
א     א
  

  ١٢٥/٩م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٢   بعد المائة والعشرونالخامسةالدورة 

  EB125/9   من جدول األعمال المؤقت ٣-٦البند 
  
  
  
  

  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي
  وجمعية الصحة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  د المائة بعالسادسة والعشروندورة المجلس التنفيذي 
  
يجتمع المجلس التنفيذي مرتين على األقل في السنة وهو " من دستور المنظمة على أن ٢٦تنص المادة   -١

يحدد في كـل    " من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على أن المجلس          ٥وتنص المادة   " .يحدد مكان كل اجتماع   
  ".دورة موعد ومكان انعقاد دورته التالية

  
 كـانون   ١٨ بعد المائة يوم االثنـين الموافـق         السادسة والعشرين رة المجلس التنفيذي    ويقترح عقد دو    -٢

 الموافق  السبتفي مقر المنظمة الرئيسي بجنيف، وأن تختتم الدورة في موعد أقصاه يوم             ،  ٢٠١٠يناير  / الثاني
 الحـادي عـشر      وإذا وافق المجلس على هذا فإن من المقترح عقد االجتماع          .٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٣

 بمقـر   ٢٠١٠يناير  /  كانون الثاني  ١٥ و ١٤للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي يومي         
  .المنظمة الرئيسي

  

  الستونالثالثة وجمعية الصحة العالمية 
  
نص كما ت". تجتمع جمعية الصحة في دورة سنوية عادية" من دستور المنظمة على أن ١٣تنص المادة    -٣

تختار جمعية الصحة في كل دورة سنوية البلد أو اإلقليم الذي تعقد فيه دورتهـا الـسنوية                 " على أن    ١٤المادة  
تـاريخ  ... يحـدد المجلـس     " من الدسـتور     ١٥ للمادة   اًوطبق". التالية، ويحدد المجلس بعد ذلك مكان االنعقاد      

أن ) ١٦(٣٠ج ص ع في مقررها اإلجرائي  ثالثونالعالمية ال  وطلبت جمعية الصحة...". كل دورة سنوية  انعقاد
  .يحدد المجلس التنفيذي مدة انعقاد كل دورة

  
الثالثة  انعقاد جمعية الصحة العالمية      الثانية والستون وعلى افتراض أن تُقرر جمعية الصحة العالمية          - ٤

 ، فـي قـصر األمـم      ٢٠١٠مايو  /  أيار ١٧ في سويسرا، فإنه يقترح أن تنعقد يوم االثنين الموافق           والستين
 وإذا وافـق المجلـس علـى        .٢٠١٠مايو  /  أيار ٢٢ الموافق   السبتبجنيف، وأن تُختتم في موعد أقصاه يوم        

فإن من المقترح عقد االجتماع الثاني عشر للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلـس التنفيـذي                 هذا
  .سي بمقر المنظمة الرئي٢٠١٠مايو /  أيار١٤ و١٣يومي 
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :التالييناإلجرائيين قد يرغب المجلس في النظر في اعتماد المقررين   -٥

  
 بعـد المائـة يـوم االثنـين الموافـق           السادسة والعشرين قرر المجلس التنفيذي عقد دورته        

فـي موعـد أقصـاه     تم، في مقر المنظمة الرئيسي بجنيف، وأن تُخت       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٨
البرنـامج   كما قرر المجلـس أن تعقـد لجنـة           .٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٣ الموافق   السبتيوم  

 بمقر  ٢٠١٠يناير  /  كانون الثاني  ١٥ و ١٤والميزانية واإلدارة التابعة له اجتماعها الحادي عشر يومي         
  .المنظمة الرئيسي

  
 في قصر األمم بجنيف وأن      الثالثة والستين المية  قرر المجلس التنفيذي عقد جمعية الصحة الع        

 الموافـق   السبت، وتُختتم في موعد أقصاه يوم       ٢٠١٠مايو  /  أيار ١٧تبدأ أعمالها يوم االثنين الموافق      
البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة لـه          كما قرر المجلس أن تعقد لجنة        .٢٠١٠مايو  / أيار ٢٢

  . بمقر المنظمة الرئيسي في جنيف٢٠١٠مايو /  أيار١٤ و١٣ الثاني عشر يومي اجتماعها
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