
  
  
  
  
  
  
  

  ١١-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.11     من جدول األعمال١-١٧البند 
  
  
  

  أسلوب عمل جمعية الصحة
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  ١بعد النظر في التقرير المقدم عن أسلوب عمل جمعية الصحة،  
  
 مكرر إلى النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية يكون نصها          ١٢ديدة هي المادة     إضافة مادة ج   تقرر  -١

  :كالتالي
  

   مكرر١٢المادة 
  

في كل دورة يعرض على جمعية الصحة بأسرع ما يمكن بعد افتتاح الدورة جدول األعمال المؤقـت                 
  . بتقرير عنه من اللجنة العامة أي بند تكميلي مقترح ومشفوع١٢العتماده، ويعرض عليها كذلك رهناً بالمادة 

  
   من النظام الداخلي لجمعية الصحة؛٢٥ و٢٤ حذف المادتين تقرر  -٢
  
 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية علـى         ٩٢ و ٦٨ و ٣٦ و ٣٤ و ٣١ و ٢٦ تعديل المواد    تقرر  -٣

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

  ٢٦ المادة
  

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، ومن رئيـسي اللجنتـين                

من هذا النظام ومن عدد من المندوبين الـذين تقـوم            ٣٤ الصحة المنشأتين بمقتضى المادة      الرئيسيتين لجمعية 

                                                           
  .٦١/٣٠   الوثيقة ج ١
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جمعية الصحة بانتخابهم يجعل مجموع أعضاء اللجنة العامة خمسة وعشرين عضواً، على أال يكون ألي وفـد            
ويقوم رئيس جمعية الصحة بدعوة اللجنة العامـة لالنعقـاد          . من الوفود أكثر من ممثل واحد في اللجنة العامة        

  .اويتولى رئاسة جلساته
  

[...]  
  

  ٣٤المادة 
  

[...]  
  .وتنتخب جمعية الصحة العالمية رئيسي هاتين اللجنتين الرئيسيتين

  
  ٣٦المادة 

  
  .تنتخب كل لجنة رئيسية نائبين للرئيس ومقرراً

  
  ٦٨المادة 

  
إذا قُدم اقتراحان أو أكثر صوتت جمعية الصحة عليها حسب ترتيب تعميمها على جميع الوفود، ما لم                 

 ذلك وما لم تغن نتيجة التصويت على أحد االقتراحات عن أي تصويت آخر علـى االقتـراح أو                   تقرر خالف 
  .االقتراحات التي التزال معلقة

  
  ٩٢المادة 

  
تُعد األمانة العامة محاضر حرفية لجميع الجلسات العامة كما تُعد محاضر موجزة لجلـسات اللجنـة                  

محاضر عن أعمال لجنة الترشيحات أو لجنة أوراق االعتماد فيما          وال تُعد أي    . العامة واللجان واللجان الفرعية   
  .عدا التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى جمعية الصحة وذلك ما لم تنص اللجنة المعنية صراحة على غير ذلك

  
 أن تستمر جمعية الصحة في اتباع ممارستها الحالية بخصوص التمثيل الجغرافي العـادل فـي                تقرر  -٤

 للمناصب التي يتم شغلها باالنتخاب في جمعية الصحة وهيئاتها الفرعية، كي يتلقى المـدير               ترشيح المرشحين 
  .العام هذه الترشيحات في موعد أقصاه موعد افتتاح أعمال كل دورة من دورات جمعية الصحة

  
حاديـة   أن يبدأ نفاذ التغييرات السالفة الذكر على نظامها الداخلي فور اختتـام دورتهـا ال               تقرر أيضاً   -٥

  .والستين
  

  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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