
  

 منظمة الصحة العالمية اإلطارية    اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ

  مؤتمر األطراف 

ة الدولية المعنية بوضع    يهيئة التفاوض الحكوم   
 االتجـار غيـر المـشروع       بـشأن بروتوكول  

  بمنتجات التبغ
  الدورة األولى 
  ٢٠٠٨ فبراير/ شباط ١٦-١١جنيف،  

  FCTC/COP/INB-IT/1/6  
  ٢٠٠٨ فبراير/ شباط ١٣

  
  
  
  

  التقرير الخاص بأوراق االعتماد] مسودة [ 
  
  

قام مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غيـر المـشروع                 -١
 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية FCTC/COP2(12)بمنتجات التبغ، المعقودة بناء على المقرر اإلجرائي 

ة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، بفحص أوراق االعتماد المقدمة إلى أمانة االتفاقية طبقـاً              منظمة الصحة العالمي  
  . من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف١٨للمادة 

  
وتبين أن أوراق اعتماد ممثلي األطراف التي ترد أسماؤها في ملحق هذه الوثيقة جاءت وفقاً ألحكـام                   -٢

  . بصالحيتها هيئة التفاوض الحكومية الدوليةالمكتب أن تعترفوعليه فقد اقترح . النظام الداخلي
  
ودرس مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية اإلخطارات الواردة من األطراف التي تـرد أسـماؤها                 -٣

لهذا فإن المكتـب    . أدناه والتي وإن بينت أسماء ممثلي األطراف المعنيين فإنها ال تعتبر أوراق اعتماد رسمية             
ئة التفاوض الحكومية الدولية بالسماح لهؤالء بالمشاركة في هذه الدورة بشكل مؤقـت ريثمـا تـرد           يوصي هي 

  :أوراق اعتمادهم الرسمية
  

أنغوال؛ أنتيغوا وبربودا؛ بنغالديش؛ بربادوس؛ بليز؛ غواتيماال؛ جمهورية إيران اإلسالمية؛ جمهورية           
يا الموحدة؛ منغوليا؛ باكستان؛ قطر؛ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية؛ موريشيوس؛ واليات ميكرونيز

  .كوريا؛ سانت لوسيا؛ المملكة العربية السعودية؛ السنغال؛ سوازيلند؛ تونغا؛ أوغندا؛ فييت نام
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  الملحق
  

ألبانيا؛ الجزائر؛ أرمينيا؛ أستراليا؛ النمسا؛ البحرين؛ بيالروس؛ بلجيكا؛ بنن؛ بوتـان؛ بوتـسوانا؛ البرازيـل؛               
بلغاريا؛ بوركينا فاصو؛ بوروندي؛ كمبوديا؛ الكاميرون؛ كندا؛ الرأس األخضر؛ جمهورية أفريقيـا الوسـطى؛              

؛ الدانمرك؛ جيبوتي؛ إكوادور؛ الكونغو الديمقراطيةشيلي؛ الصين؛ جزر القمر؛ الكونغو؛ جزر كوك؛ جمهورية        
غينيا؛ هنـدوراس؛   ألمانيا؛ غانا؛ اليونان؛    فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ جورجيا؛     الجماعة األوروبية؛   مصر؛ إستونيا؛   

 التفيا؛  قيرغيزستان؛كينيا؛ كيريباتي؛   كازاخستان؛  أيرلندا؛ إسرائيل؛ جامايكا؛ اليابان؛ األردن؛      الهند؛  هنغاريا؛  
موريتانيا؛ المكـسيك؛   مالطة؛  مدغشقر؛ ماليزيا؛ ملديف؛ مالي؛     لكسمبرغ؛   ليتوانيا؛   ؛الجماهيرية العربية الليبية  

النيجر؛ نيجيريا؛ نيووي؛ النـرويج؛ عمـان؛       نيوزيلندا؛   ميانمار؛ ناميبيا؛ ناورو؛ نيبال؛ هولندا؛       ل األسود؛ الجب
؛ سـان تـومي وبرينـسيبي     رواندا؛ ساموا؛   رومانيا؛  بولندا؛ البرتغال؛   الفلبين؛  باراغواي؛ بيرو؛   بنما؛  باالو؛  
؛ الـسويد؛   السودانالنكا؛   فريقيا؛ أسبانيا؛ سري  سلوفاكيا؛ سلوفينيا؛ جزر سليمان؛ جنوب أ     سنغافورة؛   صربيا؛

ترينيـداد  توغو؛  ؛   ليشتي -تيمور؛  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة   الجمهورية العربية السورية؛ تايلند؛     
المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا        أوكرانيا؛ اإلمارات العربية المتحدة؛     ؛  توفالووتوباغو؛ تركيا؛   

  .أوروغواي؛ فانواتو؛ جمهورية فنزويال البوليفاريةجمهورية تنزانيا المتحدة؛ ة؛ الشمالي
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