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 جنة اإلقليميةمكان وموعد عقد الدورات املقبلة لل

رت اللجنة اإلقليمية في دورتها الرابعة والستين أن تعقد دورتها السابعة والستين في اإلمارات قر َّ .1
 (.3ي القاهرة )املقرر اإلجرائي بمقر املكتب اإلقليمي فالعربية املتحدة، ودورتها الثامنة والستين 

واللجنة اإلقليمية مدعوة إلى البّت في تاريخ دورتها السابعة والستين في اإلمارات العربية املتحدة في  .2
2020. 

مة لعقد الدورة التاسعة والستين عام  .3  في النظر في املقترحات املقد 
ً
وقد ترغب اللجنة اإلقليمية أيضا

 .، في حال وجود أي دعوة من هذا القبيل2022

واللجنة اإلقليمية مدعوة إلى النظر في عقد أغلب الدورات املقبلة في املكتب اإلقليمي ألسباب  .4
 لوجستية.

وُيرَجى من اللجنة اإلقليمية، عند النظر في تلك الدعوات، أن تضع في اعتبارها القرارات التالية التي  .5
 :العاملية واللجنة اإلقليمية لشرق املتوسطاتخذتها جمعية الصحة 

: "توص ي جمعية الصحة العاملية اللجاَن اإلقليمية 26-7قرار جمعية الصحة العاملية ج ص ع
 
ً
لدى تقريرها أماكن اجتماعاتها، أن تنظر في عقدها من حين آلخر في مقّر املكتب اإلقليمي، آخذة

لها املنظمة  ة"؛في الحسبان التكاليف التي تتحم   والدول األعضاء املعني 

: "تسترعي جمعية الصحة العاملية عناية اللجان 20-9قرار جمعية الصحة العاملية ج ص ع
اإلقليمية إلى إبداء رغبتها في مشاركة الحكومات املضيفة في التكاليف الزائدة الناجمة عن عقد 

 اجتماعات اللجان اإلقليمية خارج مقاّرِّها اإلقليمية"؛

: "تطلب اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط إلى الدول 13-أ/ق6نة اإلقليمية ش م/ل إقرار اللج
م بأقص ى قدر ممكن في هذه  سهِّ

ُ
األعضاء التي تدعو اللجنة اإلقليمية لالجتماع في أراضيها أن ت

 التكاليف اإلضافية".

م اللجنة اإلقليمية باتخاذ قراراتها في شأن مكان انعقادها في ا .6 لسنوات القادمة من هذا، وإن تكرُّ
ن املدير اإلقليمي من اتخاذ التدابير اإلدارية واملالية املالئمة في الوقت املناسب. ِّ

ّ
 شأنه أن ُيمك

واألمانة على أتم االستعداد لتـزويد اللجنة اإلقليمية بأية تفاصيل أو إيضاحات أخرى حول هذا  .7
 املوضوع.


