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  لجنة أوراق االعتماد
  
  
  رــريـتق

  
 

منـــــدوبو الـــــدول . وحضـــــر هـــــذا االجتمـــــاع ٢٠١٦أيـــــار/ مـــــايو  ٢٤اجتمعـــــت لجنـــــة أوراق االعتمـــــاد فـــــي   -١
  التالية: األعضاء

  
  تونغا؛ أسبانيا؛ بولندا؛ مدغشقر؛ ليبيريا؛ كينيا؛ هايتي؛ جورجيا

  
  وانتخبت اللجنة عضوي المكتب التاليين:  -٢

  (بولندا) رئيسًا؛ –السيدة كاتارزينا روتكوفوسكا 
  (ليبيريا) نائبًا للرئيس. –الدكتور بيرنيس داهن 

  
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.
  
ق هذا التقرير متوافقة مع النظام الداخلي وتبين أن أوراق اعتماد مندوبي الدول األعضاء المذكورة في ملح  -٤

  بوصفها أوراق اعتماد رسمية؛ ولذلك تقترح اللجنة على جمعية الصحة العالمية أن تعترف بصحتها.
  
 حـين فـي والتـي أدنـاه القائمـة فـي أسماؤها الواردة األعضاء الدول من المقدمة خطاراتإلا 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

  
ردن؛ قيرغيزســتان؛ بيســاو؛ األ - غينيــا ؛غامبيــابليــز؛ بــنن؛ بوتســوانا؛ جمهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ جيبــوتي؛ 

  ليبيا؛ السودان
  

  :٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٤تم التوقيع من جانب عضوي مكتب لجنة أوراق االعتماد في 
  السيدة ك. روتكوفوسكا، بولندا  الرئيس:

  ليبيريانائب الرئيس: الدكتور ب. داهن، 
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  الملحق
 

أفغانســتان؛ ألبانيــا؛ الجزائــر؛ أنــدورا؛ أنغــوال؛ أنتيغــوا وبربــودا؛ األرجنتــين؛ أرمينيــا؛ أســتراليا؛ النمســا؛ آذربيجــان؛ جــزر 
البهامــــا؛ البحــــرين؛ بــــنغالديش؛ بربــــادوس؛ بــــيالروس؛ بلجيكــــا؛ بوتــــان؛ دولــــة بوليفيــــا المتعــــددة القوميــــات؛ البوســــنة 

؛ كمبوديـا؛ الكـاميرون؛ كنـدا؛ كـابو فيـرديدار السالم؛ بلغاريا؛ بوركينا فاصو؛ بوروندي؛  والهرسك؛ البرازيل؛ بروني
كـــوت ديفـــوار؛ كرواتيـــا؛ كوبـــا؛ كوســـتاريكا؛ تشـــاد؛ شـــيلي؛ الصـــين؛ كولومبيـــا؛ جـــزر القمـــر؛ الكونغـــو؛ جـــزر كـــوك؛ 

الديمقراطيــــة؛ الــــدانمرك؛ قبــــرص؛ الجمهوريــــة التشــــيكية؛ جمهوريــــة كوريــــا الديمقراطيــــة الشــــعبية؛ جمهوريــــة الكونغــــو 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة؛ إكـــوادور؛ مصـــر؛ الســـلفادور؛ غينيـــا االســـتوائية؛ إريتريـــا؛ إســـتونيا؛ إثيوبيـــا؛ فيجـــي؛ فنلنـــدا؛ 
فرنســا؛ غــابون؛ جورجيــا؛ ألمانيــا؛ غانــا؛ اليونــان؛ غرينــادا؛ غواتيمــاال؛ غينيــا؛ هــايتي؛ هنــدوراس؛ هنغاريــا؛ أيســلندا؛ 

مهورية إيران اإلسالمية؛ العراق؛ أيرلندا؛ إسرائيل؛ إيطاليا؛ جامايكا؛ اليابان؛ كازاخسـتان؛ كينيـا؛ الهند؛ إندونيسيا؛ ج
الكويت؛ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية؛ التفيا؛ لبنان؛ ليسـوتو؛ ليبيريـا؛ ليتوانيـا؛ لكسـمبرغ؛ مدغشـقر؛ كيريباتي؛ 

واليات ميكرونيزيا الموحدة يتانيا؛ موريشيوس؛ المكسيك؛ مور جزر مارشال؛ مالوي؛ ماليزيا؛ ملديف؛ مالي؛ مالطة؛ 
موناكو؛ منغوليا؛ الجبل األسود؛ المغرب؛ موزامبيق؛ ميانمار؛ ناميبيا؛ نيبال؛ هولندا؛ نيوزيلنـدا؛ نيكـاراغوا؛ النيجـر؛ 

؛ بولنــدا؛ البرتغــال؛ بنمــا؛ بــابوا غينيــا الجديــدة؛ بــاراغواي؛ بيــرو؛ الفلبــينبــاالو؛ مــان؛ باكســتان؛ عُ نيجيريــا؛ النــرويج؛ 
سـانت فنسـنت قطر؛ جمهورية كوريا؛ جمهورية مولـدوفا؛ رومانيـا؛ االتحـاد الروسـي؛ روانـدا؛ سـانت كيـتس ونيفـيس؛ 

ســاموا؛ ســان مــارينو؛ ســان تــومي وبرينســيبي؛ المملكــة العربيــة الســعودية؛ الســنغال؛ صــربيا؛ سيشــيل؛ وغرينــادين؛ 
؛ جـــزر ســـليمان؛ الصـــومال؛ جنـــوب أفريقيـــا؛ جنـــوب الســـودان؛ أســـبانيا؛ ســـيراليون؛ ســـنغافورة؛ ســـلوفاكيا؛ ســـلوفينيا

تايلند؛ جمهورية مقدونية  طاجيكستان؛ النكا؛ سورينام؛ سوازيلند؛ السويد؛ سويسرا؛ الجمهورية العربية السورية؛ سري
؛ أوكرانيـا؛ اإلمـارات تركيا؛ تركمانستان؛ توفالو؛ أوغنداتونس؛ لشتي؛ توغو؛ تونغا؛  –اليوغوسالفية السابقة؛ تيمور 

العربيــة المتحــدة؛ المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية؛ جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة؛ الواليــات المتحــدة 
  جمهورية فنزويال البوليفارية؛ فييت نام؛ اليمن؛ زامبيا؛ زمبابوي.فانواتو؛ األمريكية؛ أوروغواي؛ أوزبكستان؛ 
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