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للرابط¿- العامة للبيئة- الثامنة الدورة

١٩٩١ انوفمبر ني الثا تشرين ٢٧ — ٢٥ ، بودابست

آل

األعمال جدول من (١٦) البند

ي ظ ا الد مبا ابطة-ونظا الر دستور ننعدببل



الجزائري األحمر الهالل من مقترح ننعدببل — أزال

على خالبا ال يقترح ننعدببالت

بطة' ا الر دسننور

طة 1ا الر سم ا تغيير

 اسم بتغيير العامة الهيئه الى قذمه الذي التعديل اخري الجز األحمر الهالل أبقى

 وحند ٠ األحمر والهالل األحمر الهليب ت لجمعيا الدولية أو العالمية الرابطة' الى الرابطة

: التالي النحو على اقتراحه

 ألحمرا' ا والهالل األحمر المليب لجمعيات العالمية' الرابطة ا'

: المقترحة التعديالت

عامة م أحكا

نعريف : (١) المادة

(

: الحالي النص

هي ( بطة ا الر فيمايلي األحمر)المسماة والهالل األحمر الحليب جمعيات رابطة ~ ١
 )المسماة األحمر والهالل ألحمر ا للطيب الوطنية ت للجمعيا الدولي االتحاد

٠٠٠ بموجب نعمل وهي ٠ ( الوطنية* الجمعيات يلي نيما

: المقترح النحن

 يلي فببما ة المسما ) األحمر والهالل األحمر الحليب ت لجمعيا العالمية بطة ا الر — ١ "

 والهالل األحمر للطيب الوطنية ت للجمعيا الدولي التحاد ا هي "الرابطة"(

 ٠ بموجب♦♦ نعمل ♦وهي ( الوطنية الجمعيات فيمايلي المسماة ) األحمر

( تغيير دون البقية )

اح القتر ا بهذا المعنده خلي ا الد مها نطا عد وقوا الرابطة* دستور مواد كل نعذل

٠ لذلك وفقا
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ألردني ا األحمر الهالل من مقترحة تعدبالت ٠نبا ثا

ر.

ابطة الر اسم تغبير

 اقترح ٠ الدستورية النصوص اسة ,بدر المكلف المخصص العمل فربق تقربر ضو* على

 النحو على ألحمر ا والهالل ألحمر ا الصليب جمعيات ابطة' ر اسم تعدبل األردنى ألحمر ا الهالل

: التالي

 " األحمر والهالل األحمر الطيب لجمعيات الدولي االتحاد ”

: المقترحة التعديالت

جة دبدبا - ١

: الحالي النعى

 بطة ا لر٠*في عضا أل ا األحمر والهالل األحمر للطيب الوطتية الجمعيات تؤكد ''
 التزامها األحمر والهالل األحمر للطيب الوطنية ت للجمعيا الدولي االتحاد وهي

 فيما المتمثلة األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية للحركة األساسية ,بالمبادى*
” ٠٠٠ : يلي

٠: المقترح النص

 في ا* —األعض األحمر والهالل األحمر للطيب الوطنببة الجمعيات تؤكد

 بارمبادى* مها ا التز ، األحمر والهلدل ألحمر ا الطيب لجمعيات الدولي االتحاد

”٠٠؛ بلي فيما المتمثلة األحمر والهلدل األحمر للطبب الدولية للحركة األساسية'

٠ءامة احكام — ٢

تعربف : (١) المادة

: الحالي النص

 م الرابطة المسماة'فببمابلي" ) ألحمر ا والهالل األحمر الطببب ت جمعيا رابطة —١
 المسماة األحمر) والهالل األحمر للطببب الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد هي

” ٠٠٠ بموجب تعمل وهي ٠ ( ” الوطنية الجمعيات يلي فيما

: المقترح النهن

 فيما المسمى ) األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي االتحاد بضم —١

 األحمر والهالل األحمر للصليب الوطنية الجمعيات ( '' االتحاد '٠ يلي

 ٠٠٠٠٠ بموجب بعمل وهو ( ” الوطنية' الجمعيات بلي فيما المسماة )

( تغيير دون البقية )

 االقتراح ا بهن المعنيه خلي ا الد نطامها عد وقوا ابطة الر دستور مواد كل تعذل

٠ لذلك وفقا
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البلغاري األحمر الملبب من ‘مقترن كعديالت —ثالثا

ابطة الر سم ا تغيير

: الى الرابطة اسم يتغيبر اقتراحا البلغاري األحمر الحليب قذم

األحمر والهالل األحمر الحليب لجمعيات الدولية ‘الرابطة أ

: المقترحة التعديالت

‘عامة أحكام

تعريف : (١) المادة

: الحالي اسن

 ٢ الرابطة فيمايلي المسماة ) ألحمر ا والهالل األحمر الحليب جمعيات ‘رابطة
 المسماة )ألحمر ا والهالل األحمر للحليب الوطنية للجمعيات الدولي التحاد ا هي

٠٠٠٠ بموجب تعمل وهي ٠ ( ا الوطنية الجمعيات " يلي فيما

: المقترح النحن

( الرابطة”فيمايلي ٠المسماة ) األحمر ألحمروالهالل لجمعياتالحليب! الدولية الرابطة — ١

 المسماة' ألحمر) ا والهالل األحمر للصليب الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد هي

٠٠٠٠ بموجب تعمل وهي ( الوطنية ت الجمعيا يلي فيما

( تغيير دون البقية )

٢

اح االقتر ا بهن ‘المعنية اخلي الد شظامها عد وقوا الرابطة دستور مواد كق تعذل

٠ لذلك وفقا
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األمريكي األحمر الصليب من مقترح تعديل --يبعا را

المقترح التعديل

الرابطة* مالية' :٠ السادس القسم

المالية' االشتراكات : ٢٧ المادة

: الحالي النص

 اعادة او السداد عن تخضا يعلن التي العضو الجمعية* انتخاب يجوز ال —٦”
 أو الرابطة لجان من لجنة أية لعضوية* أو المجلس لعضوية انتخابها
٠ األخرى" أجهزتها

: المقترح النعن

 اعادة أو اد السد عن تختفها يعلن التي العضو الجمعية انتخاب يجوز ال —٦

 أو الرابطة لجان من لجنة أية لعضوية* أو المجلس لعضوية انتخابها

 ألمورالمتعلقة ا من أي على التصويت كذلك لها يحق وال األخرى أجهزتها

٠ للرابطة الدستورية نية ا الميز أو الدستورية ت كا ا الشتر با
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