
 
 

2020تشرين األول/أكتوبر   15الدوحة،   

 

 

 دعوة للجمعية العمومية غير العادية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

 النتخاب الرئيس الجديد والتصديق على أعضاء المكتب المعينين 

 

 

 العزيزات واألعزاء في المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 

 واألعزاء في أمانات الشبكات اإلقليمية، العزيزات 

 

الجمعية العامة غير العادية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية  يشرفني ويسعدني أن أدعوكم للمشاركة في  

 .2020أكتوبر تشرين األول/ 26إلى  19ن، والتي ستعقد عبر اإلنترنت في الفترة الممتدة من لحقوق اإلنسا

 

غير  حياتنا المهنية، مما أجبرنا على التكيف مع ظروف  واجهت  العديد من التحديات    19لقد أبان وباء كوفيد  

وأنا فخور بالمهنية والتضامن الذي    ،وإعادة تحديد طرق عملنا، لكن التزامنا بحقوق اإلنسان مازال ثابتا  مستقرة

 .أظهرناه جميعًا في األشهر الماضية

 

الوطنية والمؤسسات  العالمي  التحالف  أثبت  التي    لقد  الجديدة  التحديات  لمواجهة  استعدادهم  اإلنسان  لحقوق 

لالنتقال إلى أساليب عمل جديدة ومواصلة مشاركتنا عبر اإلنترنت   استعدادنا  أبنا عنصاحبت هذا الوضع، حيث  

 .وعن بُعد

 

ذلك    ، بما في2020، تم إلغاء وتأجيل االجتماع السنوي للتحالف العالمي لسنة  19وبسبب تفشي وباء كوفيد  

 .الجمعية العامة، والذي كان من المقرر عقده في آذار/مارس، في جنيف، وتم تأجيله إلى تاريخ الحق

 

، أنهى كارلوس ألفونسو نيغريت موسكويرا فترة واليته الوطنية كأمين للمظالم في  2020آب/أغسطس  31في 

 15في  ، عينت الشبكة اإلقليمية لألمريكتيننفس الوقتفي وللتحالف العالمي.  ارئيس لم يعدكولومبيا، وبالتالي 

المظالم في اإلكوادور، كمرشح لمنصب رئيس2020  يوليوتموز/ إنترياغو، أمين  الدكتور فريدي كاريون   ، 

 .نياألمريكتالخاصة بلما تبقى من الفترة  التحالف العالمي لتولي هذه المهمة

 

لمؤسسات الوطنية  اإلقليميتين ل   الشبكتينمن قبل    الذي تم تجديد واليتهمتم تعيين أعضاء المكتب الجدد أو    كما

  بينما لم تتم   ،2019  نوفمبرتشرين الثاني/ سبتمبر وأيلول/ في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، على التوالي في  

 .الميمن قبل الجمعية العامة للتحالف الععليهم المصادقة الرسمية 

 

السياق  في ظل  و السلس  هذا  لتأمين االنتقال  الملحة  إلى الضرورة  الرئيس  ووبالنظر  إلى  المناسب  الوقت  في 

تمشيا مع   منيبطلب    2020سبتمبر  أيلول/  24- 17الجديد، قرر مكتب التحالف العالمي في مشاورة عقدت في 



لجمعية العامة غير العادية النتخاب رئيس  ا   العمل على تنظيممن النظام األساسي للتحالف العالمي    36المادة  

 .اإلنترنت عبرالتحالف العالمي والتصديق على أعضاء المكتب الجدد، 

 

أوائل  في  ي )قبل نهاية العام الحال   واالجتماع السنوي تعقد الدورة العادية للجمعية العامة للتحالف العالمي  وس 

 .شكل افتراضيب، (على األرجح ديسمبركانون األول/

 

 :التالي هذه الجمعية العامة غير العادية على النحو سيتم تنظيمو

 

األول/  19االثنين   • التصويت  إرسال  أكتوبر:  تشرين  منصة  إلى  المصوتونإلى  رابط   1األعضاء 

(Election Runner ) 

 : يمكن لألعضاء المصوتين اإلدالء بأصواتهماألول/أكتوبرتشرين  26- 19 •

 : إغالق باب التصويت تشرين األول/أكتوبر 26 •

 

المالحظة   قراءة  يرجى  التصويت،  منصة  إلى  الدخول  تسجيل  كيفية  حول  والتعليمات  التفاصيل  من  لمزيد 

 .اللوجستية المرفقة

 

وان البريد اإللكتروني الذي سنستخدمه إلخطاركم  ، نرجو منكم اإلشارة إلى عن لضمان إجراء انتخابات سلسة

 j.sabra@ganhri.orgخوانا صابرا: من خالل التواصل مع  بالرابط الخاص باالنتخابات

 

المعلومات حول طرائق االنتخابات عبر اإلنترنت، وجدول أعمال االجتماع،   باإلضافة إلى جميع  لمزيد من 

 :  على الويب  ع التحالف العالميزيارة موق مالمعلومات األخرى ذات الصلة، يمكنك

assembly/-general-extraordinary-https://ganhri.org/event/2020 

 

 !في مثل هذه اللحظة الديمقراطية المهمة لتحالفنا  ةالمعتاد مومشاركتك متعاونك نتطلع إلى

 

 االحترام، و عبارات التقدير تفضلوا بقبول فائقو

 

 

 علي بن صميخ المري

 التحالف العالمي   القائم بأعمال رئيس

 لجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر رئيس ال 

 

 

 

 

 

 

 
  هم المصوتون األعضاء اإلنسان، لحقوق الوطنية للمؤسسات العالمي للتحالف األساسي النظام من األولى المادة بحسب  1

 ". لفأ" المعتمدة في المركز  اإلنسان لحقوق وطنيةال مؤسساتال
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 مذكرة لوجستية 
 

 الجمعية العمومية غير العادية 

 2020تشرين األول/أكتوبر  26 -  19

 

العادية العامة غير  الجمعية  اإلنترنت ستعقد  التصويت عبر  وسيكون  ElectionRunner من خالل منصة 

 .التصويت مفتوًحا لمدة أسبوع 

 

في أسرع وقت ممكن اإلشارة إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي  لضمان إجراء انتخابات سلسة، نرجو منكم  

باالنتخابات  الخاص  بالرابط  إلخطاركم  صابرا:    سنستخدمه  خوانا  مع  التواصل  خالل  من 

j.sabra@ganhri.org 

 

إذا كنتم بحاجة إلى أية مساعدة خاصة ويمكننا    j.sabra@ganhri.orgيرجى أيًضا االتصال بخوانا صابرا:  

 .ترتيب خيار بديل للمشاركة في التصويت

 

للتح  اإللكتروني  الموقع  متاحة على  الداعمة،  الوثائق  وكذلك جميع  االجتماع،  أعمال  في  جدول  العالمي  الف 

 .هناصفحة خاصة متاحة عبر النقر 

 

 كيف تصوتون 

)كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، جهاز لوحي(. في افتتاح يوم التصويت   أي جهازستتمكنون من التصويت من 

 .وي على معلومات تسجيل الدخول لصفحة التصويت الخاصة بكمستتلقى رسالة بريد إلكتروني يحت

 

1. " الرابط  إلى صفحة   "Click to Voteاتبع  مباشرةً  للوصول  اإللكتروني  البريد  عبر  تلقيتم  الذي 

المرسلين أيًضا   VotingKey و VotingID التصويت الخاصة بكم، أو استخدم التعريف الخاص بكم

 ؛  عبر البريد اإللكتروني لتسجيل الدخول من صفحة التصويت الخاصة بالجمعية العامة غير العادية

فئة )الرئيس/أعضاء المكتب( ؛ ضع عالمة في المربع الموجود قرب المؤسسة  خياًرا واحدًا لكل    واحدد .2

 الوطنية المرشحة لتأكيد انتخابها. لديكم أيًضا خيار االمتناع عن التصويت ؛

 وتنزيل إيصال التأكيد الخاص بكم.  ”Submit Ballot“ علىقوموا بإرسال تصويتكم بالنقر  .3

 

وت )المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المعتمدة في المركز  : سيكون لكل عضو مصيرجى مالحظة ما يلي

"ألف"( صوت واحد، وبالتالي يمكنكم اإلدالء بصوتكم مرة واحدة فقط. بمجرد إرسال تصويتكم، لن تتمكنوا  

 .بعدها من الوصول إلى صفحة التصويت

 

 j.sabra@ganhri.orgلمزيد من المعلومات والمساعدة، المرجو التواصل بخوانا صابرا: 
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