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  التقرير الخاص بأوراق االعتماد] مسودة [ 
  
  

 من النظـام    ١٨فحصت هيئة مكتب مؤتمر األطراف أوراق االعتماد المقدمة إلى األمانة طبقاً للمادة               -١
  .الداخلي لمؤتمر األطراف

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

  .وعليه فقد اقتُرح أن يعترف مؤتمر األطراف بصالحيتها. النظام الداخلي
  
وفحصت هيئة المكتب اإلخطارات الواردة من األطراف التي ترد أسماؤها أدناه والتـي ال يمكـن أن                  -٣

 األطراف بالسماح لها بالمشاركة      ولهذا توصي مؤتمر   .تعتبر أوراق اعتماد رسمية ألنها ليست الوثائق األصلية       
  :في الدورة، بشكل مؤقت، وبالتمتع بكل الحقوق في الدورة ريثما ترد أوراق اعتمادها الرسمية

  
البحرين، بربادوس، بوتسوانا، كندا، كولومبيا، مصر، إستونيا، فنلندا، العـراق، إسـرائيل، إيطاليـا،              

يا الموحدة، هولندا، نيجيريا، باكـستان، بـابوا        س، واليات ميكرونيز  وجامايكا، قيرغيزستان، موريشي  
غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، قطر، سانت لوسيا، سنغافورة، أسبانيا، الـسويد، الجمهوريـة العربيـة               
السورية، تونغا، أوكرانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهوريـة فنـزويال             

  .البوليفارية
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  الملحق
  

 ، بلغاريـا  ، برونـي دار الـسالم       ، البرازيل ، بنن ، بلجيكا ، بنغالديش ، النمسا ، أستراليا ، أرمينيا ، أنغوال ،ألبانيا
 ، شـيلي  ، تـشاد  ، جمهورية أفريقيا الوسطى   ، الرأس األخضر  ، الكاميرون ، كمبوديا ، بوروندي ،بوركينا فاصو 

 ، إكـوادور  ، جيبـوتي  ، الـدانمرك  ،و الديمقراطية  جمهورية الكونغ  ، جزر كوك  ، الكونغو ، جزر القمر  ،الصين
 ،هنغاريـا هنـدوراس،    غينيا، ، غواتيماال ، اليونان ، غانا ، ألمانيا ،جورجياغامبيا،   ، فرنسا ،الجماعة األوروبية 

 ، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية    ، الكويت ، كينيا ، األردن ، اليابان ، أيرلندا ،جمهورية إيران اإلسالمية  الهند،  
منغوليـا،   ،المكـسيك  ،جزر مارشـال  مالطة،   ، مالي ، ملديف ، ماليزيا ،مدغشقرليتوانيا، لكسمبرغ،    ،ليسوتو
جمهورية ،  البرتغال،  باراغوايبنما،   ، باالو ، عمان ، النرويج ، نيووي  نيوزيلندا، ، نيبال ، ناورو ، ناميبيا ،ميانمار
مملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا،     رومانيا، االتحاد الروسي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، ال        ،كوريا

 ، توغـو  ، تايلنـد  ،سـوازيلند السودان،   ،النكا  سري ، جنوب أفريقيا  ، جزر سليمان  سيشيل، سلوفاكيا، سلوفينيا،  
أوغندا، اإلمارات العربية المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، فـانواتو،           ، تركيا ،ترينيداد وتوباغو 

  .اليمن، زامبيا
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