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Comitê Executivo do CMP – 19 de dezembro de 2021

Proposta para a realização da 22ª Assembleia do Conselho Mundial da Paz

Com base na decisão do Secretariado do CMP em novembro de 2019 em Vienciane,
Laos, e nas consultas com o o Comitê da Paz do Vietnã (VPC), considerando a situação
global relativamente à pandemia de Covid-19, sugerimos que o Comitê Executivo adote a
seguinte proposta:

● Realizar a 22ª Assembleia do CMP em Hanoi, com o VPC como anfitrião;
● Considerar como datas indicativas o final de Agosto, início de setembro de 2022;
● Um dia antes da Assembleia, o Comitê Executivo cessante se reunirá;
● A Assembleia durará dois dias e deverá incluir reuniões consultivas regionais de meio

dia;
● Uma ampla Conferência Internacional deverá ser realizada (de um dia)
● Eventos e vistas de importância nacional para o Vietnã acontecerão durante o

programa.

✔ O Secretariado do CMP está mandatado para realizar as consultas necessárias
com o VPC para o programa e para emitir os convites formais 4 meses antes da
Assembleia;

✔ O VPC cuidará das informações técnicas necessárias, requisitos de visto, e
protocolos de saúde para todos os participantes atempadamente;

✔ Todas as comissões regionais estão convidadas a planejar e realizar suas
reuniões regionais no curso das preparações para a Assembleia;

✔ O CMP emitirá um cartaz para a Assembleia com o título:

“Fortalecemos a luta anti-imperialista e a solidariedade por um mundo de paz e
justiça social”

“We strengthen the anti-imperialist struggle and solidarity for a world of peace
and social justice”

“Fortalecemos la lucha antiimperialista y la solidaridad por un mundo de paz y
justicia social”
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