
 

    
  ١٤٥/١١تم   المجلس التنفيذي

  ٢٠١٩ نيسان/ أبريل ١  بعد المائة األربعونو  الخامسةالدورة 
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  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي
  وجمعية الصحة

  
  

  المدير العام تقرير من
  
  
  

  بعد المائة واألربعون ةالسادس دورة المجلس التنفيذي
  
ـــنة وهو  ٢٦تنص المادة   -١ ــ ــ ـــ ــتور المنظمة على ما يلي: "يجتمع المجلس مرتين على األقل في الســـ ــ ـــ ــ من دســــ

في كــل "من النظــام الــداخلي للمجلس التنفيــذي على أن يحــدد المجلس  ٥يحــدد مكــان كــل اجتمــاع". وتنص المــادة 
  ".دورة موعد ومكان انعقاد دورته التالية

  
ــ وُيقترح عقد دورة المجلس التنفيذي  -٢ ــ ــادســــ ــ  /كانون الثاني ٢٠ة واألربعين بعد المائة يوم االثنين الموافق الســــ

ــاه يوم ٢٠٢٠  يناير ــ ــ ـــي في جنيف، واختتامها في موعد أقصـــ ــ ــ ـــبت في مقر المنظمة الرئيســ ــ ـــ كانون  ٢٥ الموافق السـ
ين للجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التـــابعـــة الحـــادي والثالث وُيقترح كـــذلـــك عقـــد االجتمـــاع. ٢٠٢٠الثـــاني/ ينـــاير 

ــة،  ــاء إلى يوم الجمعــ في مقر المنظمــــة  ٢٠٢٠  كــــانون الثــــاني/ ينــــاير ١٧-١٥للمجلس التنفيــــذي من يوم األربعــ
  .الرئيسي

  
ــّودة جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي  -٣ ـــ وســـــوف ُتعمَّم مســـ ة واألربعين بعد المائة على الســـــادســ

ة واألربعين بعد المائة، الخامســ الدول األعضــاء كي ينظروا فيها، وذلك في غضــون أربعة أســابيع بعد اختتام الدورة
  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٨طبقًا للمادة 

  
  ة والسبعونالثالث جمعية الصحة العالمية

  
ــتور ال ١٣تنص المادة   -٤ ــ ــ ـــ ــ ـــنوية عادية: "منظمة على ما يليمن دسـ ــ ـــ ــ ـــحة في دورة ســ ــ ـــ ــ ". تجتمع جمعية الصــ

ــنوية البلد أو اإلقليم الذي تعقد فيه دورتها : "على اآلتي ١٤تنص المادة   كما ـــحة في كل دورة ســ تختار جمعية الصـ
تاريخ ... يحدد المجلس "من الدستور،  ١٥وعمًال بالمادة ". ويحدد المجلس بعد ذلك مكان االنعقاد. السنوية التالية

ـــنوية  ــ ــ ـــ ـــحة العالمية الثالثون في مقررها اإلجرائي ...". انعقاد كل دورة ســ ــ ـــ ــ ) ١٦(٣٠ع  ص  جوقد طلبت جمعية الصــ
  .يحدد المجلس التنفيذي مدة انعقاد كل دورة  أن
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ــحة العالمية ض أنفر على و   -٥ ــتقررالثان جمعية الصـــ ــ ــبعين سـ ــبعونة الثالثتها جمعي أن ُتعقد ية والســـ ــ في  والسـ
ـــرا، ــويســ ــحة العالمية ســـ ــبعون يوم االثنين الموافق الثالث ُيقترح أن ُتعقد جمعية الصـــ في  ٢٠٢٠  أيار/ مايو ١٨ة والســـ

ـــر األمم  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاه يومومركز المؤتمرات الــدولي قصـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــبــت في جنيف وُتختتم في موعــد أقصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ أيــار/  ٢٣الموافق  السـ
الثالثين للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة و الثاني جتماع وافق المجلس على ذلك، ُيقترح عقد اال  . وٕاذا٢٠٢٠  مايو

 ٢٠٢٠ أيار/ مايو ١٥ الموافق الجمعة يومأيار/ مايو، إلى  ١٣ الموافق األربعاء يومالتابعة للمجلس التنفيذي من 
  .الرئيسي المنظمة مقر في
  
  

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

  :١المقرر اإلجرائي 
  

ــذي عقــــد دورتــــه   ــــ قرر المجلس التنفيــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــادســ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــائــــة يوم االثنين الموافق السـ ة واألربعين بعــــد المــ
ــاه يوم ٢٠٢٠  الثاني/ يناير  كانون ٢٠ ــ ــ ــ ـــد أقصـ ـــ ـــي موعـــ ــ  في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف واختتامها فــــ

ــبــت ـــ ــ ـــ ــ ــ . كمــا قرر المجلس أن تعقــد لجنــة البرنــامج والميزانيــة ٢٠٢٠ كــانون الثــاني/ ينــاير ٢٥ الموافق السـ
كانون الثاني/  ١٧-١٥يوم األربعاء إلى يوم الجمعة، ين من الحادي والثالث واإلدارة التابعة له اجتماعها

  .في مقر المنظمة الرئيسي ٢٠٢٠  يناير
  

 :٢المقرر اإلجرائي 
  

ــــحة العالميةقرر المجلس التنفيذي عقد جمع   ــ ــ ــر األمم الثالث ية الصــ ــ ـــ ــ ــــبعين في قصـ ــ ــ ومركز ة والســ
مها في وتختت ٢٠٢٠أيار/ مايو  ١٨يوم االثنين الموافق  وأن تفتتح أعمالها في جنيف،المؤتمرات الدولي 
ــــاه يوم ــ ـــ ــ ـــبت موعد أقصــ ـــ ــ ــ أن تعقد لجنة البرنامج كذلك قرر المجلس و . ٢٠٢٠  أيار/ مايو  ٢٣الموافق  الســـ

 يومأيـار/ مـايو إلى  ١٣ الموافق األربعـاء يومالثالثين من الثـاني و والميزانيـة واإلدارة التـابعـة لـه اجتمـاعهـا 
  .جنيفب  الكائن الرئيسي المنظمة مقر في ٢٠٢٠ أيار/ مايو ١٥ الموافق الجمعة
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