
  ٦٧/٦٣ج  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢١  

  A67/63    
  
  
  

  لجنة أوراق االعتماد
  
  

  التقرير األول
  
  

االجتمـاع منـدوبو الـدول األعضـاء . وحضر هذا ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٠اجتمعت لجنة أوراق االعتماد في   -١
  التالية:

  
  ابان؛ ماليزيا؛ موناكو؛ البرتغالشيلي؛ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ إثيوبيا؛ أيسلندا؛ العراق؛ الي

  
  وانتخبت اللجنة عضوي المكتب التاليين:  -٢
  

  ؛رئيساً  –فيصل إيدزوان مصطفى (ماليزيا) الدكتور 
 (شيلي) نائبًا للرئيس – الدكتور غوي فونيس. 

  
مــن النظــام الــداخلي  ٢٢وفحصــت اللجنــة أوراق االعتمــاد المســّلمة إلــى المــدير العــام طبقــًا ألحكــام المــادة   -٣

  لجمعية الصحة العالمية. والحظت أن األمانة تحققت من أن أوراق االعتماد هذه متوافقة مع النظام الداخلي.
  
مع النظام الداخلي  متوافقةوتبين أن أوراق اعتماد مندوبي الدول األعضاء المذكورة في ملحق هذا التقرير   -٤

  ولذلك تقترح اللجنة على جمعية الصحة العالمية أن تعترف بصحتها. ؛بوصفها أوراق اعتماد رسمية
  

  :٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٠االعتماد في  تم التوقيع من جانب عضوي مكتب لجنة أوراق
  

  الرئيس: الدكتور ف.إ.مصطفى (ماليزيا)
  

  نائب الرئيس: الدكتور غ. فونيس (شيلي)
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  الملحق
  

  
؛ جـزر البهامـا؛ البحـرين؛ أفغانستان؛ ألبانيا؛ الجزائر؛ أندورا؛ أنغوال؛ األرجنتين؛ أرمينيـا؛ أسـتراليا؛ النمسـا؛ آذربيجـان

بنغالديش؛ بربادوس؛ بيالروس؛ بلجيكا؛ بنن؛ بوتان؛ دولة بوليفيا المتعـددة القوميـات؛ البوسـنة والهرسـك؛ بوتسـوانا؛ 
ـــا فاصـــو؛ بورونـــدي؛ الـــرأس األخضـــر؛  ـــا؛ بوركين ـــاالبرازيـــل؛ برونـــي دار الســـالم؛ بلغاري ـــدا؛ ؛ كمبودي الكـــاميرون؛ كن

  جــــزر القمــــر؛ الكونغــــو؛ جــــزر كــــوك؛ كوســــتاريكا؛جمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى؛ تشــــاد؛ شــــيلي؛ الصــــين؛ كولومبيــــا؛ 
كوت ديفوار؛ كرواتيا؛ كوبـا؛ قبـرص؛ الجمهوريـة التشـيكية؛ جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية؛ جمهوريـة الكونغـو 

ور؛ مصــر؛ الســلفادور؛ غينيــا االســتوائية؛ إريتريــا؛ الــدانمرك؛ جيبــوتي؛ الجمهوريــة الدومينيكيــة؛ إكــوادالديمقراطيــة؛ 
إستونيا؛ إثيوبيا؛ فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ غابون؛ غامبيا؛ جورجيا؛ ألمانيـا؛ غانـا؛ اليونـان؛ غرينـادا؛ غواتيمـاال؛ غينيـا؛ 

ة؛ العــراق؛ بيســاو؛ غيانــا؛ هــايتي؛ هنــدوراس؛ هنغاريــا؛ أيســلندا؛ الهنــد؛ إندونيســيا؛ جمهوريــة إيــران اإلســالمي –غينيــا 
جمهوريـة  قيرغيزسـتان؛ أيرلندا؛ إسـرائيل؛ إيطاليـا؛ جامايكـا؛ اليابـان؛ األردن؛ كازاخسـتان؛ كينيـا؛ كيريبـاتي؛ الكويـت؛

ـــا؛ ليتوانيـــا؛ لكســـمبرغ؛ مدغشـــقر؛ مـــالوي؛ ماليزيـــا؛  ـــا؛ لبنـــان؛ ليســـوتو؛ ليبيريـــا؛ ليبي ـــة الشـــعبية؛ التفي الو الديمقراطي
؛ موريشــيوس؛ المكســيك؛ مونــاكو؛ منغوليــا؛ الجبــل األســود؛ المغــرب؛ موزامبيــق؛ ملــديف؛ مــالي؛ مالطــة؛ موريتانيــا

ميانمار؛ ناميبيا؛ نيبال؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ نيكاراغوا؛ النيجر؛ نيجيريـا؛ النـرويج؛ عمـان؛ باكسـتان؛ بنمـا؛ بـابوا غينيـا 
جمهوريــة مولــدوفا؛ رومانيــا؛ االتحــاد الجديــدة؛ بــاراغواي؛ بيــرو؛ الفلبــين؛ بولنــدا؛ البرتغــال؛ قطــر؛ جمهوريــة كوريــا؛ 

المملكــة العربيــة الســعودية؛ الروســي؛ روانــدا؛ ســانت كيــتس ونيفــيس؛ ســاموا؛ ســان مــارينو؛ ســان تــومي وبرينســيبي؛ 
الســـنغال؛ صـــربيا؛ سيشـــيل؛ ســـيراليون؛ ســـنغافورة؛ ســـلوفاكيا؛ ســـلوفينيا؛ جـــزر ســـليمان؛ الصـــومال؛ جنـــوب أفريقيـــا؛ 

 الجمهوريــة العربيـة الســورية؛سويسـرا؛ ؛ الســويد؛ سـوازيلندي النكــا؛ السـودان؛ ســورينام؛ جنـوب السـودان؛ أســبانيا؛ سـر 
لشــتي؛ توغــو؛ تونغــا؛ ترينيــداد وتوبــاغو؛ تــونس؛ تركيــا؛  –تايلنــد؛ جمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية الســابقة؛ تيمــور 

المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا المملكــــة تركمانســــتان؛ توفــــالو؛ أوغنــــدا؛ أوكرانيــــا؛ اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة؛ 
الشـــــمالية؛ جمهوريـــــة تنزانيـــــا المتحـــــدة؛ الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة؛ أوروغـــــواي؛ أوزبكســـــتان؛ جمهوريـــــة فنـــــزويال 

  البوليفارية؛ فييت نام؛ اليمن؛ زامبيا؛ زمبابوي.
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