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  لجنة أوراق االعتماد
  
  
  رــريـتق

  
 

  التالية: الدول األعضاء. وحضر ھذا االجتماع مندوبو ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢اجتمعت لجنة أوراق االعتماد في  -١

  أنغوال وبيالروس وٕايطاليا واليابان وليتوانيا ومالي وميانمار وبنما وباراغواي وجنوب السودان واليمن.  
  
  وانتخبت اللجنة عضوي المكتب التاليين:  -٢

 رئيسًا؛ –(اليابان)  السيد هيرويوكو يامايا 
 نائبًا للرئيس. – (أنغوال) السيد أوغاستو روزا نيتو 

  
مــن النظــام الــداخلي  ٢٢وفحصــت اللجنــة أوراق االعتمــاد المســّلمة إلــى المــدير العــام طبقــًا ألحكــام المــادة   -٣

  العالمية. والحظت أن األمانة تحققت من أن أوراق االعتماد هذه متوافقة مع النظام الداخلي.لجمعية الصحة 
  
وتبين أن أوراق اعتماد مندوبي الدول األعضاء المذكورة في ملحق هذا التقرير متوافقة مع النظام الداخلي   -٤

  ية أن تعترف بصحتها.بوصفها أوراق اعتماد رسمية؛ ولذلك تقترح اللجنة على جمعية الصحة العالم
  
 حــين فــي والتــي أدنــاه القائمــة في أسماؤها الواردة األعضاء الدول من المقدمة خطاراتإلا اللجنة وفحصت  -٥

 ثــم ومــن. الــداخلي النظــام ألحكــام وفقــاً  رســمية 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

  
  الوسي سانت

  
قبـــول أوراق االعتمـــاد الرســـمية التـــي تـــرد توصـــية الجمعيـــة بـــأن يخـــّول إلـــى رئـــيس الجمعيـــة وتقتـــرح اللجنـــة   -٦

  .الحقاً 
  

  :٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢تم التوقيع من جانب عضوي مكتب لجنة أوراق االعتماد في 
  (اليابان) هيرويوكو ياماياالسيد   الرئيس:

  (أنغوال) السيد أوغاستو روزا نيتو نائب الرئيس:
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  الملحق
 

أفغانســتان؛ ألبانيــا؛ الجزائــر؛ أنــدورا؛ أنغــوال؛ أنتيغــوا وبربــودا؛ األرجنتــين؛ أرمينيــا؛ أســتراليا؛ النمســا؛ آذربيجــان؛ جــزر 
بوتــان؛ دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات؛ بليــز؛ بــنن؛ البهامــا؛ البحــرين؛ بــنغالديش؛ بربــادوس؛ بــيالروس؛ بلجيكــا؛ 

؛ كمبوديــا؛ كــابو فيــرديروني دار السالم؛ بلغاريا؛ بوركينا فاصو؛ بورونــدي؛ البرازيل؛ ببوتسوانا؛ البوسنة والهرسك؛ 
تشــاد؛ شــيلي؛ الصــين؛ كولومبيــا؛ جــزر القمــر؛ الكونغــو؛ جــزر كــوك؛ جمهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ الكــاميرون؛ كنــدا؛ 

كــــوت ديفــــوار؛ كرواتيــــا؛ كوبــــا؛ قبــــرص؛ الجمهوريــــة التشــــيكية؛ جمهوريــــة كوريــــا الديمقراطيــــة الشــــعبية؛ كوســــتاريكا؛ 
الجمهوريــة الدومينيكيــة؛ إكــوادور؛ مصــر؛ الســلفادور؛ جيبــوتي؛ دومينيكــا؛ جمهورية الكونغو الديمقراطيــة؛ الــدانمرك؛ 

جورجيــا؛ ألمانيــا؛ غانــا؛ اليونــان؛ غامبيــا؛ ا؛ غــابون؛ غينيا االستوائية؛ إريتريا؛ إســتونيا؛ إثيوبيــا؛ فيجــي؛ فنلنــدا؛ فرنســ
هــايتي؛ هنــدوراس؛ هنغاريــا؛ أيســلندا؛ الهنــد؛ إندونيســيا؛ جمهوريــة بيســاو؛ غيانــا؛ -غينيــاغرينــادا؛ غواتيمــاال؛ غينيــا؛ 

يبــــاتي؛ كير كازاخســــتان؛ كينيــــا؛ األردن؛ إيــــران اإلســــالمية؛ العــــراق؛ أيرلنــــدا؛ إســــرائيل؛ إيطاليــــا؛ جامايكــــا؛ اليابــــان؛ 
ليتوانيــا؛ لكســمبرغ؛ ليبيــا؛ جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية؛ التفيــا؛ لبنــان؛ ليســوتو؛ ليبيريــا؛ قيرغيزســتان؛ الكويــت؛ 

ـــديف؛ مـــالي؛ مالطـــة؛  ـــا؛ مل ـــا؛ موريشـــيوس؛ المكســـيك؛ جـــزر مارشـــال؛ مدغشـــقر؛ مـــالوي؛ ماليزي ـــاكو؛ موريتاني مون
نيبــال؛ هولنــدا؛ نيوزيلنــدا؛ نيكــاراغوا؛ النيجــر؛ نــاورو؛ سود؛ المغرب؛ موزامبيــق؛ ميانمــار؛ ناميبيــا؛ منغوليا؛ الجبل األ

باراغواي؛ بيرو؛ الفلبــين؛ بولنــدا؛ البرتغــال؛ قطــر؛ جمهوريــة كوريــا؛ بنما؛ باالو؛ مان؛ باكستان؛ عُ النرويج؛ نيجيريا؛ 
ســاموا؛ ســان مــارينو؛ ســان تــومي فنســنت وغرينــادين؛ ســانت االتحــاد الروســي؛ روانــدا؛  جمهوريــة مولــدوفا؛ رومانيــا؛

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

لشــتي؛  –تايلند؛ جمهورية مقدونية اليوغوسالفية الســابقة؛ تيمــور  طاجيكستان؛ سويسرا؛ الجمهورية العربية السورية؛
ربيــة المتحــدة؛ تركيــا؛ تركمانســتان؛ توفــالو؛ أوغنــدا؛ أوكرانيــا؛ اإلمــارات العتــونس؛ ترينيــداد وتوبــاغو؛ توغــو؛ تونغــا؛ 

المملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية؛ جمهوريــــة تنزانيــــا المتحــــدة؛ الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة؛ 
  جمهورية فنزويال البوليفارية؛ فييت نام؛ اليمن؛ زامبيا؛ زمبابوي.فانواتو؛ أوروغواي؛ أوزبكستان؛ 
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