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ول األعضـاء 

مــارات العربيــة 

ظــام الــداخلي 
حكـــام النظـــام 

نظـام الـداخلي 

أيار/ م ٢٣ 

الـدو منـدوبوع 

رينســيبي؛ اإلم

مــن النظ ٢٢ة 
أح متوافقـــة مـــع

 تتوافق مع النظ
  ف بصحتها.

  د

ر هذا االجتمـاع

ســان تــومي وبر

 ألحكــام المــاد
مالعتمـــاد هـــذه 

ق هذا التقرير 
لمية أن تعترف

 االعتماد
  ألول

. وحضر٢٠١

ســان مــارينو؛ س

  ئيساً 

  رئيس

طبقــًا ير العــام
ن أن أوراق اال

كورة في ملحق
ة الصحة العا

 لستون

 أوراق 
التقرير األ

  
  
  

٢أيار/ مايو  

؛ المكســيك؛ س

  :ن

رئي - ييت نام)

نائبًا للرئ – رغ)

إلــى المــدير ّلمة
ة تحققـــت مـــن

األعضاء المذك
نة على جمعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وال لخامسة

لجنة

 ٢٢عتماد في 

مبرغ؛ مــالوي؛

التاليينالمكتب 

(فيهونغ  غيانغ

رينس (لكسمبرغ

المســّلالعتمــاد 
ظـــت أن األمانـــة

الدول امندوبي 
لك تقترح اللجن

ال العالمية 

جنة أوراق االع

غيزســتان؛ لكســم
  .يت نام

لجنة عضوي ا

غتران ثاي ر 

ر روبرت غور

راق االللجنــة أو 
عالميـــة. والحظ

موراق اعتماد 
د رسمية، ولذل

ة الصحة 

اجتمعت لج 
  

غيانــا؛ قيرغ
المتحدة؛ فيي

وانتخبت اللج 

الدكتور  •
  
الدكتور  •
  
وفحصــت ال 

ة الصـــحة العا
  ي.

وتبين أن أو 
ها أوراق اعتماد

جمعية 
 
   
  
  
  

  
  

١- 
التالية:

  

  
٢- 
  

٣- 
لجمعيـــة
الداخلي

  
٤- 

بوصفه
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  الملحق
  

أندورا؛ أنغوال؛ األرجنتين؛ أرمينيـا؛ أسـتراليا؛ النمسـا؛ آذربيجـان؛ جـزر البهامـا؛ البحـرين؛ أفغانستان؛ ألبانيا؛ الجزائر؛ 
بنن؛ بوتان؛ دولة بوليفيا المتعـددة القوميـات؛ البوسـنة والهرسـك؛ بوتسـوانا؛  بنغالديش؛ بربادوس؛ بيالروس؛ بلجيكا؛

ـــا فاصـــو؛ بورونـــدي؛ كمب ـــا؛ بوركين ـــا؛ الكـــاميرون؛ كنـــدا؛ الـــرأس األخضـــر؛البرازيـــل؛ برونـــي دار الســـالم؛ بلغاري  ودي
كوســتاريكا؛ كــوت  جــزر كــوك؛ شــيلي؛ الصــين؛ كولومبيــا؛ جــزر القمــر؛ الكونغــو؛ جمهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ تشــاد؛

قبـــرص؛ الجمهوريـــة التشــــيكية؛ جمهوريـــة كوريـــا الديمقراطيـــة الشـــعبية؛ جمهوريـــة الكونغــــو  ديفـــوار؛ كرواتيـــا؛ كوبـــا؛
غينيــا االســتوائية؛ الســلفادور؛ مصــر؛  الجمهوريــة الدومينيكيــة؛ إكــوادور؛دومينيكــا؛  جيبــوتي؛ الــدانمرك؛ الديمقراطيــة؛

ألمانيـا؛ غانـا؛ اليونـان؛ غواتيمـاال؛ غينيـا؛ جورجيـا؛ إثيوبيا؛ فيجـي؛ فنلنـدا؛ فرنسـا؛ غـابون؛ غامبيـا؛  إريتريا؛ إستونيا؛
جمهوريـة إيـران اإلسـالمية؛ العـراق؛ أيرلنـدا؛ إسـرائيل؛  هايتي؛ هنـدوراس؛ هنغاريـا؛ أيسـلندا؛ الهنـد؛ إندونيسـيا؛غيانا؛ 

إيطاليــا؛ جامايكــا؛ اليابــان؛ األردن؛ كازاخســتان؛ كينيــا؛ كيريبــاتي؛ الكويــت؛ قيرغيزســتان؛ جمهوريــة الو الديمقراطيــة 
مـالي؛ مالطـة؛  ليتوانيا؛ لكسمبرغ؛ مدغشقر؛ مالوي؛ ماليزيا؛ ملـديف؛ليبيا؛ الشعبية؛ التفيا؛ لبنان؛ ليسوتو؛ ليبيريا؛ 

موريتانيـــا؛ موريشـــيوس؛ المكســـيك؛ واليـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة؛ مونـــاكو؛ منغوليـــا؛ الجبـــل األســـود؛ جـــزر مارشـــال؛ 
مـان؛ نيبال؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ نيكاراغوا؛ النيجر؛ نيجيريا؛ النـرويج؛ عُ  ناورو؛ المغرب؛ موزامبيق؛ ميانمار؛ ناميبيا؛

ينيـــا الجديـــدة؛ بـــاراغواي؛ بيـــرو؛ الفلبـــين؛ بولنـــدا؛ البرتغـــال؛ قطـــر؛ جمهوريـــة كوريـــا؛ باكســـتان؛ بـــاالو؛ بنمـــا؛ بـــابوا غ
ســـان تـــومي  ســـان مـــارينو؛ ســـاموا؛ ســـانت كيـــتس ونيفـــيس؛ جمهوريـــة مولـــدوفا؛ رومانيـــا؛ االتحـــاد الروســـي؛ روانـــدا؛

جــزر ســيراليون؛ ســنغافورة؛ ســلوفاكيا؛ ســلوفينيا؛ سيشــيل؛ الســنغال؛ صــربيا؛  المملكــة العربيــة الســعودية؛ وبرينســيبي؛
الســويد؛ سويســرا؛  الســودان؛ ســوازيلند؛ أســبانيا؛ ســري النكــا؛جنــوب الســودان؛ جنــوب أفريقيــا؛  الصــومال؛ســليمان؛ 

لشـتي؛ توغـو؛ تونغـا؛ ترينيـداد  -تيمـورجمهوريـة مقدونيـة اليوغوسـالفية السـابقة؛ تايلنـد؛  الجمهورية العربية السورية؛
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا  اإلمارات العربية المتحدة؛ أوكرانيا؛أوغندا؛ تركمانستان؛ توفالو؛ تركيا؛ اغو؛ تونس؛ وتوب

 تو؛واي؛ أوزبكســتان؛ فــاناغــو و العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية؛ جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة؛ الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ أور 
  اليمن؛ زامبيا؛ زمبابوي.جمهورية فنزويال البوليفارية؛ فييت نام؛ 
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