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  لجنة أوراق االعتماد
  

  التقرير األول
  

  
  
وحضر مندوبون عـن الـدول األعـضاء        . ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٣اجتمعت لجنة أوراق االعتماد في        -١

  :التالية
  

 بيـساو؛   -؛ غينيـا    سـتونيا إ  جمهورية كوريا الديمقراطيـة الـشعبية؛      رص؛ قب  ؛ كمبوديا؛ بوروندي
  .بولنداهندوراس؛ األردن؛ 

  
  :وانتخبت اللجنة أعضاء مكتبها التالي بيانهم  -٢
  

   رئيساً؛- )كمبوديا(السيد نوث سوكهوم   •
  

   نائباً للرئيس؛- )قبرص(تاباكودي . السيدة أ  •
  

  . مقرراً- ) الديمقراطية الشعبيةجمهورية كوريا(السيد كيم يون هوم   •
  
 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

  .عتماد رسمية؛ ولذلك تقترح اللجنة على جمعية الصحة العالمية االعتراف بصحتهاباعتبارها أوراق ا
  
 فإنهـا ال تعتبـر أوراق        وفدها التي وإن بينت أسماء   و أرمينيا من    الوارد ودرست اللجنة اإلخطار    - ٥

لوفـد   تعترفلهذا فإن اللجنة توصي جمعية الصحة العالمية بأن         . اعتماد رسمية وفق أحكام النظام الداخلي     
  .الرسمية الدولة العضو بحقه الكامل في المشاركة في أعمال الجمعية ريثما ترد أوراق االعتماد
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  الملحق
  
  
جـزر    آذربيجـان،  ، النمسا ، أستراليا األرجنتين، ،أنتيغوا وبربودا ،   أنغوال أندورا، ، الجزائر ،لبانياأ فغانستان،أ

 والهرسـك،   ةالبوسـن  ، بوليفيـا  ،بوتانبنن،   ،بليزبلجيكا،   ،روس بيال ، بربادوس ،بنغالديشالبهاما، البحرين،   
 الـرأس  ، كندا، الكاميرون، كمبوديا، بوروندي، بوركينا فاصو، بلغاريا بروني دار السالم، ، البرازيل، بوتسوانا
  جـزر كـوك،     شيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغـو،        جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد،    ،األخضر
 قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية،        يكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا،    كوستار

غينيا  مصر، السلفادور،     الجمهورية الدومينيكية، اكوادور،   الدانمرك، جيبوتي،  جمهورية الكونغو الديمقراطية،  
، اليونـان   غانـا،  جورجيا، ألمانيا،  ،غامبيا فرنسا، غابون،     فنلندا، فيجي،،   إثيوبيا ،إستونيا إريتريا،االستوائية،  

 جمهوريـة   ، إندونيـسيا  ،الهندأيسلندا،   ،هنغاريا  هايتي، هندوراس،  ، بيساو - غينيا   ،غينياغواتيماال،  غرينادا،  
يبـاتي،  ، كير  كينيا ، كازاخستان ،األردناليابان،   ،جامايكاإيطاليا،   ،إسرائيل،   أيرلندا  العراق، ،إيران اإلسالمية 

 الجماهيرية العربيـة     ليبيريا،  ليسوتو، ،لبنانالتفيا،  قيرغيزستان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية،      الكويت،  
موريتانيـا،  جـزر مارشـال،     ،   مالطـة  ، مالي ،ملديف،  ماليزيا  مالوي، ،مدغشقرالليبية، ليتوانيا، لكسمبرغ،    

 ، ناميبيـا  ،ميانمارموزامبيق،  المغرب،    منغوليا، ،كو مونا ،الموحدة واليات ميكرونيزيا    ،المكسيكموريشيوس،  
 بابوا غينيا    بنما، ، باالو ، باكستان ،مانع النرويج،    نيجيريا، نيكاراغوا، النيجر، نيوزيلندا،  هولندا،   ، نيبال ناورو،
 ، رومانيـا   جمهوريـة مولودفـا،    جمهورية كوريا، ،  قطرالبرتغال،   ، بولندا ، الفلبين ، بيرو  باراغواي، ،الجديدة

تـومي   سـان سان مارينو،    سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت وغرينادين، ساموا،         االتحاد الروسي، رواندا،  
 سـنغافورة،    سـيراليون،  ل،يالسنغال، صربيا والجبل األسـود، سيـش      المملكة العربية السعودية،    وبرنسيبي،  

 سوازيلندا، السويد، سورينام،   ودان،السجزر سليمان، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سري النكا،        سلوفاكيا، سلوفينيا،   
 -تيمـور جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة،     تايلند،    طاجيكستان، الجمهورية العربية السورية،  سويسرا،  

اإلمارات العربية  ،  أوكرانياأوغندا،   ، توفالو  تركمانستان، ، تركيا ، تونس  ترينيداد وتوباغو،  ،تونغالستي، توغو،   
لمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحـدة، الواليـات المتحـدة             المتحدة، المملكة ا  

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