
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/2  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٥  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨-١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال  ٢-١البند 
  
  
  

  التقرير الخاص بأوراق االعتماد
  

  
لتنظــر فــي أوراق االعتمــاد  ٢٠١٤تشــرين األول/ أكتــوبر  ١٤اجتمعــت هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــراف فــي   -١

من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية  ١٨المقدمة إلى أمانة االتفاقية طبقًا للمادة 
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

  
لـــي األطــــراف الــــواردة أســـماؤها فــــي ملحـــق هــــذه الوثيقــــة تتماشـــى مــــع النظــــام وتبـــّين أن أوراق اعتمــــاد ممث  -٢

  الداخلي. ومن ثم تقترح على مؤتمر األطراف أن يقبل أوراق اعتماد تلك األطراف. 
  
ونظرت هيئة مكتب مؤتمر األطراف في المراسالت الواردة من األطراف الواردة أسماؤها أدناه، والتي نظرًا   -٣

فاكس أو ُأرسلت مصورة، ال يمكن اعتبارها أوراق اعتماد أصـلية. لـذا نوصـي مـؤتمر األطـراف بـأن ألنها ُأرسلت بال
لها الحق في المشاركة بصفة مؤقتة في الدورة مع التمتع بجميع الحقوق في انتظار تقديم أوراق اعتمادهـا األصـلية 

  األطراف قرارًا يقضي بقبول أوراق اعتمادها: مؤتمرواتخاذ 
  

كــــوادور، إســــتونيا، غامبيــــا، ليتوانيــــا، جــــزر مارشــــال، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، جــــزر ســــليمان، جــــزر كــــوك، إ
  تركمانستان، توفالو، أوكرانيا، جمهورية تنزانيا المتحدة.
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  الملحق
  

 بـــنن، بوتـــان،، بلجيكـــا، بـــيالروسأفغانســـتان، الجزائـــر، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمســـا، آذربيجـــان، البحـــرين، بـــنغالديش، 
تشــــاد، شــــيلي، الصــــين،  البرازيــــل، برونــــي دار الســــالم، بلغاريــــا، بوركينــــا فاصــــو، بورونــــدي، كمبوديــــا، الكــــاميرون،

الكونغــو، كوســتاريكا، كــوت ديفــوار، كرواتيــا، قبــرص، الجمهويــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا  كولومبيــا، جــزر القمــر،
فنلنـدا، إثيوبيـا، االتحـاد األوروبـي، جيبـوتي، مصـر،  الـدانمرك، اطيـة،جمهورية الكونغو الديمقر  الديمقراطية الشعبية،

الهنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، بيسـاو، غيانـا،  -غينيا، غينيـاغواتيماال، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، فرنسا، غابون، 
ــــة إيــــران اإلســــالمية،  ــــان، إيطاليــــا، أيرلنــــدا، العــــراق، جمهوري الكويــــت، ســــتان، كينيــــا، كازاخاألردن، جامايكــــا، الياب

مـالي، ليبيـا، لكسـمبرغ، مدغشـقر، ماليزيـا، ملـديف، ليسـوتو، التفيـا، جهورية الو الديمقراطيـة الشـعبية، قيرغيزستان، 
ناميبيـــا، نيبـــال، الجبـــل األســـود، منغوليـــا، مالطـــة، موريتانيـــا، موريشـــيوس، المكســـيك، واليـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة، 

قطـر، الفلبـين، بولنـدا، البرتغـال، بيـرو، مان، باكستان، بـاالو، بنمـا، عُ  النرويج،نيجيريا،  هولندا، نيكاراغوا، النيجر،
سيشــــيل، ســــنغافورة، صــــربيا، الســــنغال، ســــاموا، االتحــــاد الروســــي، رومانيــــا، جمهوريــــة كوريــــا، جمهوريــــة مولــــدوفا، 

 الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، تايلنـــد،، الســـويد، ســـوازيلندالســـودان، ســـلوفاكيا، جنـــوب أفريقيـــا، أســـبانيا، ســـري النكـــا، 
توغـو، ترينيـداد وتوبـاغو، تركيـا، أوغنـدا، اإلمـارات العربيـة لشـتي،  -تيمـورجمهورية مقدونية اليوغوسالفية السـابقة، 

  فييت نام، اليمن، زامبيا.أوزبكستان، المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أوروغواي، 
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