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

  
كــانون  ٢٠ بعــد المائــة يــوم االثنــين الموافــق الثالثــينو  الرابعــة قــرر المجلــس التنفيــذي عقــد دورتــه  

 الموافـق السـبت فـي موعـد أقصـاه يـوم ، في مقر المنظمة الرئيسي بجنيف، وأن ُتختتم٢٠١٤الثاني/ يناير 
البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه كمــا قــرر المجلــس أن تعقــد لجنــة  .٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٥

مقـر فـي  ٢٠١٤ كـانون الثـاني/ ينـاير ١٧و ١٦مي الخميس والجمعـة المـوافقين يو  عشر التاسع اجتماعها
  .المنظمة الرئيسي

  
فـي قصـر األمـم بجنيـف وأن  والستين السابعة قرر المجلس التنفيذي عقد جمعية الصحة العالمية  

الموافــق  الســبت ، وُتختــتم فــي موعــد أقصــاه يــوم٢٠١٤أيــار/ مــايو  ١٩ تبــدأ أعمالهــا يــوم االثنــين الموافــق
 البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة لـه اجتماعهـاكمـا قـرر المجلـس أن تعقـد لجنـة  .٢٠١٤أيار/ مـايو  ٢٤

المنظمــة الرئيســي فــي فــي مقــر  ٢٠١٤أيــار/ مــايو  ١٦و ١٥يــومي الخمــيس والجمعــة المــوافقين  العشــرين
  جنيف.
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