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عامل اليوم
يف الباحات املدوية ملركز املؤمترات الدويل يف جنيف يف ديسمرب 2019 املايض، مل يكن أحدا ليتوقع العامل املختلف متاما الذي سنعيش يف ظله 

يف غضون أقل من ثالثة أشهر. تجّمع يف ذلك الحني أكرث من 000 2 مندوب، جنبا إىل جنب، التخاذ قرارات بشأن مستقبل الحركة الدولية 

للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة(. ويف يناير 2021، ترانا نعمل يف عامل يعاين من جائحة مل يشهد معظمنا مثيال لها من قبل.

ويف ظل ظروف عصيبة تفاقمت بفعل عدم اليقني الذي يلف العامل وواقع الوضع اإلنساين املستمر، ما هو موقف الحركة نفسها يف هذا الوقت 

الحرج؟ وما هو دورنا يف هذا العامل الذي تغرّي بشكل مل نكن لنتصوره؟ كيف ميكننا أن نواصل التأثري يف جدول األعامل اإلنساين الدويل؟ ورمبا 

األهم من ذلك، كيف ميكننا ضامن قدرتنا عىل التكيف، والخضوع للمحاسبة، والتأثري بصورة إيجابية يف األشخاص الذين هم يف أشد الحاجة 

إىل خدماتنا؟ لقد حان الوقت، أكرث من أي وقت مىض، لنثبت أننا ال نزال حركة قادرة عىل تحقيق مقاصدها.

ال شك يف أنه كان لجائحة »كوفيد 19« آثار بعيدة املدى يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك عىل الحركة وعىل إمكانية بيان تحضرينا الجتامع 

مجلس املندوبني القادم. وبينام ال تزال هناك بعض الشكوك حول شكل مجلس املندوبني املقبل وتوقيته، فمن الرضوري أن نستعد بأفضل 

ع الفريد من نوعه، والرتكيز عىل كيفية العمل معا مبزيد من الكفاءة يف مثل هذه  شكل ممكن لتحقيق االستفادة القصوى من هذا التجمُّ

األوقات العصيبة.

حركتنا، أهدافنا
األحمر يف  الصليب  فكرة  ولدت  عندما  وتأثرينا.  أعاملنا  تقييم  إىل  كربى  أزمة  كل  تجربنا  إذ  متاما،  بالجديدة  أعاله  املذكورة  األسئلة   ليست 

سنة 1859، كان الرتكيز - وال يزال - منصباً عىل تخفيف املعاناة البرشية بطريقة إنسانية ومحايدة وغري متحيزة. وقد أنشئ ما أصبح ُيسمى 

الداخلية. وكان  املسلحة والرصاعات  النزاعات  الحامية واملساعدة لضحايا  الدولية( بهدف ضامن  )اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  باللجنة 

الهدف األويل لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدويل( هو تحسني صحة الناس يف البلدان التي عانت كثريا 

خالل الحرب، وتعزيز الجمعيات الوطنية وتوحيدها من أجل االضطالع بأنشطة الصحة. وتؤدي الجمعيات الوطنية، بوصفها القوة الحيوية 

للحركة وبحكم وظيفتها، دورا ال غنى عنه يف الوقاية من األمراض والنهوض بالصحة وتخفيف املعاناة البرشية. وال يزال صدى هذه األهداف 

األصلية يرتدد، وال سيام يف الظروف العاملية الحالية، ويف ظل التحديات الهائلة التي تواجهنا اليوم.

وعندما نطرح عىل أنفسنا السؤال التايل: »هل نحقق مقاصدنا؟«، يجب أن نتذكر هذه األهداف األصلية ونسأل عام إذا كنا ال نزال منثل قوة 

رئيسية يف تغيري حياة أكرث الفئات ضعفا. ال يزال الناس يشكلون صلب عمل الحركة، ولكن ما الذي يجعلنا رشيكا موثوقا به للناس يف جميع 

أنحاء العامل؟ كيف ميكننا أن نضمن تحقيق أقىص قدر من التأثري الجامعي؟ إن الطموح الرئييس الجتامع مجلس املندوبني القادم واجتامعاته 

الالحقة هو معالجة هذه املسائل وضامن تحقيق تأثري إيجايب وجامعي ومستدام يف الناس واملجتمعات األكرث احتياجاً. ويوفر مجلس املندوبني 
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منصة لتحقيق هذا الطموح، من خالل تعزيز رسم مواقف الحركة وسياساتها واسرتاتيجياتها ومامرساتها ومتاسكها بشأن القضايا اإلنسانية، 

وبالتايل تعزيز التعاون والتنسيق والثقة املتبادلة بني مكونات الحركة - ويف نهاية املطاف مع األشخاص الذين نخدمهم.

إن النظر إىل مختلف القضايا من منظور كيفية ترصفنا، وكيفية تعزيز وحدة حركتنا واستدامتها، ومواصلة تلبية احتياجات أكرث الفئات ضعفاً، 

األهم وهو: هل نحن حركة تحقق  السؤال  أيضا عىل  العنارص  التي ستدور يف سنة 2021. وتؤكد هذه  املناقشات  حاساًم يف  أمراً  سيكون 

مقاصدها يف عامل اليوم؟ ميثل مجلس املندوبني لسنة 2021 الوقت املناسب لاللتقاء ولبيان وعي الحركة وقدرتها عىل التكيف وعىل معالجة 

أكرث القضايا املطروحة علينا إلحاحاً.

اجتامع مجلس املندوبني يف سنة 2021: اإلطار والطموح
سيجتمع مجلس املندوبني لسنة 2021 يف وقت حرج، حيث )يؤمل( أن يخرج العامل من جائحة »كوفيد-19« العاملية. وخالل هذه املناسبة، 

سيكون من املهم بيان أهمية القضايا املطروحة للنقاش والقرارات املتخذة - والعودة دامئا إىل طموحنا بتحقيق مقاصدنا. لقد أخذت األفكار 

وطموح تحقيق نتائج متوقعة تتبلور بالفعل - مبا يف ذلك القرارات املقرتحة، أو استكشاف مواضيع مختلفة. ويجري أيضا تطوير بعض هذه 

األنشطة متهيدا لعقد املؤمتر الدويل الرابع والثالثني يف سنة 2023 والتفكري يف املناقشات التي ستدور يف األيام السابقة النعقاد الجمعية العامة 

لالتحاد الدويل.

ميثل الشكل التايل إطاراً مقرتحاً الجتامع مجلس املندوبني لسنة 2021، ويضم مجالني رئيسيني من مجاالت الرتكيز هام: ما نقوم به: معالجة 

االحتياجات ومواطن الضعف العاملية واملحلية؛ وطريقة عملنا: خضوع الحركة للمحاسبة وتحقيق الشفافية والوحدة واالستدامة. ونورد، 
يف ما ييل، بعض املضامني واألفكار األولية لهذين املجالني؛ وسيتضمن كل منهام مواضيع لالستكشاف ومواضيع تتطلب اتخاذ قرارات جديدة 

لتحديد مسار العمل للسنوات املقبلة. ويرتبط عدد من هذه املواضيع ارتباطا وثيقا باملناقشات والقرارات التي اتخذت يف اجتامعات مجلس 

املندوبني واملؤمترات الدولية السابقة، مام يدل عىل »االستمرارية« بني دورات االجتامعات. ويربز ذلك أيضاً األهمية املستمرة لعمل الحركة يف 

هذه املجاالت وتحديد أولوياته. سيكون مجلس املندوبني معلام رئيسيا يف التمهيد للمؤمتر الدويل الرابع والثالثني وفرصة الستكشاف وتوليد 

واختبار األفكار التي ستطرح يف سنة 2023.

 جمل�س مندوبي 

احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

 حركة
تحقق مقاصدها

ما الذي نقوم به طريقة عملنا

 خضوع الحركة للمحاسبة 
وضامن شفافيتها ووحدتها

 تلبية االحتياجات ومعالجة
مواطن الضعف محلياً وعاملياً

 االستمرارية:
متابعة القرارات السابقة وتنفيذها

التمهيد للمؤمتر الدويل الرابع والثالثني
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 عملنا: 

معاجلة الحتياجات ومواطن ال�صعف العاملية واملحلية

لقد هيمنت اآلثار العاملية لجائحة »كوفيد 19« عىل العام املايض. وال شك يف أنه ال يوجد أنسب من هذا الوقت لتعزيز نهج الحركة يف 

التصدي لألوبئة والجوائح ودور الصليب األحمر والهالل األحمر يف حاالت الطوارئ الصحية الواسعة النطاق، ويف ضامن االستفادة اآلمنة 

من الرعاية الصحية وتقدميها يف النزاعات املسلحة والكوارث وغريها من حاالت الطوارئ. وفيام تتجاوز تداعيات جائحة »كوفيد 19« بكثري 

قطاع الصحة وتشمل آثاراً اجتامعية واقتصادية أوسع نطاقاً بكثري، فال شك يف ما ألحقته من أرضار عىل العاملني الصحيني يف جميع أنحاء 

العامل يف مجموعة متنوعة من ظروف الطوارئ وغريها من الظروف. وميثل اجتامع مجلس املندوبني فرصة مناسبة ملناقشة وتقييم وتقدير 

ضخامة عمل الحركة يف هذا املجال، مبا يف ذلك دور املوظفني واملتطوعني. كام أنه وقت مناسب لتحديد كيفية االستفادة من املامرسات 

الجيدة والتحديات التي تواجهنا، وأفضل طريقة إلبراز دور، وما نحتاج إليه لتسهيل عملنا، وما ميكن أن نبذله من جهود إضافية - حسب 

الوضع العاملي يف ديسمرب 2021.

وبينام استحوذت الجائحة عىل قسط كبري من عملنا، مل يظهر أي تراجع يف مجاالت عملنا األخرى. وتواصل أزمة املناخ مفاقمة االحتياجات 

ومواطن الضعف العاملية واملحلية. وتسعى الحركة، يف إطار جهودها الرامية إىل التصدي لهذا التحدي، إىل اعتامد ميثاق املناخ والبيئة يف 

اجتامع مجلس املندوبني. ولن يؤدي هذا امليثاق إىل زيادة إجراءات التصدي لتغري املناخ داخل الحركة فحسب، بل سُيلهم أيضا إحراز تقدم 

يف أوساط العمل اإلنساين األوسع نطاقا. ويجري إعداد هذا امليثاق استجابة للمستوى غري املسبوق من االحتياجات الناجمة عن أزمة املناخ 

اليوم، ورضورة تحسني مامرستنا بشكل جامعي وضامن تجهيز النظام اإلنساين واستعداده بشكل أفضل ملواجهة أزمة املناخ.

وال تزال الحركة تواجه تحديات كربى بسبب تدابري مكافحة اإلرهاب وفرض العقوبات وأثرها عىل العمل اإلنساين. ويجب أن يستمر الحوار 

حول هذه املسألة من أجل تحديد كيفية التصدي لها بشكل جامعي. وباإلضافة إىل ذلك، ُتبذل جهود لوضع نهج شامل للحركة للتصدي 

للحرب يف املدن يسعى إىل تحسني فهمنا املشرتك ملشكلة حرب املدن، وحشد طاقات الحركة والدول والجهات الفاعلة األخرى إلحداث تحّول 

املندوبني  العملية. كام سُيقرتح اعتامد خطة عمل جديدة يف اجتامع مجلس  الحرب يف املدن وتعزيز استجابتنا  عميق يف طريقة مامرسة 

ملواصلة العمل من أجل القضاء عىل األسلحة النووية. 

التفكري معا خالل سنة 2021 يف كيفية تحقيق وتعزيز  الحامية ضمن الحركة. ونطمح أيضا إىل  ويجري أيضا استكشاف نهج جديد بشأن 

التكامل يف أعاملنا املتعلقة بالحامية واضفاء الرشعية عىل إطار حامية الحركة. وسيمثل اجتامع مجلس املندوبني فرصة إلجراء حوار مفيد حول 

مجاالت عملنا األساسية للتوصل إىل فهم مشرتك للحامية وما تنوي الحركة تحقيقه بشكل جامعي يف هذا املجال. وميكن أن تتناول املناقشات 

أيضاً كيفية وضع نهج يتسم باملرونة الكافية لتغطية مجمل عمل الحركة يف مجال الحامية - وإمكانية اعتامد نهج جديد يف 2023. 

ومتابعًة لبيان الحركة بشأن املهاجرين وإنسانيتنا املشرتكة الذي اعُتمد يف سنة 2019، نطمح إىل إضفاء طابع رسمي عىل اسرتاتيجية الحركة 

بشأن الهجرة. ويتوىل فريق قيادة الحركة املعني بالهجرة توجيه هذه العملية التي تهدف إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء لوضع اسرتاتيجية 

جديدة وعرضها عىل مجلس املندوبني يف سنة 2023 العتامدها.

وأخريا، ُيقرتح اغتنام هذه الفرصة الستخدام اجتامع مجلس املندوبني كمرحلة استشارية رئيسية عىل الطريق نحو تبني نهج للحركة يف مجال 

التعليم، يف محاولة لتعزيز موقف الحركة الناشئة ومتابعة التعهدات التي ُقطعت يف االجتامعات الدستورية السابقة. والغرض املنشود هو 

معالجة هذه املسألة من منظور تنفيذي وسياسايت، واستكشاف الخطوات التالية ملواصلة تلبية االحتياجات اإلنسانية يف مجال التعليم بشكل 

جامعي يف املؤمتر الدويل املقبل يف سنة 2023.
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 طريقة عملنا: 

خ�صوع احلركة للمحا�صبة و�صمان �صفافيتها ووحدتها وا�صتدامتها

إن ضامن تأثرينا الفعال وتلبية احتياجات أشد الفئات ضعفاً يبدأ بنا. ويبدأ األمر بكيفية عملنا فردياً وجامعياً لتحقيق أفضل النتائج اإلنسانية 

املمكنة. ويتمثل محور هذا النهج يف ضامن متتع الجمعيات الوطنية باملوارد والقدرات الالزمة إلنجازها، والتموضع كجهات فاعلة رئيسية يف 

مجال العمل اإلنساين، وتوفري استجابة رسيعة لحاالت الطوارئ املتعددة. وال يزال االستثامر يف الجمعيات الوطنية يشكل مجاالً بالغ األهمية 

للحركة لتحقيق مقاصدها، واالضطالع باملهمة التي يجب أن ننجزها. وسيمثل اجتامع مجلس املندوبني لسنة 2021 فرصة حاسمة لتحديد 

كيفية مواصلة تعزيز استثامرنا يف الجمعيات الوطنية، وبالتايل ضامن استدامة الحركة وتأثريها. 

كام سنناقش يف اجتامع مجلس املندوبني لسنة 2021 التقدم املحرز يف تنفيذ بيان الحركة بشأن النزاهة الذي اعتمد يف سنة 2019، والتدابري 

التي تم اتخاذها منذ ذلك الوقت للحفاظ عىل أعىل معايري النزاهة والشفافية واملساءلة يف عملنا بفضل أسس وآليات قوية. 

العملية  التكميلية. وتسعى  اتفاق إشبيلية وتدابريه  املشرتكة ومراجعة  الجامعي  التأثري  عملية  إطار  أنجزناه يف  ما  لتقييم  الوقت  وسيحني 

الحالية التي يقودها كل من املدير العام للجنة الدولية واألمني العام لالتحاد الدويل، بدعم من أمانة مشرتكة، إىل تحديد سبل تعزيز األثر 

الجامعي للحركة عىل املترضرين. وقد رافق االستجابة لجائحة »كوفيد-19« زخم يف مجال التنسيق والتعاون بني مكونات الحركة، مبا يف ذلك 

توجيه نداءات منسقة بني اللجنة الدولية واالتحاد الدويل. وعىل مستوى التنسيق بني الحركة ومن خالل مبادرة تعزيز التنسيق والتعاون 

بني مكونات الحركة، شهدنا بالفعل إتاحة وفرة من األدوات واملبادئ التوجيهية والدروس املستخلصة. وبالتعاون مع فريق استشاري من 

إمكاناتها،  لتحقيق كامل  أن تعمل معاً  للحركة  بها  التي ميكن  الكيفية  لتحديد  املشاورات طوال سنة 2021  الوطنية، ستستمر  الجمعيات 

واستخالص الدروس من حاالت الطوارئ األخرية مثل جائحة كوفيد-19.

ويف ما يتعلق مبفهوم »طريقة عملنا«، من املهم أن نتذكر أن االتصاالت متثل عنرصا رضوريا يف عمل أي منظمة، مبا يف ذلك يف قطاع العمل 

اإلنساين. وال ميكن ضامن وجود أي مؤسسة دون قسم اتصاالت يتمتع مبوارد مناسبة، سواء كانت داخلية أو خارجية أو تقليدية أو رقمية، 

ودون اسرتاتيجية تدعم عملياتها. ويف سياق جائحة »كوفيد 19«، شهدنا زيادة يف أنشطة الحركة يف مجال االتصاالت، وتوعية الجمهور، وحشد 

املوارد، مام يدل عىل القيمة املضافة لهوية الحركة يف أوقات األزمات. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نطاق هذه األزمة - انطالقا من املستوى العاملي 

إىل املستوى املحيل - ميثل فرصة فريدة للحركة لبيان قيمتها املضافة بوصفها شبكة عاملية لديها القدرة عىل العمل محلياً.

وميكن أن تركز املناقشات االستكشافية الجتامع مجلس املندوبني يف سنة 2021 عىل »االستثامر يف االتصاالت: بال خطر وبعوائد كبرية« وأن 

تعمل عىل تحديد الطريقة التي ميكن بها ملكونات الحركة أن تعمل معاً لحامية عالمتنا وتعزيزها والرتويج لها. وميكن أن متثل هذه الفرتة 

أيضا وقتا مناسبا لتحديد أفضل السبل لتعزيز قوة شبكتنا، وتحسني قدرتنا عىل استباق املخاطر املتعلقة بالسمعة والتخفيف منها ومواجهتها، 

ودعم جهودنا يف مجال جمع التربعات لتقديم خدمات أفضل إىل َمن ُهم يف أشد الحاجة إليها. وعالوة عىل ذلك، هناك حاجة إىل إنشاء حيز 

إنساين موثوق ومحمي يف عامل الرقمنة والبيانات.

ولالستفادة من اعتامد مبادئ حشد املوارد عىل نطاق الحركة يف سنة 2017، وبهدف تعظيم إمكانات جمع التربعات للحركة، سيتم أيضا دراسة 

إمكانية وضع إطار لرصد هذه املبادئ، إىل جانب مجموعة من إجراءات التشغيل املوحدة لتوجيه استخدام املركز االفرتايض لجمع التربعات. 

وستواصل الحركة أيضا تعزيز نهجها إزاء التنوع واالحتواء والبحث عن أفضل السبل لتحويل مكان العمل إىل مكان يشمل الجميع، ووضع 

برامج تشمل الجميع، ومعالجة قضايا العنرصية والتمييز. وسيمثل اجتامع مجلس املندوبني لسنة 2021 فرصة لتعزيز االتساق يف نهجنا إزاء 

هذه القضايا، ولدراسة الطريقة التي ميكن بها للحركة أن تعمل بشكل متآزر، وتعزيز إمكاناتنا القيادية وتقديم القدوة يف هذا املجال الحيوي.

وأخريا، متثل جوائز الحركة دامئا فرصة لتكريم متطوعي حركة الصليب األحمر والهالل األحمر وموظفيها عىل إنجازاتهم البارزة. ومن املتوقع 

أن ُينشئ مجلس املندوبني ميدالية جديدة يف الحركة خاصة بإعادة الروابط العائلية، مبا يتامىش مع القرار الذي اعتمدته سنة 2019. ويجري 

أيضا إصالح الئحة ميدالية هرني دونان وجائزة الصليب األحمر والهالل األحمر للسالم واإلنسانية.
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االستمرارية
إن الحفاظ عىل االستمرارية بني دورات االجتامعات الدستورية يشكل جزءا كبريا من نجاحها. وبينام يرتبط العديد من املواضيع »الجديدة« 

التقارير املرحلية. والغرض من هذه  املتابعة من خالل  العديد من مجاالت  تناول  بنتائج سنة 2019 وما قبلها، سيجري أيضاً  املبينة أعاله 

التقارير املرحلية هو تسليط الضوء عىل اإلنجازات والتحديات والخطوات املقبلة فيام يتعلق باملسائل الهامة التي طرحت يف اجتامع مجلس 

الحركة بأرسها من أجل إرشاك  التزامات  أمور،  تقارير عن مواضيع تشمل، بني جملة  نتوقع  أن  السابق. ويف سنة 2021، ميكننا  املندوبني 

املجتمعات املحلية والخضوع للمحاسبة؛ ونهج الحركة لتعزيز األساس القانوين والدستوري للجمعيات الوطنية واألطر التكميلية؛ وتعزيز 

تنفيذ سياسة الحركة بشأن النزوح الداخيل؛ وسياسة الحركة بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

 التمهيد للموؤمتر الدويل الرابع والثالثني

�صياغة جدول الأعمال

والثالثني  الرابع  الدويل  للمؤمتر  التحضري  معامل  من  رئيسيا  معلام   2021 لسنة  املندوبني  مجلس  اجتامع   ميثل 

لسنة 2023. وميثل وقتا ميكن فيه للحركة أن تجتمع لتصور وتحديد وصياغة أفكار حول أكرث القضايا إلحاحا 

التي ستعرض عىل املؤمتر الدويل القادم. كام ميثل فرصة للنظر يف التزاماتنا السابقة وتسليط الضوء عىل التقدم 

املناقشات. ميثل هذا  أو  التعهدات  أو  بالقرارات  التنفيذ حتى اآلن، سواء يف ما يتعلق  الذي حققناه يف مجال 

العامني املقبلني حتى  بالتزاماتنا وتجسيدها خالل  الوفاء  االجتامع فرصة إلنعاش عزمنا الجامعي والفردي عىل 

انعقاد املؤمتر الدويل وما بعده. وميثل هذا املعَلم أيضا فرصة للتفكري يف كيفية تواصلنا مع الرشكاء والعمليات 

خارج نطاق الحركة – »واقعنا الخارجي« - وكيفية تسخري قوة عالقاتنا الخارجية وامكاناتها للوفاء بالتزاماتنا. 

الدويل بوصفهام املنظمنَي، يف أفضل سبل تشجيع  الدولية واالتحاد  اللجنة  بالتعاون مع  الدامئة،  اللجنة  وتنظر 

املناقشات والبحث متهيدا لعقد املؤمتر الدويل الرابع والثالثني، وذلك عىل هامش أعامل مجلس املندوبني - أو 

أثناء جلساته. نرجوكم مواصلة التفكري يف هذا املوضوع وعدم الرتدد يف االتصال بنا من أجل تبادل األفكار أو 

االقرتاحات بشأن الشكل واملضمون!

الجدول الزمني املقرتح
سُيوضع جدول أعامل اجتامع مجلس املندوبني ومضمونه عرب عملية تفاعلية للصياغة والتشاور. وباإلضافة إىل فرص املشاركة املكرسة، سُتدمج 

املشاورات مع الجمعيات الوطنية يف االجتامعات العاملية واإلقليمية واملواضيعية املقبلة ذات الصلة. وسيجري تبادل املزيد من التفاصيل بشأن 

هذه الفرص يف حينه. ويف تلك األثناء، يرجى اإلحاطة باملعامل الرئيسية املبينة يف الجدول التايل.
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يرجى تقديم تعليقاتكم!
حان الوقت اآلن للتفكري يف املواضيع الواردة يف هذه املذكرة املفاهيمية، وتبادل مالحظاتكم وتسليط الضوء عىل أي أولويات قد تكون قد 

أُغفلت ونحن نبدأ يف صياغة جدول أعامل مجلس املندوبني خالل األشهر املقبلة. تذكروا أن عىل الحركة أن تغتنم هذه الفرصة لاللتقاء واتخاذ 

إجراءات تعاونية ورسم مشهد السنوات القادمة. لذا، نود أن نستمع إىل آراء جميع مكونات الحركة، وخاصة الجمعيات الوطنية، بخصوص 

كيفية إعداد جدول األعامل املهم هذا! 

ونحن نعّول عىل املشاركة النشطة لكل الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل واللجنة الدولية لضامن مراعاة جدول أعامل مجلس املندوبني 

للحقائق اإلنسانية يف امليدان.

ولالستفادة من األفكار املعروضة يف هذه املذكرة املفاهيمية وضامن وضع جدول أعامل مركز ومتامسك، نرجو منكم شاكرين إرسال أهم 

مسألتني أو ثالث مسائل ذات أولوية ترون أن يتناولها مجلس املندوبني يف سنة 2021. وسيجري النظر يف تعليقاتكم عند إعداد جدول 

األعامل املؤقت ملجلس املندوبني الذي سريسل إليكم مع الدعوة الرسمية يف يونيو 2021.

اتصلوا بنا
أرسلوا تعليقاتكم إىل املنظَمني عىل العنوان التايل: conferences@rcrcconference.org يف غضون مهلة ال تتجاوز 28 فرباير 2021.

للحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن االجتامعات السابقة ملجلس املندوبني واالجتامعات الدستورية بشكل عام، يرجى االطالع عىل املوقع 

.www.rcrcrconference.org :التايل

اأهم املعاِلالتواريخ

آخر مهلة لتقديم تعليقاتكم عىل املذكرة28 فرباير 2021

مشاطرة عنارص مشاريع القراراتنهاية مارس 2021

آخر مهلة لتقديم التعليقات عىل عنارص مشاريع القراراتنهاية أبريل 2021

مشاطرة رسالة الدعوة وجدول األعامل املؤقتيونيو 2021

مشاطرة مشاريع القرارات األولية )مصحوبة بالتقارير األساسية( ألغراض التشاوريونيو 2021

آخر مهلة لتقديم التعليقات عىل مشاريع القرارات األولية وجدول األعامل املؤقتأغسطس 2021

إرسال الوثائق الرسمية )مبا يف ذلك مشاريع القرارات الرسمية(أكتوبر 2021

 ديسمرب 2021

)تحدد التواريخ الفعلية الحقاً(

انعقاد اجتامع مجلس املندوبني لسنة 2021!

mailto:conferences@rcrcconference.org
https://rcrcconference.org

