النظام ،يرىج التو ُّجه اىل ملف تعريف املس تخدم ابلنقر عىل ” “Welcome, xxxالت جتدوهنا اىل أأعىلالزاوية اليرسى من الشاشة.
 -اخرت ” “Edit My Profileمن القامئة املنسدةل.
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 يف صفحة ملف تعريف املس تخدم اخلاص بمك ،ميكنمك أأن تطلبوا من النظام انشاء لكمة مرور جديدة لمك أأو ميكنمك كتابة لكمةمرور من اختيارك.

 -مث انقر عىل زر ”  “ Update Profileاملوجود أأسفل الصفحة اىل اليسار.
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كيفية تغيري امس املسؤول عن التنس يق وعنوان بريده االلكرتوين
 بعد تسجيل ادلخول ،يرىج التوجه اىل صفحة ملف تعريف املس تخدم ابلنقر عىل ” “Welcome, xxxالت جتدوهنا اىل أأعىلالزاوية اليرسى من الشاشة.
 اخرت ” “Edit My Profileمن القامئة املنسدةل. يف صفحة ملف تعريف املس تخدم ،ميكنمك تغيري امس املسؤول عن التنس يق دلى عن مجعيتمك الوطنية/بدلك/منظمتمك وعنوانبريده االلكرتوين.

 مث انقر عىل زر ”  “ Update Profileيف أأسفل الصفحة. يرىج مالحظة أأنه مبجرد تغيري عنوان الربيد االلكرتوين اخلاص ابملسؤول عن التنس يق يف ملف تعريف املس تخدم  ،جيبعىل املس تخدم اس تخدام عنوان الربيد االلكرتوين اجلديد لتسجيل ادلخول اىل قاعدة البياانت يف املس تقبل.

كيفية اخلروج
مراعاة للقواعد ا ألمنية ،ال تنسوا تسجيل اخلروج ،وذكل ابلنقر عىل " اخلروج " للخروج من قاعدة البياانت اذا كنت تس تخدمون هجاز
حاسوب عام أأو مشرتك.

كيفية تقدمي تعهد حمدَّ د أأو مفتوح
 يرىج التو ُّجه اىل صفحة التعهدات املوجودة يف املوقع االلكرتوين لالجامتعات ادلس تورية.https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/pledges/
 يرىج تسجيل ادلخول ابس تخدام امس املس تخدم ولكمة املرور ،ابتباع اخلطوات َّاملوّضة يف القسم أأعاله حول كيفية تسجيل
ادلخول.
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 مبجرد تسجيل ادلخول ،انقر عىل زر " لتقدمي تعهد " ،وسوف يظهر منوذج لتقدمي تعهد. يف صفحة "لتقدمي تعهد" ،يرىج ملء احلقول املطلوبة وحمتوى التعهد. يرىج مالحظة ما ييل:’ ‘1املسؤول عن التنس يق املعن ابلتعهد وعنوان بريده االلكرتوين :ذكل هو امس وعنوان الربيد االلكرتوين للمسؤول عن
التنس يق اذلي ميكن الرجوع اليه من أأجل املزيد من التواصل بشأأن التعهد .ويرىج مالحظة أأنه لن جيري نرش هذه
املعلومات أأو عرضها للعلن؛
’ ‘2القرار املرجعي (ان ُوجد) :يوىص بربط تعهدك بأأحد قرارات/موضوعات/مواضيع املؤمتر؛
’ ‘3اللكامت ادلاللية :ميكنمك اختيار مجيع اللكامت ادلاللية املناس بة املتعلقة بتعهدك .وبوسعمك اس تخدام أأكث من لكمة داللية
واحدة.
 اذا كنت بصدد تقدمي تعهد ُمح َّدد ،فريىج اختيار "حم َّدد" يف خانة "نوع التعهد".ميكن ألي عضو أأو مراقب يف املؤمتر أأن يبادر اىل وضع تعهد ُمحدَّد .وينبغي تضمينه الزتامات ابختاذ اجراءات ملموسة تتوافق
مع الس ياق الوطن أأو االقلميي .وميكن تقدمي التعهدات املد َّدة بصورة فردية أأو مشرتكة بّي مجعية وطنية وحكومهتا أأو منظمة
أأخرى لها صفة مراقب يف املؤمتر .وتقع مسؤولية تنفيذ هذه التعهدات عىل عاتق املو ِقّع/املو ِقّعّي.
 اذا اكن تعهدك مفتوحا من أأجل توقيعه ،فريىج اختيار "مفتوح" يف خانة "نوع التعهد".وميكن ألي عضو يف املؤمتر أأن يضع تعهدات مفتوحة ،ويه مماثةل يف طبيعهتا لاللامتس ،وال ميكن تعديلها بشلك فردي .ويكون
املبادر ابنشاء التعهد املفتوح هو املسؤول عن رصد تنفيذه.
ويرىج الرجوع اىل االرشادات املتعلقة ابلتعهدات لالطالع عىل مزيد من املعلومات.
 بعد الانهتاء من ملء المنوذج ،يرىج قراءة فقرة بند املسؤولية قراءة مرتوية قبل النقر عىل زر ” .“ Submit -يرىج مالحظة أأن املسؤول عن التعهد سيتلقى اشعارا للتحقق من حصة اعداد التعهد امل ُق َّدم قبل نرشه عىل االنرتنت.
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كيفية تغيري حمتوى تعهد بعد تقدميه
ال ميكن للمس تخدمّي تغيري حمتوى تعهد بعد تقدميه .يرىج االتصال عرب الربيد االلكرتوين conferences@rcrcconference.org
اذا كنت حباجة اىل ادلمع.

كيفية توقيع تعهد مفتوح
 يرىج اس تخدم وظيفة تصنيفات البحث لعرض قامئة ابلتعهدات املفتوحة.عىل سبيل املثال ،لعرض قامئة ابلتعهدات املفتوحة بشأأن تغري املناخ املقدمة اىل املؤمتر ادلول الثالث والثالثّي:
o

o

اخرت نوع الوثيقة" :تعهد مفتوح"  +دورة املؤمتر" :املؤمتر ادلول الثالث والثالثون"  +اللكامت ادلاللية" :تغري املناخ"،
مث انقر عىل " ارسال "؛
س تظهر قامئة ابلتعهدات املفتوحة بشأأن تغري املناخ الت ُقدمت اىل املؤمتر ادلول الثالث والثالثّي.

 انقر عىل امس تعهد حم َّدد لعرض حمتواه.7

 -لتوقيع هذا التعهد ،يرىج النقر عىل زر " لتوقيع هذا التعهد " يف العمود ا أليرس من النافذة.

 يرىج اس تكامل اكامل احلقل املطلوب "امس املسؤول عن التنس يق وعنوان بريده االلكرتوين" .يرىج مالحظة أأن التفاصيلامل ُق َّدمة هنا يه ملعلومات ِّ
منظم املؤمتر فقط وليست للعلن.
 -انقر عىل " ارسال " للتوقيع .حينئذ س يجري ادراج امس بدلك/مجعيتمك الوطنية/منظمتمك يف سل املو ِقّعّي.

كيفية اس تخدام وظيفة البحث عن التعهدات والتقارير
 -يرىج التو ُّجه اىل قسم التعهدات عرب الرابط ./https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/pledges

 -يرىج النقر عىل زر " الوصول اىل قاعدة بياانت التعهدات والتقارير ".
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البحث
اذا كنت تعرفون امس التعهد ،فريىج كتابته يف خانة "البحث عن التعهدات والتقارير حسب عنواهنا" ،مث انقر عىل زر " حبث "،
وس يجري عرض التعهد أأدانه.

تصنيفات البحث
ميكنمك اجراء حبث ُم ِّ
تقدم عن التعهدات والتعقيبات عىل التعهدات والتعقيبات عىل القرارات ابس تخدام تصنيفات البحث ("دورة املؤمتر"،
و"اجلهة" ،و"اللكامت ادلاللية" ،و"اللغات" ...اخل):
 ميكن اختيار أأكث من تصنيف. مبجرد حتديد تصنيفات البحث ،يرىج النقر عىل " ارسال " .س يجري عرض قامئة ابلتعهدات والتعقيبات عىل التعهداتوالتعقيبات عىل القرارات الت تس تويف معايري التصنيف الت مت ادخالها.
 -يرىج النقر عىل امس التعهد أأو التعقيب لعرض حمتواه.
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كيفية اعادة تنضيد تصنيفات البحث
يرىج النقر عىل "اعادة البحث" لشطب اكفة خيارات اعدادات تصنيفات البحث.

كيفية التعقيب عىل تعهد
 يرىج التو ُّجه اىل صفحة "البحث عن التعهدات والتقارير" و"تصنيفات البحث"./https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/pledges/search
 يرىج ادلخول اىل حساب املس تخدم اخلاص بمك ،ابتباع اخلطوات َّاملوّضة يف القسم أأعاله حول كيفية تسجيل ادلخول.
 لعرض قامئة ابلتعهدات الت قدمهتا مجعيتمك الوطنية/بدلك/منظمتمك ووقَّعت علهيا: oمق ابلتأأشري عىل "التعهدات والتقارير املُقدَّمة" وعىل "التعهدات املوقَّعة" اىل أأسفل معود تصنيفات البحث؛
o

انقر عىل " ارسال ".
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o

س تظهر قامئة ابلتعهدات املُقدَّمة والتعهدات املفتوحة الت وقّعت علهيا مجعيتمك الوطنية/بدلك/منظمتمك

o

بوسعمك حتسّي دقة البحث عن طريق حتديد دورة املؤمتر.

 يرىج حتديد التعهد اذلي تودون التعقيب عليه ومن مث النقر عىل امس التعهد لفتحه. -يرىج النقر عىل " للتعقيب عىل هذا التعهد " اىل أأسفل العمود ا أليرس .س يجري فتح صفحة التعقيب عىل التعهد.

 يرىج اس تكامل اخلاانت املطلوبة "عنوان التعقيب" ،و"اجلهة امل ُ ِّقدمة" ،وامس املسؤول عن التنس يق وعنوان بريده االلكرتوين"...اخل.
 يرىج وصف االجراءات الت اختذمتوها (مبا يف ذكل الصعوابت الت اعرتضتمك) وتقدمي أأمثةل ملموسة. -ميكنمك ارفاق مستندات دامعة ،اكلصور وعروض الباوربوينت والنرشات ومقاطع الفيديو.

 بعد الانهتاء من ملء المنوذج ،يرىج قراءة فقرة بند املسؤولية قراءة مرتوية والنقر عىل زر " تقرير ". -يرىج مالحظة أأن املسؤول عن التعهد سيتلقى اشعارا للتحقق من حصة التعهد املقدم قبل نرشه عىل االنرتنت.
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*** من املس تصوب بشدة التعقيب عىل التعهدات امل ُق َّدمة .ويتعّي عىل أأعضاء املؤمتر ومراقبيه تقدمي تعقيبات فردية عىل التعهدات املفتوحة
املوقَّعة مهنم***.

كيفية التعقيب عىل قرار
صدر عن املؤمتر ادلول الثالث والثالثّي س تة قرارات يلزم التعقيب علهيا:
من املتوقع التعقيب عىل تنفيذ القرارات املواضيعية التالية الصادرة عن املؤمتر ادلول الثالث والثالثّي
القرار  :1ادماج القانون ادلول االنساين وطنيا :خريطة طريق لتحسّي تنفيذ القانون ادلول االنساين عىل الصعيد الوطن
القرار  :2تلبية احتياجات ا ألشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ يف جمال الصحة
النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي
القرار  :3حان الوقت للتصدي معا ل ألوبئة واجلواحئ
القرار  :4اعادة الروابط العائلية يف ظل احرتام اخلصوصية مبا يف ذكل ما يتعلق حبامية البياانت الشخصية
القرار  :5املر أأة والقيادة يف العمل االنساين للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
القرار  :7قوانّي وس ياس يات مواهجة الكوارث الت ال تغفل أأحدا
 يرىج التو ُّجه اىل الصفحة اخلاصة مبتابعة تنفيذ قرارات املؤمتر ادلول الثالث والثالثّي واختيار القرار اذلي تودون التعقيب عليه. س ُتفتح صفحة خاصة بذكل القرار. يرىج النقر عىل زر "الانتقال اىل صفحة التعقيب". يرىج ملء اخلاانت والاس تبيان املطلوبّي. مبجرد الانهتاء من التعقيب ،يرىج النقر عىل زر "ارسال" .س يقوم املسؤول ابلتحقق من حصة التعقيب ونرشه عرب االنرتنت.*** قبل ارسال التعقيب وتسهيال العداده ،ميكن ألعضاء املؤمتر تزنيل نسخة من الاس تبيان بصيغة "وورد"***.
ويرىج مالحظة أأنه يتعّي تقدمي مجيع التعقيبات عرب االنرتنت.
وعىل الرمغ من أأن صيغة الاس تبيان مو َّحدة للك القرارات الس تة ،اال أأنه جيب ارسال اس تبيان منفصل للك قرار.

مت يتعّي ارسال التعقيبات عىل القرارات والتعهدات الصادرة عن املؤمتر ادلول الثالث والثالثّي

تسهيال دليناميات التعقيب ،س يكون النظام ُمتاحا خالل الفرتة من يوليو  2021حت  30سبمترب  .2023وس يكون بوسع أأعضاء املؤمتر
تقدمي حتديثاهتم بشأأن التنفيذ يف الوقت اذلي يناس هبم خالل هذه الفرتة.
وخالل هذه الفرتة الطويةل ،س يكون مبقدور أأعضاء املؤمتر تقدمي أأكث من حتديث بشأأن القرار/التعهد ذاته نفسه لبيان املس تجدات بشأأن
الزتاماهتم .وس يجري المتيزي بّي التحديثات حسب التارخي .فعىل سبيل املثال ،ميكن ألعضاء املؤمتر تقدمي حتديث يف  2022/2021لبيان
التق ُّدم امل ُحرز بشأأن التنفيذ ،ومن مث تقدمي تقرير هنايئ بشأأن املنجزات الهنائية يف عام .2023
وس يجري جتميع املعلومات الواردة ونرشها عىل املوقع االلكرتوين لعرض التق ُّدم امل ُحرز ،وا ألمه من ذكل ،بيان تأأثري نتائ املؤمتر ادلول يف
معلنا االنساين املعتاد .وعالوة عىل ذكل ،واستنادا اىل هذه املعلومات ،س يجري اعداد تقرير ُمو َّحد هنايئ عن نتائ املؤمتر ادلول الثالث
والثالثّي من أأجل عرضه عىل املؤمتر ادلول الرابع والثالثّي يف عام .2023
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كيفية عرض التعقيبات والبحث عهنا عرب االنرتنت
 يرىج التو ُّجه اىل صفحة "البحث عن التعهدات والتقارير" و"تصنيفات البحث".https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/pledges/search/
يرىج اختيار "تقرير" يف العمود ا أليرس (حتت خانة نوع الوثيقة) .بوسعمك حتسّي دقة البحث عن طريق حتديد "دورة املؤمتر" ،و"اللكامت
ادلاللية" ،و"اجلهة" ...اخل.
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