
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥٨/٥٠ج   والخمسونالثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٥مايو /  أيار١٧  

  A58/50  
  
  
  
  

  لجنة أوراق االعتماد
  

  التقرير األول
  

  
  
وحضر مندوبون عـن الـدول األعـضاء        . ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٧اجتمعت لجنة أوراق االعتماد في        -١

  :التالية
  

 تشاد؛ الجمهورية التشيكية؛ هندوراس؛ كيريباتي؛ المغـرب؛ بيـرو؛ صـربيا          بنن؛ بوتان؛   ؛  الجزائر
  .والجبل األسود؛ سلوفاكيا؛ اليمن

  
  :وانتخبت اللجنة أعضاء مكتبها التالي بيانهم  -٢
  

   رئيساً؛- )كيريباتي(تاكييتا كيينيني الدكتور   •
  

   نائباً للرئيس؛- )بنن(يفيدي . دالدكتور   •
  

  . مقرراً- )اليمن(بيع ة أروى الرالدكتور  •
  
 من النظام الداخلي لجمعية     ٢٢ عمالً بالمادة     العام وفحصت اللجنة أوراق االعتماد المسلَّمة إلى المدير        -٣

  .الصحة العالمية
  
 المدرجة في الملحق تتوافق مـع النظـام الـداخلي           راق اعتماد مندوبي الدول األعضاء    وتبين أن أو    -٤

  .ة؛ ولذلك تقترح اللجنة على جمعية الصحة العالمية االعتراف بصحتهاباعتبارها أوراق اعتماد رسمي
  
ودرست اللجنة اإلخطارات الواردة من الدول األعضاء المذكورة أدناه التـي وإن بينـت أسـماء                  - ٥

لهذا فإن اللجنة توصـي     . المندوبين المعنيين فإنها ال تعتبر أوراق اعتماد رسمية وفق أحكام النظام الداخلي           
 متمتعـين    في الجمعيـة    الصحة العالمية بأن تسمح لمندوبي هذه الدول األعضاء بأخذ أماكنهم مؤقتاً           جمعية
  : اعتمادهم الرسميةالحقوق ريثما ترد أوراقبجميع 

  
  

بروني دار السالم؛ جيبوتي؛ غانا؛ العراق؛ بنمـا؛ بـاراغواي؛ جمهوريـة مولـدوفا؛ سـيراليون؛                
  .أوروغواي
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  الملحق
  
  
  آذربيجان، ، النمسا ، أستراليا ، أرمينيا ، األرجنتين، أنتيغوا وبربودا   ،   أنغوال  أندورا، ، الجزائر ،لبانياأفغانستان،  أ

 والهرسك،  ةالبوسن ، بوليفيا ،بوتانبنن،   ،بليزبلجيكا،   ، بيالروس ، بربادوس ،بنغالديشجزر البهاما، البحرين،    
جمهورية ،   الرأس األخضر  ، كندا ، الكاميرون ،بوديا كم ، بوروندي ، بوركينا فاصو  ، بلغاريا ، البرازيل، بوتسوانا

 ، كوت ديفوار  ،كوستاريكاجزر كوك،   ،  الكونغو  جزر القمر،  ، كولومبيا،  الصين ،شيليأفريقيا الوسطى، تشاد،    
قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطيـة الـشعبية، جمهوريـة الكونغـو             كرواتيا، كوبا،   

 ،إستونياغينيا االستوائية، إريتريا، مصر، السلفادور، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور،    الدانمرك،  الديمقراطية،  
 ، بيـساو  - غينيـا    ،غينيـا ، غواتيماال،   اليونانجورجيا، ألمانيا،    ،غامبيا فرنسا، غابون،     فنلندا، فيجي،،  إثيوبيا
 ،إسـرائيل ،   أيرلنـدا  ، جمهورية إيران اإلسالمية   ، إندونيسيا ،الهندأيسلندا،   ، هنغاريا  هندوراس، ، هايتي غيانا،

قيرغيزسـتان، جمهوريـة الو     ، كيريبـاتي، الكويـت،       كينيـا  ، كازاخستان ،األردناليابان،   ،جامايكاإيطاليا،  
 ،مدغـشقر  الجماهيرية العربية الليبية، ليتوانيا، لكسمبرغ،        ليبيريا،  ليسوتو، ،لبنانالتفيا،  الديمقراطية الشعبية،   

 واليات ميكرونيزيـا    ،المكسيكموريشيوس،  موريتانيا،  جزر مارشال،   ،   مالطة ، مالي ،ملديف،  ليزياما مالوي،
نيكاراغوا، نيوزيلندا،  هولندا،   ، نيبال  ناورو، ، ناميبيا ،ميانمارموزامبيق،  المغرب،    منغوليا، ، موناكو ،الموحدة
، قطـر البرتغال،   ، بولندا ، الفلبين ، بيرو ،جديدة بابوا غينيا ال   ، باالو ، باكستان ،مانع النرويج،    نيجيريا، النيجر،

 سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت وغرينادين، سـاموا،          االتحاد الروسي، رواندا،    رومانيا، جمهورية كوريا، 
ل، يالسنغال، صربيا والجبـل األسـود، سيـش       المملكة العربية السعودية،    تومي وبرنسيبي،    سانسان مارينو،   

 الـسودان، جنوب أفريقيا، أسـبانيا، سـري النكـا،         الصومال،  جزر سليمان،   وفينيا،  سنغافورة، سلوفاكيا، سل  
جمهورية مقدونية اليوغوسالفية   تايلند،    طاجيكستان، الجمهورية العربية السورية،   سويسرا،   سوازيلندا، السويد، 

 العربيـة المتحـدة،     اإلمـارات ،  أوكرانياأوغندا،   ، توفالو ، تركيا ، تونس ،تونغالستي، توغو،    -تيمورالسابقة،  
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليات المتحـدة األمريكيـة،              

  .، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابويجمهورية فنزويال البوليفاريةفانواتو، أوزباكستان، 
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