
وصول املندوبني

MyRCRC# منتدى الشباب

MyRCRC# منتدى الشباب
MyRCRC# منتدى الشباب

اب الرئيس اجتامع رئيس االتحاد الدويل ونوَّ
الدورة االستثنائية ملجلس اإلدارة

 جلسة إلحاطة أعضاء 
مكتب الجمعية العامة

جلسة توجيهية مشرتكة للجمعية العامة 
وملجلس املندوبني

الجمعية العامة لالتحاد الدويل

الجمعية العامة لالتحاد الدويل

الجمعية العامة لالتحاد الدويل

مجلس املندوبني

مجلس املندوبني

تقديم املرشحني ملنصب 
رئيس االتحاد الدويل

 الجمعية العامة
لالتحاد الدويل

الجمعية العامة لالتحاد الدويل

الجمعية العامة لالتحاد الدويل

مجلس املندوبني

مجلس املندوبني

منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر*

حفل االفتتاح املشرتك 
 لالجتامعات الدستورية

لسنة 2017

منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر*

مغادرة املندوبني

حفل استقبال 
 »مرحًبا بكم

يف تركيا«

حفل استقبال 
 يقيمه

االتحاد الدويل

 حفل 
 تسليم الجوائز 
وحفل استقبال

 الأحـد

11/5

 ال�سبت

11/4

 الإثنني

11/6

 الثالثاء

11/7

 الأربعاء

11/8

 اخلمي�س

11/9

 اجلمعة

11/10

 ال�سبت

11/11

 الأحـد

11/12

م�ساًءبعد الظهر �سباحـًا

ستعقد الدورة االستثنائية ملجلس اإلدارة )املنتخب حديثاً( يف الصباح، بالتوازي مع منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر، وسيعقد اجتامع   *
اللجنة الدامئة عرصاً.

هيكل الجتماعات الد�ستورية ل�سنة 2017

2017/11/11 > 2017/11/5
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