
  
  
  
  
  
  
  

  ٨ق١٢٢ت م     بعد المائة  العشرون   والثانية الدورة  
  ٢٠٠٨ يناير /كانون الثاني ٢٥

  EB122.R8    من جدول األعمال  ٥-٦البند 
  
  
  

 أسلوب عمل جمعية الصحة
  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد النظر في التقرير المقدم إليه عن أسلوب عمل جمعية الصحة،  
  
النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على النحو التالي اعتباراً من اختتام          من   ٣٨ و ٩تعديل المادتين   يقرر    -١

  :دورته الثانية والعشرين بعد المائة
  

  ٩المادة 
  

[...]  
  

 أعاله يصاحب بمذكرة )و( و)ه(و) د(و) ج(كل بند يقترح إدراجه في جدول األعمال بموجب الفقرات 
  ).و( مقترحة من المدير العام بموجب الفقرة، باستثناء البنود الدائمة أو المتكررة الإيضاحية

  
  ٣٨المادة 

  
إذا قُدم اقتراحان أو أكثر للتصويت صوت المجلس على االقتراحات حسب ترتيب تعميمها على جميع               
الوفود، ما لم يقرر المجلس خالف ذلك، وما لم تغن نتيجة التصويت على أحد االقتراحات عـن أي تـصويت             

  .تراحات التي التزال معلقةآخر على االقتراح أو االق
  
  : جمعية الصحة العالمية الحادية والستين بإصدار القرار التالييوصي  -٢
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  بعد النظر في التقرير المقدم عن أسلوب عمل جمعية الصحة،  
  

عية الـصحة العالميـة      مكرر إلى النظام الداخلي لجم     ١٢ إضافة مادة جديدة هي المادة       تقرر  -١
  :يكون نصها كالتالي

  
                                                      

 .١٢٢/٢١ت مالوثيقة    ١



 EB122.R8  ٨ق١٢٢ت م

2 

   مكرر١٢المادة 
  

في كل دورة يعرض على جمعية الصحة بأسرع ما يمكن بعد افتتاح الدورة جدول األعمـال                
 أي بند تكميلي مقترح ومشفوع بتقرير عنـه         ١٢، ويعرض عليها كذلك رهناً بالمادة       العتمادهالمؤقت  

  .من اللجنة العامة
  

   من النظام الداخلي لجمعية الصحة؛٢٥ و٢٤مادتين  حذف التقرر  -٢
  
 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية على ٦٨ و٣٦ و٣٤ و٣١ و٢٦  تعديل الموادتقرر  -٣

  :٢٥ و٢٤النحو التالي وعلى أساس إعادة ترقيم مواده نتيجة لحذف المادتين 
  

  ٢٦المادة 
  

تنتخب جمعية الصحة في كل دورة من الدورات العادية رئيساً وخمسة نواب للرئيس، ويظل              
  .الرئيس ونواب الرئيس في مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفونهم

  
  ٣١المادة 

  
تتألف اللجنة العامة لجمعية الصحة من رئيس ونواب رئيس جمعية الصحة، ومـن رئيـسي               

 من هذا النظـام ومـن عـدد مـن           ٣٤ة المنشأتين بمقتضى المادة     اللجنتين الرئيسيتين لجمعية الصح   
المندوبين الذين تقوم جمعية الصحة بانتخابهم يجعل مجموع أعضاء اللجنة العامة خمـسة وعـشرين               

ويقوم رئيس جمعية   . عضواً، على أال يكون ألي وفد من الوفود أكثر من ممثل واحد في اللجنة العامة              
  . لالنعقاد ويتولى رئاسة جلساتهاالصحة بدعوة اللجنة العامة

  
[...]  

  
  ٣٤المادة 

  
[...]  

  
  .وتنتخب جمعية الصحة العالمية رئيسي هاتين اللجنتين الرئيسيتين

  
  ٣٦المادة 

  
  .تنتخب كل لجنة رئيسية نائبين للرئيس ومقرراً

  
  ٦٨المادة 

  
ـ              ى جميـع   إذا قُدم اقتراحان أو أكثر صوتت جمعية الصحة عليها حسب ترتيب تعميمها عل

الوفود، ما لم تقرر خالف ذلك وما لم تغن نتيجة التصويت على أحد االقتراحات عن أي تصويت آخر 
  .على االقتراح أو االقتراحات التي التزال معلقة
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 أن تستمر جمعية الصحة في اتباع ممارستها الحالية بخصوص التمثيل الجغرافي العادل             تقرر  -٤
 يتم شغلها باالنتخاب في جمعية الصحة وهيئاتها الفرعية، كـي           في ترشيح المرشحين للمناصب التي    

يتلقى المدير العام هذه الترشيحات في موعد أقصاه موعد افتتاح أعمال كل دورة من دورات جمعيـة                 
  .الصحة

  
 أن يبدأ نفاذ التغييرات السالفة الذكر على نظامها الداخلي فـور اختتـام دورتهـا                تقرر أيضاً   -٥

  .الحادية والستين
  

  ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاني ٢٤، الثامنةالجلسة 
  ٨/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م     
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