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ي السـنة وهـو 
يحـدد فـي كـل 

 الثاني/ يناير 
كــانون  ٢٩ق 

لويــات، الــذي 
عشــر  الســابع
 فــي مقــر ٢٠

تـنص  ". كمـا
سنوية التالية، 

كـل دورة  عقـاد
حــدد المجلــس 

 السادسـةميـة 
نـــين الموافـــق 

أيـار/ مـايو  ٢
مج والميزانيـــة 

م 
أيار/ م ١١ 

  ي

علـى األقـل فـي
أن المجلـس "ي

كانون  ٢١ق 
الموافــق لثالثــاء

ج وتحديــد األول
ااالجتمــاع  قــد

١٢/ ديســمبر 

 سـنوية عاديـة
 فيه دورتها الس
 ... تـاريخ انع

) أن يح١٦(٣

 الصـحة العالم
وم االثنيـــ ـتون
٢٨الموافـق  اء

 للجنـــة البرنـــام
  لرئيسي.

 م بعد.

لتنفيذي
 

تنفيذي مرتين ع
لتنفيـذي علـى أ

 االثنين الموافق
الث أقصــاه يــوم 

 بشـأن البــرامج
لمقتــرح أن ُيعق

كــانون األول/ 

صـحة فـي دورة 
ليم الذي تعقد 
يحـدد المجلـس

٠ج ص عئــي 

نعقـاد جمعيـة 
والســـت لسادســـة
الثالثـاصاه يوم 

عشـــر الثـــامن 
مقر المنظمة ال

رئاسية لم ُتختتم

مجلس ا
  لصحة
  ألمانة

  ائة
مع المجلس التن
لي للمجلـس الت

عد المائة يوم 
ورة فــي موعــد 

عضــاءدول األ
مــن ال ٢منظمــة

 ٧إلــى  ٥مــن 

مع جمعيـة الص
ة البلد أو اإلقل
مـن الدسـتور "ي
مقررهــا اإلجرا

ان والسـتون سـة
الحة العالميـــة 

 في موعد أقص
عقـــد االجتمـــاع 

مفي  ٢٠١٣ 

عات األجهزة الر

دمة للم
جمعية ال
قرير من األ

بعد الما ون
على أن "يجتمع
 النظـام الـداخلي

بع الثالثيننية و 
أن تختــتم الــدو
اء اجتمــاع الــد
ـة إصــالح الم
مس التنفيــذي 

  ستون
على أن "تجتمع
كل دورة سنوية

مـ ١٥للمـادة  
فــي م الثالثــون

الخامسعالميـة 
جمعيـــة الصـــح
ف، وأن ُتختتم 
مـــن المقتـــرح ع

أيار/ مايو  ١

 بتسلسل اجتماع

  

 لمائة
 مؤقت

رات القاد
وج
تق

الثالثوو  نية
تور المنظمة ع

مـن  ٥ المـادة 
  الية".

الثاني التنفيذي 
ـي بجنيــف، وأ
ى االتفـاق أثنــا
ي إطــار عمليــة
 التابعــة للمجلــس

والس سادسة
تور المنظمة ع
 الصحة في ك
اً نعقـاد". وطبقـ

االعالميــة   ــحة

يـة الصـحة الع
ج رح أن تنعقـــد

بجنيف ر األمم
فـــإن م ى هـــذا

٧إلى  ١٥من 
    

شات الخاصة ب

 ي
بعد ال الثون

ل األعمال الم

الدور

الثانتنفيذي 
من دست ٢٦ة 

" وتـنص .مـاع
عقاد دورته التا

 دورة المجلس
منظمــة الرئيســ

وبنــاًء علــى ٢.١
فــي ٢٠١٢يــر 

يزانيــة واإلدارة 

السلعالمية 
من دست ١٣ة 

"تختار جمعية
ذلك مكـان االن
ت جمعيــة الصـ

  كل دورة.

أن ُتقرر جمعي
ـرا، فإنـــه يقتـــرح

، في قصر٢٠
ق المجلـــس علـــى

ملس التنفيذي 
                     
موعد ألن المناق

٦٥/٤٠. 

لس التنفيذ
الثالالحادية و  

من جدول ١٠

المجلس الت
المادة تنص 

مكـان كـل اجتم
وعد ومكان انع

عقد وُيقترح 
فــي مقــر الم، 

٢٠١٣/ ينــاير 
ي شــباط/ فبراي
البرنــامج والميز

  ة الرئيسي.

ة الصحة ال
تنص المادة 
على أن " ١٤

 المجلس بعد ذ
 ...". وطلبــت
ي مدة انعقاد ك

افتراض أوب 
فـــي سويســـر ن

١٣ر/ مايو 
وٕاذا وافـــق ١ .

ة التابعة للمجلس
                     
د يتغير هذا الم

٥الوثيقة جنظر 

المجل  
الدورة 
٠البند    

  
  
  

  
  

  
  

دورة ا
  
١- 

يحدد م
دورة مو

  
٢- 

٢٠١٣
الثـاني/
ُعقــد فــي
للجنــة ا
المنظمة

  
جمعية

  
٣- 

المادة 
ويحدد 
ســنوية 
التنفيذي

  
٤ - 

والســـتين
أيا  ٢٠

٢٠١٣
واإلدارة
           

قد    ١
انظ    ٢



   EB131/9    ١٣١/٩ت  م

2 

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

  
كــانون  ٢١بعــد المائــة يــوم االثنــين الموافــق  الثالثــينالثانيــة و قــرر المجلــس التنفيــذي عقــد دورتــه   

 الثالثـــاءفــــي موعــــد أقصــــاه يـــوم   ، فـــي مقـــر المنظمـــة الرئيســـي بجنيـــف، وأن ُتختـــتم٢٠١٣الثـــاني/ ينـــاير 
البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة كمـــا قـــرر المجلـــس أن تعقـــد لجنـــة  .٢٠١٣كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٢٩ الموافـــق

  .مقر المنظمة الرئيسيفي  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٧إلى  ٥من عشر  السابعالتابعة له اجتماعها 
  

في قصر األمم بجنيـف وأن  والستين السادسةقرر المجلس التنفيذي عقد جمعية الصحة العالمية   
الموافــق  الثالثــاء، وُتختــتم فــي موعــد أقصــاه يــوم ٢٠١٣أيــار/ مــايو  ٢٠تبــدأ أعمالهــا يــوم االثنــين الموافــق 

 البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة لـه اجتماعهـا كمـا قـرر المجلـس أن تعقـد لجنـة .٢٠١٣أيار/ مـايو  ٢٨
  المنظمة الرئيسي في جنيف.في مقر  ٢٠١٣أيار/ مايو  ١٧إلى  ١٥من عشر  الثامن

  
  
  

=     =     =  


