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  لجنة أوراق االعتماد
  
  
  رــريـتق

  
  

االجتمـاع منـدوبو الـدول األعضـاء . وحضر هذا ٢٠١٥أيار/ مايو  ١٩اجتمعت لجنة أوراق االعتماد في   -١
  التالية:

  
لشـــتي؛  -بيســـاو؛ ســـنغافورة؛ سويســـرا؛ طاجيكســـتان؛ تيمـــور - غـــابون؛ غينيـــاجيبـــوتي؛ بلجيكـــا؛ كولومبيـــا؛ 

  تونغا
  
  وانتخبت اللجنة عضوي المكتب التاليين:  -٢

 (سويسرا) ؛رئيساً  – السيدة مورييل بينيفيير 
 نائبًا للرئيس – ميدراد تونغ مفي (غابون) الدكتور. 

  
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  متوافقةعضاء المذكورة في ملحق هذا التقرير وتبين أن أوراق اعتماد مندوبي الدول األ  -٤

  ولذلك تقترح اللجنة على جمعية الصحة العالمية أن تعترف بصحتها. ؛بوصفها أوراق اعتماد رسمية
  
 حـين فـي والتـي أدنـاه القائمـة فـي أسـماؤها الـواردة األعضـاء الـدول مـن الواردة اإلخطارات اللجنة وفحصت  -٥

 ثـم ومـن. الـداخلي النظـام ألحكـام وفقـاً  رسـمية اعتماد أوراق ُتعتبر أن يمكن ال ،المعنيين المندوبين أسماء تبين أنها
ــاً  األعضــاء الــدول تلــك منــدوبي إجــالس يــتم بــأن العالميــة الصــحة جمعيــة اللجنــة توصــي  بجميــع تمــتعهم مــع مؤقت
  :الرسمية اعتمادهم أوراق ترد ريثما الصحة جمعية في الحقوق

  
  .كوستاريكا؛ كيريباتي؛ ناورو

  
  :٢٠١٥أيار/ مايو  ١٩االعتماد في  تم التوقيع من جانب عضوي مكتب لجنة أوراق

  السيدة مورييل بينيفيير (سويسرا)الرئيس: 
  ميدراد تونغ مفي (غابون) الدكتور نائب الرئيس:
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  الملحق
  

  
وبربــودا؛ األرجنتــين؛ أرمينيــا؛ أســتراليا؛ النمســا؛ آذربيجــان؛ جــزر أفغانســتان؛ ألبانيــا؛ الجزائــر؛ أنــدورا؛ أنغــوال؛ أنتيغــوا 

البهامــا؛ البحــرين؛ بــنغالديش؛ بربــادوس؛ بــيالروس؛ بلجيكــا؛ بــنن؛ بوتــان؛ دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات؛ البوســنة 
ضــر؛ كمبوديــا؛ والهرســك؛ بوتســوانا؛ البرازيــل؛ برونــي دار الســالم؛ بلغاريــا؛ بوركينــا فاصــو؛ بورونــدي؛ الــرأس األخ

الكــاميرون؛ كنــدا؛ جمهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ تشــاد؛ شــيلي؛ الصــين؛ كولومبيــا؛ جــزر القمــر؛ الكونغــو؛ جــزر كــوك؛ 
كوت ديفوار؛ كرواتيا؛ كوبـا؛ قبـرص؛ الجمهوريـة التشـيكية؛ جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية؛ جمهوريـة الكونغـو 

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

ران اإلسـالمية؛ العـراق؛ أيرلنـدا؛ بيساو؛ هـايتي؛ هنـدوراس؛ هنغاريـا؛ أيسـلندا؛ الهنـد؛ إندونيسـيا؛ جمهوريـة إيـ –غينيا 
إســرائيل؛ إيطاليــا؛ جامايكــا؛ اليابــان؛ األردن؛ كازاخســتان؛ كينيــا؛ الكويــت؛ قيرغيزســتان؛ جمهوريــة الو الديمقراطيـــة 
الشعبية؛ التفيا؛ لبنان؛ ليسوتو؛ ليبيريا؛ ليبيا؛ ليتوانيا؛ لكسمبرغ؛ مدغشقر؛ مالوي؛ ماليزيا؛ ملـديف؛ مـالي؛ مالطـة؛ 

يــا؛ موريشــيوس؛ المكســيك؛ مونــاكو؛ منغوليــا؛ الجبــل األســود؛ المغــرب؛ موزامبيــق؛ ميانمــار؛ ناميبيــا؛ نيبــال؛ موريتان
هولندا؛ نيوزيلندا؛ نيكاراغوا؛ النيجر؛ نيجيريا؛ النرويج؛ عمان؛ باكستان؛ بنما؛ بابوا غينيا الجديدة؛ باراغواي؛ بيرو؛ 

؛ جمهورية مولدوفا؛ رومانيا؛ االتحاد الروسي؛ رواندا؛ سـانت كيـتس الفلبين؛ بولندا؛ البرتغال؛ قطر؛ جمهورية كوريا
ونيفـــيس؛ ســـاموا؛ ســـان مـــارينو؛ ســـان تـــومي وبرينســـيبي؛ المملكـــة العربيـــة الســـعودية؛ الســـنغال؛ صـــربيا؛ سيشـــيل؛ 
ســـيراليون؛ ســـنغافورة؛ ســـلوفاكيا؛ ســـلوفينيا؛ جـــزر ســـليمان؛ الصـــومال؛ جنـــوب أفريقيـــا؛ جنـــوب الســـودان؛ أســـبانيا؛ 

ـــة الســـورية؛ ســـري ـــة العربي تايلنـــد؛  طاجيكســـتان؛ النكـــا؛ الســـودان؛ ســـورينام؛ ســـوازيلند؛ الســـويد؛ سويســـرا؛ الجمهوري
لشـــــتي؛ توغـــــو؛ تونغـــــا؛ ترينيـــــداد وتوبـــــاغو؛ تـــــونس؛ تركيـــــا؛  –جمهوريـــــة مقدونيـــــة اليوغوســـــالفية الســـــابقة؛ تيمـــــور 

حــــدة؛ المملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا تركمانســــتان؛ توفــــالو؛ أوغنــــدا؛ أوكرانيــــا؛ اإلمــــارات العربيــــة المت
جمهوريـة فنـزويال فـانواتو؛ الشمالية؛ جمهوريـة تنزانيـا المتحـدة؛ الواليـات المتحـدة األمريكيـة؛ أوروغـواي؛ أوزبكسـتان؛ 

  البوليفارية؛ فييت نام؛ اليمن؛ زامبيا؛ زمبابوي.
  
  
  

=     =     =  


