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  ١١٨/١٠م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ١١   المائة  عشرة بعدالثامنةالدورة 
  EB118/10   من جدول األعمال المؤقت ٣-٦البند 

  
  
  
  

   للمجلس التنفيذيالدورات القادمة
  وجمعية الصحة

  
  تقرير من األمانة

  
  
  

   عشرة بعد المائةالتاسعةدورة 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          ٥ وتنص المادة    .".يحدد مكان كل اجتماع   
  ".دورة موعد ومكان انعقاد دورته التالية

  
/  كانون الثـاني   ٢٢ عشرة بعد المائة يوم االثنين الموافق        التاسعةلس التنفيذي   ويقترح عقد دورة المج     -٢

 الموافـق   الثالثـاء في مقر المنظمة الرئيسي بجنيف، وأن تختتم الدورة في موعد أقصاه يـوم              ،  ٢٠٠٧يناير  
  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني ٣٠
  

  الستونجمعية الصحة العالمية 
  
كما تنص ". تجتمع جمعية الصحة في دورة سنوية عادية"ظمة على أن  من دستور المن١٣تنص المادة    -٣

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

 أن )١٦(٣٠ج ص عفي مقررها اإلجرائي   العالمية الثالثون  وطلبت جمعية الصحة...". كل دورة سنوية  انعقاد
  .يحدد المجلس التنفيذي مدة انعقاد كل دورة

  
ميـة   والخمسون انعقاد جمعية الصحة العال     التاسعةوعلى افتراض أن تُقرر جمعية الصحة العالمية          - ٤

 بجنيف، ، في قصر األمم٢٠٠٧مايو /  أيار١٤ في سويسرا، فإنه يقترح أن تنعقد يوم االثنين الموافق      الستين
  .٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣ الموافق األربعاءوأن تُختتم في موعد أقصاه يوم 
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :التاليينجرائيين اإلقد يرغب المجلس في النظر في اعتماد المقررين   -٥

  
 كـانون  ٢٢ عشرة بعد المائة يوم االثنين الموافـق         التاسعةقرر المجلس التنفيذي عقد دورته        
 الثالثاءفـي موعـد أقصـاه يوم   ، في مقر المنظمة الرئيسي بجنيف، وأن تُختتم٢٠٠٧يناير / الثاني

  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني ٣٠الموافق 
  

 في قصر األمم بجنيـف وأن تبـدأ         الستيند جمعية الصحة العالمية     قرر المجلس التنفيذي عق     
 الموافـق   األربعـاء ، وتُختتم في موعد أقصاه يوم       ٢٠٠٧مايو  /  أيار ١٤أعمالها يوم االثنين الموافق     

  .٢٠٠٧مايو / أيار ٢٣
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