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 التعقيب دليل 

 القرارات والتعهّدات الصادرة عن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثي   عل 

 . 2019ام عيف   مثانية قراراتاعمتَد املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون 

والتعهّدات الفردية   "مجيع أعضاء املؤمتر ادلويل الثالث والثالثي متابعة قرارات املؤمتر ادلويليناشد    "فلنعمل اليوم لبناء الغد"  6القرار  و 

 واجلاَمعية اليت قطعوها وبذل قصارى هجدمه لتنفيذها تنفيذا اكمال". 

م املُحَرز، ُأنشئت    والتعقيب علولتشجيع املتابعة وتسهيل التنفيذ   )صفحة واحدة للّك قرار(، لزتويد أعضاء   سّت صفحات مواضيعيةالتقدُّ

 تنفيذ هذه القرارات واملواضيع املتّصةل هبا.  عناملؤمتر مبعلومات حمّدثة 

 تنفيذ القرارات والتعهّدات   عن فوائد تبادل املعلومات  

 

 

 قرار   التعقيب عل   كيفية 

 : والثالثي الثالث ادلويل املؤمتر عن الصادرة  التالية املواضيعية القرارات  تنفيذ عل التعقيب يُنتظر

 الوطين الصعيد عل اإلنساين ادلويل القانون تنفيذ لتحسي طريق خريطة وطنياً: اإلنساين ادلويل القانون إدماج  :1  القرار 

https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/documents/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R6-Act-today-shape-tomorrow-ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/reporting/
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  الصحة   جمال  يف   الطوارئ  حاالت  من  وغريها  الطبيعية  والكوارث  املسلحة  الزناعات  من  املترضرين  األشخاص  احتياجات  تلبية  :2 القرار 

 الاجامتعي النفيس وادلمع النفس ية

 واجلواحئ لألوبئة معاً  للتصدي الوقت حان  :3  القرار 

 الشخصية  البياانت حبامية يتعلق ما  ذكل يف  مبا اخلصوصية احرتام ظل يف العائلية الروابط إعادة  :4  القرار 

 األمحر  والهالل األمحر للصليب ادلولية للحركة اإلنساين العمل  يف والقيادة املرأة :5  القرار 

 أحداً  تغفل  ال اليت الكوارث مواهجة اس ياتوس ي قواني :7  القرار 

 .عليه التعقيب ونتودّ  اذلي القرار واختيار والثالثي الثالث ادلويل املؤمتر حصائل  تابعةمب  ةاخلاصّ  الصفحة زايرة يرىج -

 .القرار بذكل ةخاصّ  صفحة س ُتفتح -

 ". اإلنرتنت عرب التعقيب منوذج" زرّ  عل النقر رىجيُ  -

َ  والاس تبيان اخلاانت ملء رىجيُ  -  . ْي املطلوب

   .اإلنرتنت عل نرشهي و  التعقيب ةصّ  من املسؤول وسيتحقق ".إرسال" زرّ  عل النقر رىجيُ  التعقيب، من الانهتاء دمبجر  -

 (*** Word)  وورد بصيغة الاس تبيان من نسخة تزنيل املؤمتر ألعضاء ميكن إلعداده، وتسهيال التعقيب إرسال قبل***

ّ   مالحظة رىجويُ   . اإلنرتنت  عرب   ترسل  أن جيب التعقيبات مجيع هأن

 . قرار للكّ  منفصل اس تبيان إرسال يجبف ة،الس تّ  القرارات للكّ   موحَّدة الاس تبيان  صيغة أن من الرمغ وعل

 كيفية التعقيب عل تعهّد 

 واملوقعة.  املقدمة التعهدات عل التعقيب بشدة يُوىص

 " البحث تصنيفات"و "والتقارير  داتالتعهّ عن البحث" صفحة زايرة رىجيُ  -

https://rcrcconference.org/about/pledges/search/. 

ّ   بمك،   اخلاّص   املس تخدم   حساب   إل   ادلخول   رىج ُي  - ة   اخلطوات   باع ابت   تسجيل   كيفية   حول   أدانه   املس تخدم"   "دليل   قسم   يف   املوَّضَّ

 .ادلخول 

  :ووقَّعهتا متمكمنظّ /بدلمك/الوطنية مجعيتمك مهتاقدّ  اليت داتالتعهّ قامئة لعرض -

o مة والتقارير داتالتعهّ"  اختيار يُرىج  البحث تصنيفات معود أسفل  إل "املوقَّعة  داتالتعهّ" وعل "املُقدَّ

o إرسال" عل نقرال  مث ." 

o مة   داتابلتعهّ  قامئة  س تظهر  ة دقّ   حتسي  بوسعمكو   .متمكالوطنية/بدلمك/منظّ   مجعيتمك  اوقّعهت  اليت  املفتوحة  داتوالتعهّ  املُقدَّ

 .املؤمتر دورة حتديد طريق عن البحث

 .لفتحه   دالتعهّ امس عل النقر مثّ  عليه التعقيب ونتودّ  اذلي دالتعهّ اختيار رىجيُ  -

https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/reporting/
https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/pledges/search/
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 .دالتعهّ عل التعقيب صفحة فتحوس تُ  األيرس. العمود أسفل إل  "دالتعهّ هذا عل للتعقيب" عل النقر رىجيُ  -

مة"،  و"اجلهة  التعقيب"،  "عنوان  املطلوبة  اخلاانت  اس تكامل  رىجيُ  -  اإللكرتوين"   بريده  وعنوان  التنس يق  عن  املسؤول  وامس  املُقدِّ

 . ذكل إل وما

 ملموسة.  أمثةل وتقدمي اعرتضتمك(  اليت الصعوابت ذكل يف  )مبا ذمتوهااتّ  اليت اإلجراءات وصف رىجيُ  -

 فيديو.  ومقاطع ونرشات الباوربوينت بربانمج اوعروض صورا تتضمن دامعة، واثئق إرفاق ميكنمك -

 ".إرسال" زرّ  عل والنقر مرتوية قراءة املسؤولية بند فقرة  قراءة رىجيُ  ،الاس امترة  ملء من الانهتاء بعد -

 اإلنرتنت.  عل نرشه قبل ماملقدّ  دالتعهّ ةصّ  من قللتحقّ  إشعارا ىسيتلقّ  دالتعهّ عن املسؤول أنَّ   مالحظة رىجيُ  -

 التعقيبات املسؤول عن تقدمي َمن 

 القرارات 

 املؤمتر. يفالقرارات عل عاتق لّك عضو  التعقيب علتقع مسؤولية 

 التعهّدات 

 عل نوع التعهّد:   ، فتتوقّفالتعهّدات التعقيب علأّما مسؤولية 

 ، ألّّنا تصف الزتاًما حمّدًدا خبّطة معل فردية. الفردية احملّددة التعهّدات   التقارير بشأن املتعهّد الطرف الوحيد يُقّدم -

ألّّنا تصف    ت احملّددة املشرتكةا التعهّدتتطلّب   - هجودها املشرتكة،  مجيع األطراف املتعهّدة بشأن  يف  تقريرا مشرتاك من  التعاون 

 موضوع حمّدد. 

 يُقّدم لّك طرف متعهّد عل حدة التقارير بشأن التعهّدات املفتوحة، اليت تش به العرائض، فامي يتعلّق ابلتقّدم املُحَرز يف التنفيذ.  -

 إرسال تعقيب مشرتك عل تعهد؟ هل ميكن  

. ويُرىج تعيي عضو مؤمتر أو ةفتوحامل  ات تعهدال شرتك و امل   ةدداحمل تعهد  ال نعم، ميكن ألعضاء املؤمتر واملراقبي إرسال تعقيب مشرتك عل  

 املراقبي اذلين يرسلون تعقيبا مشرتاك عل تعهد. تعقيب عرب اإلنرتنت، ونذكرمك مبلء أسامء سائر أعضاء املؤمتر/ال مراقب مللء اس امترة 

 دات الصادرة عن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثي  إرسال التعقيبات عل القرارات والتعهّ يتعّي  مت 

س يكون النظام ُمتاحا من يوليو   علومات . وس يكون بوسع أعضاء املؤمتر تقدمي  2024  يونيه   30  حّت   2021تسهيال دليناميات التعقيب، 

يناس هبم  عن    حمدثة اذلي  الوقت  يف  هذه الفرتة.التنفيذ  من   خالل  أكرث  تقدمي  املؤمتر  أعضاء  مبقدور  س يكون  الطويةل،  هذه الفرتة  وخالل 

. فعل سبيل املثال، ميكن ألعضاء املؤمتر اترخيهاحسب    فصل التعقيبات وس تُ الزتاماهتم.    ما اس تجد يفحتديث بشأن القرار/التعهد ذاته لبيان  

م املُحرَ  2023/ 2022  الفرتة  تقدمي حتديث يف  .2024 الهنائية يف عام  اإلجنازات  عنتقدمي تقرير ّنايئ   التنفيذ، مثّ   يفز لبيان التقدُّ
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م املُحرز، واألمهّ   وتنرشاملعلومات الواردة    وس ُتجمع من ذكل، بيان تأثري نتاجئ املؤمتر ادلويل يف معلنا   عل املوقع اإللكرتوين لعرض التقدُّ

املؤمتر ادلويل الثالث والثالثي    حصائلتقرير ُموحَّد ّنايئ عن    س يعدُّ عل ذكل، واستنادا إل هذه املعلومات،    اإلنساين املعتاد. وعالوةً 

 . 2024من أجل عرضه عل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثي يف عام 

 قيبات والبحث عهنا عرب اإلنرتنت كيفية عرض التع 

 البحث"  و"تصنيفات "ر والتقاري داتالتعهّ عن "البحث صفحة زايرة رىجيُ  -

https://rcrcconference.org/about/pledges/search/. 

  ادلاللية"،   و"اللكامت   املؤمتر"،  "دورة  حتديد   طريق  عن  البحث  ةدقّ   حتسي  بوسعمكو   األيرس.  العمود  يف  "تعقيب"  اختيار  رىجيُ  -

 . ذكل  إل وما و"اجلهة"

قصص  كيف   واسع  نطاق  عل  ووتقامس  تعرض  أن  الوطنية/دوليت/منظميت  مجلعييت  ميكن 

 النجاح/الصعوابت يف تنفيذ التعهدات والقرارات. 

األقران،   بي  وادلمع  املعارف  تقامس  عل  اس امتللتشجيع  ملء  إل  واملراقبون  املؤمتر  أعضاء  إل رايدعى  إضافة  اإلنرتنت  عرب  التعقيب  ت 

  حتويل تعقيباهتم إل مقاالت تنرش عل مدونة الاجامتعات ادلس تورية. وميكن تضمي اس امترة التعقيب عرب اإلنرتنت رابطا إلكرتونيا يفيض

 .conferences@rcrcconference.org. وإن كنمت هممتي هبذا اخليار فريىج توجيه رساةل إلكرتونية هبذا املعىن إل املقال املعينإل 

 الاتصال هبا عند احلاجة إل مساعدة أثناء التعقيب عل تعهد أو قرار؟ يلزم  هجة    أي 

 ، ليك نقدم إليمك املساعدة. conferences@rcrcconference.orgيُرىج توجيه رساةل إل 

https://rcrcconference.org/about/pledges/search/
mailto:conferences@rcrcconference.org
mailto:conferences@rcrcconference.org

