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  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي 
  وجمعية الصحة

  
  
  األمانةتقرير من 

  
  

  بعد المائةالسادسة والثالثون المجلس التنفيذي دورة 
  
"يجتمــع المجلــس مــرتين علــى األقــل فــي الســنة وهــو مــن دســتور المنظمــة علــى مــا يلــي:  ٢٦تــنص المــادة   -١

فـي كـل "مـن النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي علـى أن يحـدد المجلـس  ٥وتـنص المـادة يحدد مكـان كـل اجتمـاع". 
   ".ومكان انعقاد دورته التاليةدورة موعد 

  
 /كــانون الثــاني ٢٦السادســة والثالثــين بعــد المائــة يــوم االثنــين الموافــق المجلــس التنفيــذي وُيقتــرح عقــد دورة   -٢

فبرايـر  /شباط ٣في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف واختتامها في موعد أقصاه يوم الثالثاء الموافق  ٢٠١٥يناير 
التابعـة للمجلـس التنفيـذي قـد االجتمـاع الحـادي والعشـرين للجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة وُيقترح أيضـًا ع. ٢٠١٥

  .في مقر المنظمة الرئيسي ٢٠١٥يناير  /كانون الثاني ٢٣-٢١فقين امن يوم األربعاء إلى يوم الجمعة المو 
  

  الثامنة والستون جمعية الصحة العالمية
  
كمـا ". تجتمـع جمعيـة الصـحة فـي دورة سـنوية عاديـة: "علـى مـا يلـيمن دسـتور المنظمـة  ١٣تنص المادة   -٣

تختــار جمعيــة الصــحة فــي كــل دورة ســنوية البلــد أو اإلقلــيم الــذي تعقــد فيــه دورتهــا : "علــى اآلتــي ١٤تــنص المــادة 
تاريخ ... يحدد المجلس "، من الدستور ١٥لمادة با عمالً و ". ويحدد المجلس بعد ذلك مكان االنعقاد. السنوية التالية

أن ) ١٦(٣٠ع  ص  جوقد طلبت جمعية الصحة العالميـة الثالثـون فـي مقررهـا اإلجرائـي ...".  انعقاد كل دورة سنوية
  .كل دورةانعقاد مدة المجلس التنفيذي يحدد 

  
ة منــاثة والســتون انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة البعتُقــرر جمعيــة الصــحة العالميــة الســاوعلــى فــرض أن   -٤

أيـار/ مـايو  ١٨ة والسـتون يـوم االثنـين الموافـق ثامنـقـد جمعيـة الصـحة العالميـة العتُ قتـرح أن فيُ  سويسرا، والستين في
. ٢٠١٥أيـار/ مـايو  ٢٦الموافـق  الثالثـاءجنيـف وُتختـتم فـي موعـد أقصـاه يـوم فـي المتحدة في قصر األمم  ٢٠١٥

شـرين للجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة العالثاني و فمن المقترح عقد االجتماع  ذلك،وٕاذا وافق المجلس على 
فـــي مقـــر المنظمـــة  ٢٠١٥أيـــار/ مـــايو  ١٥-١٣مـــن يـــوم األربعـــاء إلـــى يـــوم الجمعـــة المـــوافقين للمجلـــس التنفيـــذي 

  الرئيسي.
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  التاليين:قد يرغب المجلس في النظر في اعتماد مشروعي المقررين اإلجرائيين   -٥
  

كــانون  ٢٦ة والثالثــين بعــد المائــة يــوم االثنــين الموافــق سادســقــرر المجلــس التنفيــذي عقــد دورتــه ال  
 الثالثـــاءفــــي موعــــد أقصــــاه يـــوم  هـــاماختتاو  جنيـــففـــي فـــي مقـــر المنظمـــة الرئيســـي  ٢٠١٥ينـــاير  الثـــاني/

برنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه . كمــا قــرر المجلــس أن تعقــد لجنــة ال٢٠١٥فبرايــر  /شــباط ٣الموافــق 
 /كــــانون الثـــــاني ٢٣-٢١مــــن يــــوم األربعــــاء إلــــى يــــوم الجمعــــة المــــوافقين  الحــــادي والعشــــريناجتماعهــــا 

 مقر المنظمة الرئيسي.في  ٢٠١٥ يناير
  

فـي المتحـدة ة والسـتين فـي قصـر األمـم ثامنـقرر المجلس التنفيذي عقد جمعية الصـحة العالميـة ال  
 الثالثــاءفــي موعــد أقصــاه يــوم  واختتامهــا ٢٠١٥أيــار/ مــايو  ١٨يــوم االثنــين الموافــق تاحهــا بافت ،جنيــف

. كمــا قــرر المجلــس أن تعقــد لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه ٢٠١٥أيــار/ مــايو  ٢٦الموافــق 
فــي  ٢٠١٥أيــار/ مــايو  ١٥-١٣مــن يــوم األربعــاء إلــى يــوم الجمعــة المــوافقين العشــرين الثــاني و اجتماعهــا 

  جنيف.في  مقر المنظمة الرئيسي
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