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والهالل أأعامل جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب الأمحر  واضيع املقرتحة لالإدراج يف جدولعرض للم

 2019الأمحر لعام 

 

الصليب الأمحر والهالل الأمحر واللجنة  تمجعية وطنية من مجعيا 191ممثلني عن  2019س يجمع جملس املندوبني لعام 

)اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( ليناقشوا ادلولية للصليب الأمحر 

 قضااي هتّم احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة ادلولية( برمهتا. 

الإنساين وبلورة موقف قوي ومّوحد وفريد تعزيز فعالية معل احلركة ادلولية  وهجملس املندوبني  من املنشود العام هدفوال 

 للصليب الأمحر والهالل الأمحر.  للحركة ادلولية من املواضيع الرئيس ية متهيدًا للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني

املؤمتر ادلويل اذلي ينضم فيه ممثلو الأطراف السامية املتعاقدة يف أأعامل انطالق  منيوم  قبلوسينعقد جملس املندوبني 

ىل م اتفاقيات جنيف نسانية الراهنة. و اإ من همام كوانت احلركة لختاذ قرارات واخلوض يف مناقشات تتناول أأبرز القضااي الإ

اكنون  8 يوموترش يح مسؤولني للمؤمتر، وهو س ُيعقد اعامتد جدول الأعامل املؤقت للمؤمتر ادلويل  البارزةجملس املندوبني 

  .2019خالل اجامتع عام فقط وس يلتمئ جملس املندوبني يف جلسات عامة . 2019الأول/ديسمرب 

وقد ُوّزعت املواضيع عىل . 2019وتتضمن هذه الوثيقة عرضًا أأوليًا للمواضيع اليت تُقرتح مناقش هتا يف جملس املندوبني لعام 

. ويعرّب هذان اجملالن الضعف مواطنة ومعاجلوتلبية الاحتياجات ، املساءةل والزناهةمجموعتني متثالن جمالني رئيسني هام: 

طارهام  عىل  اً كبري  ويؤثر تأأثرياً يس تلزم التحرك الأبعاد الرئيس ية لعمل احلركة ادلولية اليوم اذلي عن واملواضيع اليت تندرج يف اإ

مواضيع تكون  نوهام يضام، اممناقشاهت أأن تُطلبأأو يف هذين اجملالني أأن تُعمتد قرارات  توقعيُ الناس واجملمتعات يف امليدان. و 

 حت يف حلقات معل ُعقدت يف اجامتعات سابقة جمللس املندوبني. قد ُحّددت يف قرارات سابقة أأو اقرتُ 

ننا نعّول عىل أأن  ىل املشااااااركة وتقدع التعليقات عىل املواضااااايع املبينة أأدانه. واإ ونرجو منمك أأن تعتربوا هذه الوثيقة دعوة اإ

عالً ينخرط مجيع املشاااااااركني يف جم ندوبني اخنراطًا ف ية لس امل يث، يف هذه العمل ند  حب ىل الوقائع يسااااات جدول الأعامل اإ

  كرافعة تعزز فعالية معلنا املشرتك.اجمللس نتاجئ حبيث تأأيت الإنسانية يف امليدان و 

 

 املساءةل والزناهة
    

ن ضامن املساءةل والزناهة يف معل احلركة ادلولية أأمر أأسايس ل  نساين فّعال وقامئ عىل املبادئ.  تأأديةاإ ودأأبت احلركة معل اإ

ادلولية عىل العمل لتعزيز موقعها يف جمالت عدة ذات أأمهية رئيس ية ابلنس بة للمساءةل والزناهة عىل مس تويي الس ياسات 
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هذه  2019نتج عن مسارات خاصة. ويُقرتح أأن يتناول جملس املندوبني لعام والربامج، والكثري من هذه اجملالت 

 اجملالت، كام يه مبينة أأدانه: 

عالن  • عالن : لحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن الزناهةلاإ ىل اعامتد اإ س ُيدعى جملس املندوبني اإ

يعيد التأأكيد عىل الزتام احلركة ادلولية ابلعمل الإنساين القامئ عىل املبادئ من خالل وضع س ياسات ومعايري داخلية 

 حفزاليت تبذلها احلركة ادلولية ومكوانهتا لتعزيز الزناهة و املتجددة ، وذكل ترمجة للجهود صارمةمراقبة ومراقبهتا 

تعزم وقد ُُيدد عدة جمالت ملبادئ الأساس ية ابلتقيّد ابوس يقوم الإعالن عىل الزتام قوي  الثقة بعملها الإنساين.

ويذكر املساءةل والشفافية والقضاء ، مكوانهتا عىل تكثيف هجود الامتثال تعزيز قدرات عىلفهيا احلركة ادلولية 

عن هنج تعاون مع اجلهات اخلارجية يكون قامئًا عىل  س تغالل والإساءة اجلنس يني، فضالً عىل الفساد والغش والا

 املبادئ.

 

ن: توجهيات بشأأن النظم الأساس ية للجمعيات الوطنيةاملنقحة من ال  2018سخة عام ن  • وضع أأساس نظايم شامل  اإ

جناز النسخة املنقحة  نساين فعال وقامئ عىل املبادئ. وعقب اإ ومتني عامد قدرة أأي مجعية وطنية عىل أأداء معل اإ

دارة الاحتاد ادلويل نيابة عن  من التوجهيات بشأأن النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية واعامتدها من قبل جملس اإ

ىل اعامتد هذه الوثيقة التوجهيية ابعتبارها العامة، س ُيدعى جملس املندو  مجعيته الصك املرجعي للحركة ادلولية بني اإ

جنة ادلولية لل جنة املشرتكة الل دلمع امجلعيات الوطنية يف مراجعة أأطرها النظامية. وس يدعو جملس املندوبني 

ىل اس تخدام هذه الوثيقة لس تعراض الواثئق النظامية  والاحتاد ادلويل املعنية ابلُنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية اإ

والقانونية اليت عّدلهتا امجلعيات الوطنية، ولتقيمي الرشوط العرشة لالعرتاف ابمجلعيات الوطنية، ولتقيمي طلبات 

 القبول يف الاحتاد ادلويل. 

 

زاء  ادلوليةلحركة موّحد لج هن • رشاكاإ ن نسج رشااكت مع اجملمتعات املس تفيدة هو يف مصمي واملساءةل اجملمتعات اإ : اإ

رشاكمعل احلركة ادلولية. ونعمل جيدًا أأن  عداد الربامج اإ ىل تعزيز جودة اإ اذلي يدمع هدف احلّد  اجملمتعات يؤدي اإ

رشاك و من مواطن الضعف وبناء جممتعات أأكرث أأمنًا وقدرة عىل الصمود.  عداد اإ اجملمتعات واملساءةل هنج يُتبع يف اإ

برامج احلركة ادلولية ومعلياهتا وتدمعه مجموعة من الأنشطة اليت تساعد عىل وضع اجملمتعات املس تفيدة يف مصمي 

عداد الربامج أأو التحضري للعمليات. وس ُيقرتح أأن يعمتد جملس معلنا، ويُدرج التواصل واملشا ركة يف مجيع مراحل اإ

رشاكللحركة خبصوص موحدًا املندوبني هنجًا   اجملمتعات واملساءةل.  اإ

 

ر دور القوات العسكرية يف املساعدات الإنسانية : تطوّ العسكرية-احلركة ادلولية يف العالقات املدنية  حتديد موضع •

، رشعت امجلعيات دويف هذا الواقع اجلديوالاس تجابة يف حالت الكوارث تطوراً ملحوظًا يف الس نوات الأخرية. 

عىل املس تويني  العسكرية -الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف صياغة هُنج جديدة لإدارة العالقات املدنية 

عسكرية سلمية وحتديد موضع احلركة ادلولية يف التعامل  - ويكتيس احلفاظ عىل عالقات مدنيةيل وادلويل. احمل
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نساين قامئ عىل املبادئ وتعزيز  مع السلطات املدنية واجلهات العسكرية حتديداً واحضاً أأمهية رئيس ية يف أأداء معل اإ

عداد جدول أأعامل جديد للحركة دمع جملس املندوبنياملساءةل داخل احلركة. ومن هذا املنطلق، س ُيقرتح أأن ي  اإ

ىل اس تعراض لاللزتامات القامئة اليت قُطعت يف القرار  الصادر عن جملس املندوبني لعام  7يف هذا اجملال يستند اإ

 الوثيقة التوجهيية عن العالقات بني مكوانت احلركة والأهجزة العسكرية".  واملعنون " 2005

 

 ومعاجلة مواطن الضعفتلبية الاحتياجات 

ن معاجلة مواطن الضعف وتلبية احتياجات اجملمتعات والساكن املترضرين من الزناعات والكوارث الطبيعية هام نواة معل  اإ

احلركة ادلولية. وهذه الاحتياجات ومواطن الضعف ل تنفك تتطور ولزام عىل احلركة أأن تعمتد املواقف والس ياس يات 

ة لتضمن أأن معلها يليب احتياجات الأشخاص الأكرث ضعفًا، وأأن هذه املواقف والس ياس يات والاسرتاتيجيات املناس ب

ىلالزمخ  يستندقيقة امليدان. و تُطبق كام جيب وتعرّب عن ح  والاسرتاتيجيات جمالت رئيس ية س ُتطرح عىل جملس  أأربعة اإ

 لينظر فهيا، ويه:  2019املندوبني لعام 

: ل تُلىب يف الاجامتعي-الاحتياجات يف جمايل الصحة العقلية وادلمع النفيس س ياسة احلركة ادلولية بشأأن تلبية •

 الصحة جمايل يف حضااي الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ الأخرىالوقت الراهن احتياجات 

 تداعيات كبرية تؤثر عىل جممتعات برمهتا. الإنسانية هذه املسأأةل ل تلبية اكفية. و  الاجامتعي-النفيس وادلمع العقلية

، س ُيقرتح أأن يعمتد جملس املندوبني س ياسة التفامقوبغية حتسني فعالية اس تجابة احلركة لهذه املسأأةل الآخذة يف 

ج مشرتكة الاجامتعي تقوم عىل هنُ -خاصة ابحلركة بشأأن تلبية الاحتياجات يف جمايل الصحة العقلية وادلمع النفيس

 الاجامتعية-السالمة النفس ية  يشملداخل احلركة وتسامه يف جمانسة الُُنج اخملتلفة اليت تتبعها مكوانهتا، مبا 

الاحتياجات  تلبيةأأنشطة قرتحة قابةل للتطبيق عىل مجيع وجيب أأن تكون الس ياسة اململتطوعي احلركة وموظفهيا. 

 اليت تنفذها امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية.  امتعيالاج-يف جمايل الصحة العقلية وادلمع النفيس

عادة الروابط العائلية •  بيامنيزتايد عدد املفقودين  حيث ،: يف س ياق الزناعات اليت طال أأمدهااسرتاتيجية بشأأن اإ

عادة الروابط العائلية  ُيقق تطور التكنولوجيا الرمقية نتاجئ هائةل، يُظهر الإطار الاسرتاتيجي اجلديد املقرتح بشأأن اإ

عادة الروابط العائلية والبحث عن املفقودين ومساعدة ابإ  وُُتدد الزتاهماأأن الوقت قد حان ليك تُعزز احلركة 

ىل تفادي انفصال العائالت واحلد من عدد عائالهتم. ويراد من الإطار الاسرتاتيجي أأن: ي عزز اجلهود الرامية اإ

عادة الروابط العائلية، مبا يف ذكل من خالل تأأمني خدمات  ماكنيات الاس تفادة من خدمات اإ املفقودين؛ ويعزز اإ

ىل الكشف عن مصري أأحب س تجابة لحتياجات العائالت اليتالاويعزز رمقية عىل مقربة من الساكن؛  اهئا تسعى اإ

وفرتات  ظ عىل كرامة مجيع الأشخاص املعنيني وسالمهتم خالل معليات البحثفُيااملفقودين وماكن وجودمه؛ و 

وتشمل بعض اجلوانب املهمة من الإطار الاسرتاتيجي مشاركة مجيع الأشخاص املعنيني مشاركة جمدية  .الانفصال



4 
 

 
 

عادة الروابط العائلية، وامحلاية الصارمة للبي اانت الشخصية، وتعزيز الرشااكت مع اجلهات يف صياغة خدمات اإ

  الفاعةل الأخرى، مبا فهيا سلطات ادلول.  

عادة الروابط العائلي 9قد اعمتد القرار  2017واكن جملس املندوبني لعام  عن دمع  ه" اذلي أأعرب فيةاملعنون "اإ

عادة الروابط العائلية اجلديدة و  جّشع الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية التوهجات الرئيس ية املُدرجة يف اسرتاتيجية اإ

ىل  عادة الروابط العائلية اجلديدة اإ عادة الروابط العائلية عىل مواصةل معهل وتقدع الصيغة الُنائية لسرتاتيجية اإ اإ

عاد 2019ليك يعمتدها. ويُقرتح ابلتايل أأن يعمتد جملس املندوبني لعام  2019جملس املندوبني لعام  ة اسرتاتيجية اإ

ىل املؤمتر ادلويل. بط العائلية اجلديدة وأأن يُ الروا  رفع هذا املوضوع اإ

 

عرش س نوات: بناًء عىل الزمخ اذلي ودّله الاحتفال حمصةل : س ياسة احلركة بشأأن الزنوح ادلاخيلتعزيز تنفيذ  •

ابذلكرى العرشين ملبادئ الأمم املتحدة بشأأن الترشيد ادلاخيل وابذلكرى العارشة لتفاقية مكبال يف  2018يف عام 

قرارًا 2019عام  ، س ُيعرض عىل جملس 2009ابس مترار أأمهية اسرتاتيجية احلركة بشأأن الزنوح ادلاخيل لعام ، واإ

من أأجل حتسني تنفيذ الس ياسة وُتديد الزتام  دوبني مرشوع قرار يتضمن مجموعة من التوصيات العمليةاملن

ىل  مكوانت احلركة بتعزيز تنس يق اس تجاابهتا لتلبية احتياجات النازحني داخل بدلاهنم. وستستند التوصيات اإ

عها امجلعيات الوطنية لتلبية احتياجات اس تعراض مشرتك بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل للمامرسات اليت تتب 

 الأفراد واجملمتعات املترضرة من الزنوح ادلاخيل.

    

ن تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة أأمر أأسايس لأداء تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة • : اإ

ىل القرار  نساين متجانس وفعال. واستنادًا اإ الصادر  1والقرار  2013املندوبني لعام الصادر عن جملس  4معل اإ

س ُيقدم تقرير مرحيل عن  ،2017 الصادر عن جملس املندوبني لعام 1والقرار  2015عن جملس املندوبني لعام 

بشأأن تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة. وس ُيعرض عىل جملس  2019-2017تنفيذ خطة العمل لفرتة 

امجلعيات الوطنية دف احلفاظ عىل احلافز لإجناز أأولوايت التغيري وتعزيز دمج املندوبني مرشوع قرار جديد هب

 يف هذا املسار. 

  

بني مجعية الهالل  2005ترشين الثاين/نومفرب  28تنفيذ مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية املوقعني يف 

رسائيل  الأمحر الفلسطيين ومجعية ماجن دافيد أأدوم يف اإ

ىل التقرير الُنايئ للمراقب املس تقل عىل جملس املندوبني لينظر يف اعامتده.   س ُيعرض مرشوع قرار يستند اإ
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جرائية  مسائل اإ
 

جرائية وفق النظام الأسايس للحركة ادلولية للصليب الأمحر. وتشمل  س ُتدرج يف جدول أأعامل جملس املندوبني عدة مسائل اإ

 هذه املسائل: 

 املندوبني وانئب الرئيس والأمناءانتخاب رئيس جملس  •

 اعامتد جدول أأعامل جملس املندوبني •

 اعامتد جدول الأعامل املؤقت للمؤمتر ادلويل •

 اعامتد قامئة املرحشني املقرتحني لالنتخاب مكسؤولني يف املؤمتر.  •

 

 تقارير املتابعة والتقارير املرحلية
  

ىل مجيع أأعضاء جملس املندوبني قبل  س ُتقّدم التقارير املذكورة يف ما يومًا من افتتاح جملس املندوبني  45ييل كواثئق معل اإ

 . 2019لعام 

التقارير أأو تُناقش خالل دورة جملس املندوبني فقط يف حال قدم عضو من أأعضاء اجمللس طلبًا  عرضوجرت العادة أأن تُ 

 بذكل قبل موعد ادلورة. 

تعزيز املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص يف مراكز قيادة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر تقرير عن 

 ومعلها  

طار متابعة القرار  ، س تقدم اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات 2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  12يف اإ

يسلط الضوء عىل التدابري امللموسة اليت اعمتدها لك من هذه املكوانت ملعاجلة مسأأةل الوطنية واللجنة ادلامئة تقريراً مشرتاكً 

جراء املزيد من املناقشات، قد يُعرض مقرر مضن املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص يف مجيع مس توايت قياداهتا.  وبعد اإ

 هذا البند من جدول الأعامل لينظر فيه جملس املندوبني. 

 حشد املوارد عىل نطاق احلركة تقرير عن مبادئ

طار متابعة القرار  ، س ُيقدم تقرير يعرض ما ُأحرز من تقدم وما حتقق من 2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  2يف اإ

نشاء  جنازات يف جمال مجع التربعات وفقاً ملبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة، واإ املركز الافرتايض مجلع التربعات وتشغيهل، اإ

 والاستامثر الاسرتاتيجي يف تطوير قدرة امجلعيات الوطنية عىل مجع التربعات. 
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نسانية و تقرير عن التعلمي   ذات الصةلالاحتياجات الإ

طار متابعة القرار  ، س ُيقدم تقرير يعرض ما ُأحرز من تقدم وما حتقق من 2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  6يف اإ

جنازات يف جمال تلبية الاحتياجات املرتبطة ابلتعلمي يف حالت الزناع املسلح والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ الأخرى.   اإ

 2021-2018وحظرها والقضاء علهيا للفرتة  خطة العمل املتعلقة بعدم اس تخدام الأسلحة النوويةعن تقرير 

 . 2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  4القرار  س ُيقدم تقرير عن تنفيذ

 تقرير عن الأسلحة والقانون ادلويل الإنساين 

 .2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7القرار  التطورات يف تنفيذس ُيقدم تقرير عن 

 تقرير عن الإطار الاسرتاتيجي لإرشاك املعوقني يف أأنشطة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

طار متابعة القرار  ، س ُيقدم تقرير هنايئ يعرض الإجنازات اليت حتققت 2015الصادر عن جملس املندوبني لعام  4يف اإ

 والتحدايت اليت برزت يف تنفيذ القرار. 

بني مجعية  2005ترشين الثاين/نومفرب  28التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية املوقعني يف  مذكرةتقرير عن تنفيذ 

رسائيل   الهالل الأمحر الفلسطيين ومجعية ماجن دافيد أأدوم يف اإ

اللجنة من " 2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  5والقرار  2015الصادر عن جملس املندوبني لعام  10طلب القرار 

ىل الاجامتع  ادلولية والاحتاد ادلويل تقدع ادلمع اللوجس يت والفين لعملية املراقبة، وضامن تقدع تقرير عن تنفيذ مذكرة التفامه اإ

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني". ىل جملس  املقبل جمللس املندوبني وعربه اإ وس ُيقدم التقرير الُنايئ للمراقب املس تقل اإ

 يتضمن معلومات حمّدثة عن التقدم يف تنفيذ املذكرة. س و املندوبني 

 تقرير عن صندوق الامرباطورة شوكن

 اللجنة املشرتكة املعنية بصندوق الامرباطورة شوكن تقريرها اذلي تقدهما مرة لك س نتني.   تعرضست 

 للجمعيات الوطنية  الأساس النظايم والقانوينتقرير عن مراجعة 

اللجنة املشرتكة بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية تقريرًا مرحليًا  عرضس ت

عداد نسخة عام موضوع يتناول   واس تخداهما، ودور اللجنة وهماهما. من التوجهيات اخملصصة للجمعيات الوطنية  2018اإ

 لية للصليب الأمحر والهالل الأمحر و حلركة ادلتقرير عن رؤية ا

طار متابعة القرار  اللجنة ادلامئة التقرير الُنايئ عن رؤية  عرض، س ت2015الصادر عن جملس املندوبني لعام  11يف اإ

 حلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر. ا
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 تقرير عن معل اللجنة ادلامئة 

ىل جم  لس املندوبني. س ُيقدم تقرير عن معل اللجنة ادلامئة اإ

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 ؟ ضمونكيف ميكنمك أأن تسامهوا يف بلورة جدول الأعامل وامل

رسال تعليقاهتا  ىل اإ ُُيدد النظام الأسايس للحركة ادلولية وظائف جملس املندوبني وقواعد معهل. وامجلعيات الوطنية مدعوة اإ

. وس ُيعّد بعد ذكل مرشوع جدول الأعامل 2019ش باط/فرباير  28عىل البنود املقرتحة جلدول الأعامل يف موعد أأقصاه 

 املؤقت بناًء عىل التعليقات الواردة. 

ىل جملس املندوبني لعام و  طار جولت من املشاورات وفق اجلدول  2019س ُيعّد مضمون القرارات اليت س ُتقدم اإ يف اإ

 وستتاح أأيضًا فرصة التشاور يف املساهامت املكتوبة. الزمين املبني أأدانه. 

 .2019الأول/ديسمرب  اكنون 4وسيُنّظم حفل افتتايح مشرتك جمللس املندوبني وامجلعية العامة لالحتاد ادلويل يف 

وسيُنظم أأيضًا حفل مشرتك ملنح ميدالية "هرني دوانن" وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية وجائزة 

  حفل كوكتيل.  " وجائزيت الش باب واملتطوعني، يتبعه"هرني دافيسون

 
  

 

 

   

 الإطار الزمين املقرتح للمشاورات يف املواضيع املقرتحة جلدول الأعامل: 
 

 املعامل الرئيس ية التوارخي

ىل الأعضاء 2019اكنون الثاين/يناير  رسال العرض الأويل ملواضيع جدول الأعامل اإ  اإ

آخر   املوعد الُنايئ لتلقي التعليقات عىل عرض مواضيع جدول الأعامل  2019ش باط/فرباير شهر أ

آذار/مارس  جناز عنارص القرارات لطرهحا للتشاور 2019منتصف شهر أ  اإ

جناز مشاريع القرارات الأولية لطرهحا للتشاور 2019منتصف شهر أأاير/مايو   اإ

رسال كتب ادلعوة وجدول الأعامل املؤقت والربانمج  2019بداية شهر حزيران/يونيو   اإ

 املوعد الُنايئ لتلقي التعليقات عىل جدول الأعامل املؤقت والربانمج ومشاريع القرارات الأولية 2019أأيلول/سبمترب 

مجليع املعلومات عن جملس املندوبني. يُرىج زايرة  املصدر الرئييسسيبقى املوقع الإلكرتوين لالجامتعات ادلس تورية للحركة ادلولية 

آخر الواثئق الصادرة واملشاركة يف حتضريات الاجامتع:  املوقع ابنتظام للحصول عىل املزيد من املعلومات عن أ

http://rcrcconference.org/    

رسال مساهامتمك  املقرتحة جلدول الأعامل عىل عنوان الربيد الإلكرتوين التايل: وتعليقاتمك عىل البنود والأهداف يُرىج اإ

conferences@rcrcconference.org 

http://rcrcconference.org/
mailto:conferences@rcrcconference.org
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رسال واثئق  2019ترشين الأول/أأكتوبر   )مبا فهيا تقارير املتابعة والتقارير املرحلية بشأأن القرارات العمل رمسياً اإ

 املعمتدة يف املؤمتر ادلويل السابق والواثئق الرئيس ية بشأأن مشاريع القرارات

 ومشاريع القرارات الرمسية ...اخل(

 2019 لعام جملس املندوبني 2019اكنون الأول/ديسمرب  8

 


