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  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة

  
  

  من األمانة تقرير
  
  
  

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

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

  
 /كــانون الثــاني ٢٢بعــد المائــة يــوم االثنــين الموافــق  األربعــينالثانيــة و وُيقتــرح عقــد دورة المجلــس التنفيــذي   -٢

كــانون  ٢٧الســبت الموافــق واختتامهــا فــي موعــد أقصــاه يــوم  ،فــي مقــر المنظمــة الرئيســي فــي جنيــف ٢٠١٨ ينــاير
ـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة  الســـابععقـــد االجتمـــاع كـــذلك وُيقتـــرح . ٢٠١٨الثـــاني/ ينـــاير  والعشـــرين للجن

فـــي مقـــر المنظمـــة  ٢٠١٨ كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ١٩-١٨، الجمعـــةإلـــى يـــوم الخمـــيس يـــوم  مـــن للمجلـــس التنفيـــذي
  .الرئيسي

  
ــم مســّودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس التنفيــذي   -٣ بعــد المائــة علــى  األربعــينالثانيــة و وســوف ُتعمَّ

بعـد المائـة،  الحاديـة واألربعـينالدول األعضاء كي ينظروا فيها، وذلك في غضون أربعـة أسـابيع بعـد اختتـام الـدورة 
  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٨طبقًا للمادة 

  
  السبعونالحادية و  جمعية الصحة العالمية

  
". تجتمـــع جمعيـــة الصـــحة فـــي دورة ســـنوية عاديـــة: "المنظمـــة علـــى مـــا يلـــيمـــن دســـتور  ١٣تـــنص المـــادة   -٤
تختار جمعية الصحة في كل دورة سنوية البلـد أو اإلقلـيم الـذي تعقـد فيـه دورتهـا : "على اآلتي ١٤تنص المادة  كما

تاريخ ... مجلس يحدد ال"من الدستور،  ١٥وعمًال بالمادة ". ويحدد المجلس بعد ذلك مكان االنعقاد. السنوية التالية
) ١٦(٣٠ع  ص  جوقــد طلبــت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــون فــي مقررهــا اإلجرائــي ...". انعقــاد كــل دورة ســنوية 

  .يحدد المجلس التنفيذي مدة انعقاد كل دورة أن
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 السـبعونالحاديـة و جمعيـة الصـحة العالميـة  أن ُتعقـد ستقرر السبعينجمعية الصحة العالمية  وبافتراض أن  -٥
 ٢٠١٨ أيـار/ مـايو ٢١يـوم االثنـين الموافـق  السـبعونالحاديـة و ُيقترح أن ُتعقد جمعية الصـحة العالميـة  في سويسرا،

. وٕاذا وافـق المجلـس ٢٠١٨ أيـار/ مـايو ٢٦الموافق السبت في قصر األمم في جنيف وُتختتم في موعد أقصاه يوم 
والعشـــرين للجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي الثـــامن علـــى ذلـــك، ُيقتـــرح عقـــد االجتمـــاع 

  .الرئيسي المنظمة مقر في ٢٠١٨ أيار/ مايو ١٨ الموافق الجمعة ويوم ،أيار/ مايو ١٧ الموافق الخميس يوم
    

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  في النظر في اعتماد مشروعي المقررين اإلجرائيين التاليين: قد يرغب المجلس  -٦
  

  :١المقرر اإلجرائي 
  

كــانون  ٢٢بعــد المائــة يــوم االثنــين الموافــق  األربعــينالثانيــة و قــرر المجلــس التنفيــذي عقــد دورتــه   
موافـق الالسبت في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف واختتامها فـي موعـد أقصـاه يوم  ٢٠١٨ الثاني/ يناير

. كمــا قــرر المجلــس أن تعقــد لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه ٢٠١٨ كــانون الثــاني/ ينــاير ٢٧
فـي  ٢٠١٨ كـانون الثـاني/ ينـاير ١٩-١٨ ،يـوم الجمعـةإلـى الخمـيس يـوم مـن والعشـرين الثـامن  اجتماعها

  .مقر المنظمة الرئيسي
  

 :٢المقرر اإلجرائي 
  

في قصر األمم في جنيـف،  السبعينالحادية و المجلس التنفيذي عقد جمعية الصحة العالمية  قرر  
الموافـــق الســـبت واختتامهـــا فـــي موعـــد أقصـــاه يـــوم  ٢٠١٨أيـــار/ مـــايو  ٢١بافتتاحهـــا يـــوم االثنـــين الموافـــق 

لـه اجتماعهـا  . كمـا قـرر المجلـس أن تعقـد لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة٢٠١٨ أيار/ مـايو ٢٦
 فــي ٢٠١٨ أيــار/ مــايو ١٨ الموافــق الجمعــة ويــوم أيــار/ مــايو ١٧ الموافــق الخمــيس يــوموالعشــرين الثــامن 

  .جنيف في الرئيسي المنظمة مقر
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