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  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١٥  
  A60/53  

  
  
  
  

  أوراق االعتمادلجنة 
  
  
  األولالتقرير 

 
  
 
وحضر مندوبون عـن الـدول األعـضاء        . ٢٠٠٧مايو  /  أيار ١٥اجتمعت لجنة أوراق االعتماد في        -١

  :التالية
  

ريقيا الوسطى، غواتيماال، قيرغيزستان، ليتوانيـا، مونـاكو،        بربادوس، الرأس األخضر، جمهورية أف    
  . لشتي، اإلمارات العربية المتحدة، فييت نام-منغوليا، سيراليون، تيمور 

  
  :وانتخبت اللجنة أعضاء مكتبها التالي بيانهم  -٢
  

   رئيساً؛- )اإلمارات العربية المتحدة(الدكتور العامري   •
  

   نائباً للرئيس؛- ) لشتى-ر تيمو(السيد دوارتي خيمينيس   •
  
 من النظام الداخلي لجمعية     ٢٢وفحصت اللجنة أوراق االعتماد المسلَّمة إلى المدير العام عمالً بالمادة             -٣

 والحظت أن األمانة قد تحققت من أن أوراق االعتماد تلك تتفق مع مـا جـاء فـي النظـام                     .الصحة العالمية 
  .الداخلي

  
مندوبي الدول األعضاء المدرجة في الملحق تتوافق مـع النظـام الـداخلي             وتبين أن أوراق اعتماد       -٤

  .باعتبارها أوراق اعتماد رسمية؛ ولذلك تقترح اللجنة على جمعية الصحة العالمية االعتراف بصحتها
  
 التي وإن بينت أسـماء    و الدول األعضاء الواردة أسماؤها أدناه    ودرست اللجنة اإلخطار الوارد من        - ٥

 فإن اللجنة توصي جمعية الصحة      ولذا. ها ال تعتبر أوراق اعتماد رسمية وفق أحكام النظام الداخلي          فإن وفدها
 الكامل في المشاركة في أعمال الجمعية ريثمـا تـرد           ا بحقه لوفود تلك الدول األعضاء   تعترف  العالمية بأن   

  :الرسمية أوراق االعتماد
  

  .لصومال، طاجيكستانجمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، قيرغيزستان، ا
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  الملحق
  
  
  آذربيجـان،  ، النمسا ، أستراليا  أرمينيا، األرجنتين، ،أنتيغوا وبربودا ،   أنغوال  أندورا، ، الجزائر ،لبانياأ فغانستان،أ

البوسنة والهرسك،   ، بوليفيا ،بوتانبنن،   ،بليزبلجيكا،   ، بيالروس ، بربادوس ،بنغالديشجزر البهاما، البحرين،    
 الـرأس  ، كندا، الكاميرون، كمبوديا، بوروندي، بوركينا فاصو، بلغاريا بروني دار السالم، رازيل،، الب بوتسوانا
ار،  تشاد، شيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كـوك، كوسـتاريكا، كـوت ديفـو                ،األخضر

كرواتيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطيـة الـشعبية، جمهوريـة الكونغـو               
كوادور، مـصر، الـسلفادور، غينيـا االسـتوائية،         إالديمقراطية، الدانمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية،      

 ،غينيـا غواتيمـاال،   غرينادا،  ،  اليونان  غانا، ،جورجيا، ألمانيا  ،غامبيا فرنسا، غابون،    فنلندا، ،إستونيا إريتريا،
  العـراق،  ، جمهورية إيران اإلسـالمية    ، إندونيسيا ،الهندأيسلندا،   ، هنغاريا  هايتي، هندوراس،  ، بيساو -غينيا  
، كيريبـاتي، الكويـت، جمهوريـة الو         كينيا ، كازاخستان ،األردناليابان،   ،جامايكاإيطاليا،   ،إسرائيل،  أيرلندا

 ،مدغـشقر  الجماهيرية العربية الليبية، ليتوانيا، لكسمبرغ،        ليبيريا، ، ليسوتو، لبنان الشعبية، التفيا،    الديمقراطية
 واليات ميكرونيزيـا    ،المكسيك، جزر مارشال، موريتانيا، موريشيوس،       مالطة ، مالي ،ملديف،  ماليزيا مالوي،
هولنـدا،   ، نيبـال   نـاورو،  ، ناميبيـا  ،ارميانمالمغرب، موزامبيق،    الجبل األسود،   منغوليا، ، موناكو الموحدة،

  بـاراغواي،  ، بابوا غينيا الجديدة    بنما، ، باالو ، باكستان ،مانع النرويج،    نيجيريا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر،  
 االتحاد الروسي، رواندا،    ، رومانيا، مولدوفا جمهورية   ، جمهورية كوريا،  قطرالبرتغال،   ، بولندا ، الفلبين ،بيرو

لعربيـة  ونيفيس، سانت فنسنت وغرينادين، ساموا، سان مارينو، سان تومي وبرنسيبي، المملكة ا           سانت كيتس   
 سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيـا،          سيراليون، ، سيشيل، السعودية، السنغال، صربيا  

تايلنـد،   ة العربية الـسورية،    سويسرا، الجمهوري   سورينام، سوازيلندا، السويد،   أسبانيا، سري النكا، السودان،   
 ، تركيـا  ، تـونس   ترينيداد وتوبـاغو،   ،تونغاتي، توغو،    لش - اليوغوسالفية السابقة، تيمور   جمهورية مقدونية 

، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا          أوكرانياأوغندا،   ، توفالو تركمانستان،
فانواتو، جمهوريـة    أوزباكستان،    أوروغواي، متحدة، الواليات المتحدة األمريكية،   الشمالية، جمهورية تنزانيا ال   

  .، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابويفنزويال البوليفارية
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