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  التحّقق من أوراق االعتماد
  
  

أقــّرت جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون صــحة أوراق اعتمــاد الوفــود التاليــة: أفغانســتان؛ ألبانيــا؛ الجزائــر؛ 
؛ األرجنتــين؛ أرمينيــا؛ أســتراليا؛ النمســا؛ أذربيجــان؛ جــزر البهامــا؛ البحــرين؛ بــنغالديش؛ بربــوداأنتيغــوا أنــدورا؛ أنغــوال؛ 

بربـــادوس؛ بـــيالروس؛ بلجيكـــا؛ بليـــز؛ بـــنن؛ بوتـــان؛ دولـــة بوليفيـــا المتعـــددة القوميـــات؛ البوســـنة والهرســـك؛ بوتســـوانا؛ 
كمبوديـا؛ الكـاميرون؛ كنـدا؛ جمهوريـة  البرازيل؛ بروني دار السالم؛ بلغاريا؛ بوركينا فاصـو؛ بورونـدي؛ كـابو فيـردي؛

شــيلي؛ الصــين؛ كولومبيــا؛ جــزر القمــر؛ الكونغــو؛ جــزر كــوك؛ كوســتاريكا؛ كــوت ديفــوار؛  أفريقيــا الوســطى؛ تشــاد؛
كرواتيــا؛ كوبــا؛ قبــرص؛ الجمهوريــة التشــيكية؛ جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية؛ جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؛ 

ـــدانمرك؛ جيبـــوتي؛ د ـــا؛ يومينيكـــا؛ الجمهوريـــة الدومينيكيـــة؛ إكـــوادور؛ مصـــر؛ الســـلفادور؛ غينيـــا االســـتوائية؛ إريتال ري
إستونيا؛ إثيوبيا؛ فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ غابون؛ غامبيا؛ جورجيا؛ ألمانيـا؛ غانـا؛ اليونـان؛ غرينـادا؛ غواتيمـاال؛ غينيـا؛ 

هنــد؛ إندونيســيا؛ جمهوريــة إيــران اإلســالمية؛ العــراق؛ بيســاو؛ غيانــا؛ هــايتي؛ هنــدوراس؛ هنغاريــا؛ أيســلندا؛ ال - غينيــا
أيرلندا؛ إسـرائيل؛ إيطاليـا؛ جامايكـا؛ اليابـان؛ األردن؛ كازاخسـتان؛ كينيـا؛ كيريبـاتي؛ الكويـت؛ قيرغيزسـتان؛ جمهوريـة 

ـــا؛ ليتوانيـــا؛ لكســـمبرغ؛ مدغشـــقر؛ مـــالوي؛  ـــا؛ لبنـــان؛ ليســـوتو؛ ليبيريـــا؛ ليبي ـــة الشـــعبية؛ التفي ماليزيـــا؛ الو الديمقراطي
ملديف؛ مالي؛ مالطة؛ جزر مارشال؛ موريتانيا؛ موريشيوس؛ المكسيك؛ موناكو؛ منغوليـا؛ الجبـل األسـود؛ المغـرب؛ 
موزامبيق؛ ميانمار؛ ناميبيا؛ ناورو؛ نيبال؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ نيكاراغوا؛ النيجر؛ نيجيريا؛ النرويج؛ ُعمان؛ باكستان؛ 

لبين؛ بولندا؛ البرتغال؛ قطر؛ جمهورية كوريا؛ جمهورية مولدوفا؛ ورومانيا؛ االتحـاد باالو؛ بنما؛ باراغواي؛ بيرو؛ الف
ســانت فنســنت وغرينــادين؛ ســاموا؛ ســان مــارينو؛ ســان تــومي وبرينســيبي؛  ســانت كيــتس ونيفــيس؛ الروســي؛ روانــدا؛

فينيا؛ جـــزر ســـليمان؛ المملكـــة العربيـــة الســـعودية؛ الســـنغال؛ صـــربيا؛ سيشـــيل؛ ســـيراليون؛ ســـنغافورة؛ ســـلوفاكيا؛ ســـلو 
النكــا؛ الســودان؛ ســورينام؛ ســوازيلند؛ الســويد؛ سويســرا؛  الصــومال؛ جنــوب أفريقيــا؛ جنــوب الســودان؛ أســبانيا؛ ســري

لشــتي؛ توغــو؛  –تيمــورالجمهوريــة العربيــة الســورية؛ طاجيكســتان؛ تايلنــد؛ جمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية الســابقة؛ 
كيــا؛ تركمانســتان؛ توفــالو؛ أوغنــدا؛ أوكرانيــا؛ اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ المملكــة تونغــا؛ ترينيــداد وتوبــاغو؛ تــونس؛ تر 

المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية؛ جمهوريـــة تنزانيـــا المتحـــدة؛ الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة؛ أوروغـــواي؛ 
  ؛ زمبابوي.أوزبكستان؛ فانواتو؛ جمهورية فنزويال البوليفارية؛ فييت نام؛ اليمن؛ زامبيا

  
 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٢ ،ثالثةال العامة الجلسة(

  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٥والجلسة العامة السابعة 
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