دليل التعقيب عىل القرارات والتعهّدات الصادرة عن املؤتر ادلويل الثالث والثالثني
اعمتدَ املؤتر ادلويل الثالث والثالثون مثانية قرارات يف عام .2019

يناشد القرار " 6فلنعمل اليوم لبناء الغد" "مجيع أعضاء املؤتر ادلويل الثالث والثالثني متابعة قرارات املؤتر ادلويل والتعهّدات الفردية
تنفيذا ً
واجلَامعية اليت قطعوها وبذل قصارى هجدمه لتنفيذها ً
اكمال".
حرزُ ،أنشئت ّ
ست صفحات مواضيعية (صفحة واحدة للكّ قرار) ،لزتويد
ولتشجيع املتابعة وتسهيل التنفيذ والتعقيب عىل التقدُّم امل م َ
أعضاء املؤتر مبعلومات حمدّ ثة بشأن تنفيذ هذه القرارات واملواضيع املتّصةل هبا.

فوائد تبادل املعلومات بشأن تنفيذ القرارات والتعهّدات
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كيفية التعقيب عىل قرار
من املتوقّع التعقيب عىل تنفيذ القرارات املواضيعية التالية الصادرة عن املؤتر ادلويل الثالث والثالثني:
القرار  :1ادماج القانون ادلويل النساين وطن ًيا :خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون ادلويل النساين عىل الصعيد الوطن
املترضرين من الزناعات املسلّحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ يف جمال
القرار  :2تلبية احتياجات الشخاص ّ
الص ّحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي
القرار  :3حان الوقت للتصدّي م ًعا للوبئة واجلواحئ
القرار  :4اعادة الروابط العائلية يف ظ ّل احرتام اخلصوصية مبا يف ذكل ما يتعلّق حبامية البياانت الشخصية
القرار  :5املرأة والقيادة يف العمل النساين للحركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر
اخلاصة
القرار  :7قوانني وس ياسات مواهجة الكوارث اليت ل تغفل أحدً ايرىج التو ُّجه اىل الصفحة ّ
اخلاصة مبتابعة تنفيذ قرارات املؤتر ادلويل الثالث والثالثني واختيار القرار اذلي تو ّدون التعقيب عليه.
 يرىج التو ُّجه اىل الصفحة ّخاصة بذكل القرار.
 س متفتح صفحة ّ يمرىج النقر عىل ّزر "الانتقال اىل صفحة التعقيب". يمرىج ملء اخلاانت والاس تبيان املطلوب َ ْني. مبجر ّّد الانهتاء من التعقيب ،يمرىج النقر عىل ّزر "ارسال" .س يقوم املسؤول ابلتحقّق من ّصة التعقيب ونرشه عرب
النرتنت.

قبل ارسال التعقيب وتسهيل ًّا لعداده ،ميكن لعضاء املؤتر تزنيل نسخة من الاس تبيان بصيغة "وورد".
ويمرىج مالحظة أن ّه ّ
يتعني تقدي مجيع التعقيبات عرب النرتنت.
وعىل الرمغ من أن ّّ َّ صيغة الاس تبيان مو َّحدة للكّ القرارات الس تّة ،ا ّل أن ّه جيب ارسال اس تبيان منفصل للكّ قرار.

كيفية التعقيب عىل تعهّد
 ي مّرىج التو ُّجه اىل صفحة "البحث عن التعهّدات والتقارير" و"تصنيفات البحث".https://rcrcconference.org/about/pledges/search/
اخلاص بمك ،ابت ّباع اخلطوات َّ
املوَّضة يف قسم "دليل املس تخدم" أدانه حول كيفية تسجيل
 يمرىج ادلخول اىل حساب املس تخدم ّادلخول.
 لعرض قامئة ابلتعهّدات اليت قدّ مهتا مجعيتمك الوطنية/بدلمكّ /منظمتمك ووقَّعت علهيا:
 oيمرىج التأشري عىل "التعهّدات والتقارير املمقدَّمة" وعىل "التعهّدات املوقَّعة" اىل أسفل معود تصنيفات البحث
 oيمرىج النقر عىل " ارسال".
ّ
الوطنية/بدلمك/منظمتمك .بوسعمك حتسني
 oس تظهر قامئة ابلتعهّدات املمقدَّمة والتعهّدات املفتوحة اليت وقّعت علهيا مجعيتمك
دقّة البحث عن طريق حتديد دورة املؤتر.
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يمرىج حتديد التعهّد اذلي تو ّدون التعقيب عليه ومن ّث النقر عىل امس التعهّد لفتحه.
يمرىج النقر عىل "للتعقيب عىل هذا التعهّد" اىل أسفل العمود اليرس .س يجري فتح صفحة التعقيب عىل التعهّد.
يمرىج اس تكامل اخلاانت املطلوبة "عنوان التعقيب" ،و"اجلهة امل م ِّّقدمة" ،وامس املسؤول عن التنس يق وعنوان بريده اللكرتوين"
 ...اخل.
يمرىج وصف الجراءات اليت ّاتذتوها (مبا يف ذكل الصعوابت اليت اعرتضتمك) وتقدي أمثةل ملموسة.
ميكنمك ارفاق مستندات دامعة ،اكلصور وعروض الباوربوينت والنرشات ومقاطع الفيديو.
بعد الانهتاء من ملء المنوذج ،يمرىج قراءة فقرة بند املسؤولية قراءة مرتوية والنقر عىل ّزر "تقرير".
شعارا للتحقّق من ّ
صة التعهّد املقدّ م قبل نرشه عىل النرتنت.
يمرىج مالحظة أ َّن املسؤول عن التعهّد سيتلقّى ا ً

من املس تصوب بشدّ ة التعقيب عىل التعهّدات املمقدَّمة .و ّ
يتعني عىل أعضاء املؤتر ومراقبيه تقدي تعقيبات فردية عىل التعهّدات املفتوحة
املوقَّعة مهنم.

َمن املسؤول عن تقدي التقارير
القرارات
تقع مسؤولية تقدي التقارير بشأن القرارات عىل عاتق ّ
لك عضو يف املؤتر.
التعهّدات
أ ّما مسؤولية تقدي التقارير بشأن التعهّدات ،فتتوقّف عىل نوع التعهّد:
 يمقدّ م الطرف الوحيد املتعهّد التقارير بشأن التعهّدات الفردية احملدّ دة ،لّنّ ا تصف الزتا ًما حمدّ دًا ّخبطة معل فردية.
 تتطلّب التعهّدات احملدّ دة املشرتكة تقر ًيرا مشرت ًاك من مجيع الطراف املتعهّدة بشأن هجودها املشرتكة ،لّنّ ا تصف التعاون يفموضوع حمدّ د.
 يمقدّ م ّحرز يف التنفيذ.
لك طرف متعهّد عىل حدة التقارير بشأن التعهّدات املفتوحة ،اليت تش به العرائض ،فامي يتعلّق ابلتقدّ م امل م َ

مىت ّ
يتعني ارسال التعقيبات عىل القرارات والتعهّدات الصادرة عن املؤتر ادلويل الثالث والثالثني
ت ً
سهيال دليناميات التعقيب ،س يكون النظام ممتا ًحا خالل الفرتة من يوليو ّ 2021
حىت  30سبمترب  .2023وس يكون بوسع أعضاء املؤتر
تقدي حتديثاهتم بشأن التنفيذ يف الوقت اذلي يناس هبم خالل هذه الفرتة.
وخالل هذه الفرتة الطويةل ،س يكون مبقدور أعضاء املؤتر تقدي أكرث من حتديث بشأن القرار/التعه ّّد ذاته لبيان املس تجدّ ات بشأن
الزتاماهتم .وس يجري المتيزي بني التحديثات حسب التارخي .فعىل سبيل املثال ،ميكن لعضاء املؤتر تقدي حتديث يف 2022/2021
حرز بشأن التنفيذ ،ومن ّث تقدي تقرير ّنايئ بشأن املنجزات الهنائية يف عام .2023
لبيان التقدُّم امل م َ
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وس يجري جتميع املعلومات الواردة ونرشها عىل املوقع اللكرتوين لعرض التقدُّم املمحرز ،وال ّمه من ذكل ،بيان تأثري نتاجئ املؤتر ادلويل
يف معلنا النساين املعتاد .وعالو ًة عىل ذكل ،واستنادًا اىل هذه املعلومات ،س يجري اعداد تقرير ممو َّحد ّنايئ عن نتاجئ املؤتر ادلويل
الثالث والثالثني من أجل عرضه عىل املؤتر ادلويل الرابع والثالثني يف عام .2023

كيفية عرض التعقيبات والبحث عهنا عرب النرتنت
 يمرىج التو ُّجه اىل صفحة "البحث عن التعهّدات والتقارير" و"تصنيفات البحث".https://rcrcconference.org/about/pledges/search/
 يمرىج اختيار "تقرير" يف العمود اليرس .بوسعمك حتسني دقّة البحث عن طريق حتديد "دورة املؤتر" ،و"اللكامت ادلللية"،و"اجلهة" ...اخل.
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