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  لجنة أوراق االعتماد
  
  

  رــريـقــت
  
 

ـــدول  . وحضـــــــــــــــر هـــذا االجتمـــاع٢٠١٩أيـــار/ مـــايو  ٢١اجتمعـــت لجنـــة أوراق االعتمـــاد في   -١ منـــدوبو ال
  التالية: األعضاء

  
وٕاريتريا وٕاندونيســـــيا والجبل األســـــود وبولندا وســـــيشـــــيل وســـــلوفاكيا وكمبوديا والجمهورية الدومينيكية البحرين 
  .وسورينام

  
  وانتخبت اللجنة عضوي المكتب التاليين:  -٢

 رئيسًا؛ –) إندونيسيا( أسيب سومانتري السيد 
   نائبًا للرئيس. –) إريتريا( برهان غبرتينسيالسيد 

  
من النظام الداخلي  ٢٢اللجنة أوراق االعتماد المســـــــــــــــّلمة إلى المدير العام طبقًا ألحكام المادة درســـــــــــــــت و   -٣

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

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

  :٢٠١٩أيار/ مايو  ٢١مكتب لجنة أوراق االعتماد في ا عضو  وّقعها
  أسيب سومانتري، إندونيسيا السيد  الرئيس:
  برهان غبرتينسي، إريترياالسيد  الرئيس:نائب 
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  الملحق
 

أســـــــــــــــتراليا؛ النمســـــــــــــــا؛ آذربيجان؛  أرمينيا؛ ألبانيا؛ الجزائر؛ أندورا؛ أنغوال؛ أنتيغوا وبربودا؛ األرجنتين؛ أفغانســـــــــــــــتان؛
البهاما؛ البحرين؛ بنغالديش؛ بربادوس؛ بيالروس؛ بلجيكا؛ بوتان؛ دولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ البوســـــــــــــــنة  جزر

كمبوديا؛  ؛فيردي كابوالبرازيل؛ بروني دار الســــــــــــالم؛ بلغاريا؛ بوركينا فاصــــــــــــو؛ بوروندي؛ بوتســــــــــــوانا؛ والهرســــــــــــك؛ 
تشـــــاد؛ شـــــيلي؛ الصـــــين؛ كولومبيا؛ جزر القمر؛ الكونغو؛ جزر كوك؛ جمهورية أفريقيا الوســـــطى؛ الكاميرون؛ كندا؛ 

؛ جمهورية كوريا الديمقراطية الشــــــعبية؛ جمهورية الكونغو ياتشــــــيكديفوار؛ كرواتيا؛ كوبا؛ قبرص؛  كوت كوســــــتاريكا؛
لفادور؛ غينيا االســـــــــتوائية؛ إريتريا؛ الجمهورية الدومينيكية؛ إكوادور؛ مصـــــــــر؛ الســـــــــجيبوتي؛ الديمقراطية؛ الدانمرك؛ 

جورجيا؛ ألمانيا؛ غانا؛ اليونان؛ غرينادا؛  غامبيا؛ إثيوبيا؛ فيجي؛ فنلندا؛ فرنســـــــــــــــا؛ غابون؛ ؛إســـــــــــــــواتيني إســـــــــــــــتونيا؛
هايتي؛ هندوراس؛ هنغاريا؛ أيســـــــــلندا؛ الهند؛ إندونيســـــــــيا؛ جمهورية إيران بيســـــــــاو؛ غيانا؛  -غينيا غواتيماال؛ غينيا؛ 

 الكويت؛ كيريباتي؛كازاخســـــــــتان؛ كينيا؛  األردن؛ العراق؛ أيرلندا؛ إســـــــــرائيل؛ إيطاليا؛ جامايكا؛ اليابان؛ اإلســـــــــالمية؛
ليتوانيا؛ لكســمبرغ؛ مدغشــقر؛  ليبيا؛ جمهورية الو الديمقراطية الشــعبية؛ التفيا؛ لبنان؛ ليســوتو؛ ليبيريا؛ قيرغيزســتان؛

ميكرونيزيا  والياتموريشــــــــــــــيوس؛ المكســــــــــــــيك؛  موريتانيا؛ مارشــــــــــــــال؛ جزرمالوي؛ ماليزيا؛ ملديف؛ مالي؛ مالطة؛ 
نيبال؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛  ناورو؛ منغوليا؛ الجبل األســـــــــــــــود؛ المغرب؛ موزامبيق؛ ميانمار؛ ناميبيا؛ موناكو؛ ؛الموحدة

باراغواي؛ بيرو؛  بنما؛ باالو؛باكســــــــــتان؛  مان؛عُ النرويج؛ جمهورية مقدونيا الشــــــــــمالية؛ نيكاراغوا؛ النيجر؛ نيجيريا؛ 
الفلبين؛ بولندا؛ البرتغال؛ قطر؛ جمهورية كوريا؛ جمهورية مولدوفا؛ رومانيا؛ االتحاد الروســي؛ رواندا؛ ســانت كيتس 

 العربية المملكة وبرينســــيبي؛ تومي ســــان مارينو؛ ســــانســــاموا؛ فنســــنت وغرينادين؛  ســــانت ســــانت لوســــيا؛ ونيفيس؛
 جنوب الصــومال؛ ســليمان؛ جزر ســلوفينيا؛ ســلوفاكيا؛ ســنغافورة؛ ســيراليون؛ ســيشــيل؛ صــربيا؛ غال؛الســن الســعودية؛
 الســـورية؛ العربية الجمهورية ســـويســـرا؛ الســـويد؛ ســـورينام؛الســـودان؛  النكا؛  ســـري أســـبانيا؛ الســـودان؛ جنوب أفريقيا؛

تركمانســـــتان؛ توفالو؛ أوغندا؛  تركيا؛ تونس؛ ترينيداد وتوباغو؛ لشـــــتي؛ توغو؛ تونغا؛ –تايلند؛ تيمور  طاجيكســـــتان؛
أوكرانيا؛ اإلمارات العربية المتحدة؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــــــــمالية؛ جمهورية تنزانيا المتحدة؛ 

 زامبيا؛ اليمن؛ نام؛ فييت البوليفارية؛ فنزويال جمهورية فانواتو؛الواليات المتحدة األمريكية؛ أوروغواي؛ أوزبكســـــــتان؛ 
  .زمبابوي
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