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  التقرير الخاص بأوراق االعتماد] مسودة [ 
  
  

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

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

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

 المعنية بوضع بروتوكول بشأن      هيئة التفاوض الحكومية الدولية    وعليه فقد اقترح المكتب على    . اخليالنظام الد 
 الـصادر عـن   FCTC/COP2(12)االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعقودة بناء على المقرر اإلجرائي      

  .مؤتمر األطراف، أن تعترف بصالحيتها
  
لدولية اإلخطارات الواردة من األطراف التي تـرد أسـماؤها          ودرس مكتب هيئة التفاوض الحكومية ا       -٣

لهذا فإن المكتـب يوصـي هيئـة التفـاوض          . أدناه ووجدها وثائق غير أصلية ال تعتبر أوراق اعتماد رسمية         
المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعقودة بنـاء علـى               الحكومية الدولية 

 بالسماح لهؤالء بالمشاركة في هذه الـدورة         الصادر عن مؤتمر األطراف    FCTC/COP2(12)ئي  المقرر اإلجرا 
  :بشكل مؤقت ريثما ترد أوراق اعتمادهم الرسمية

  
 أنغوال، بوتسوانا، الرأس األخضر، الصين، كرواتيا، جمهورية كوريا الديمقراطية الـشعبية، غينيـا            

، الجماعة األوروبية، غامبيا، ألمانيا، غواتيمـاال، جمهوريـة الو الديمقراطيـة الـشعبية،              االستوائية
لكسمبرغ، ملديف، ناميبيا، نيكاراغوا، النرويج، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، بولندا، البرتغال، قطر،            

 الشمالية، جمهوريـة    ، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا        السودان
  .تنزانيا المتحدة
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  الملحق
  

 ، بوتـان  ، بـنن  ، بلجيكا ،بيالروسبنغالديش، بربادوس،    ، البحرين ، النمسا ، أستراليا ، أرمينيا ، الجزائر ،ألبانيا
 ، جمهورية أفريقيا الوسـطى    ، كندا ، الكاميرون ، كمبوديا ، بوروندي ، بوركينا فاصو  ، بلغاريا ، البرازيل بوليفيا،
 ، جيبـوتي  ،الـدانمرك  ، جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة     ، جزر كوك  ، الكونغو ، جزر القمر  كولومبيا، ،شيلي

 ، الهند ، هنغاريا ، هندوراس ، غينيا ، اليونان ، غانا ، جورجيا ، فرنسا ، فنلندا ، فيجي ،الجماعة األوروبية  ،إكوادور
 ، كيريبـاتي  ، كينيا ، كازاخستان ، األردن ،ان الياب ،جامايكاإيطاليا،   ، إسرائيل ،أيرلنداجمهورية إيران اإلسالمية،    

 ، موريتانيـا  ، مالطة ، مالي ، ماليزيا ، مدغشقر ، ليتوانيا ،الجماهيرية العربية الليبية  ليسوتو،   ، التفيا ،قيرغيزستان
 ، نيوزيلندا ، هولندا ، نيبال ، ميانمار ،الجبل األسود واليات ميكرونيزيا الموحدة، منغوليا،      ،المكسيكموريشيوس،  

االتحاد الروسـي،    ،رومانياجمهورية كوريا،    ، الفلبين ، بيرو ، باراغواي ، بنما ، عمان ، نيووي ، نيجيريا ،رالنيج
 ،سـنغافورة سيـشيل،    ،صـربيا المملكة العربية السعودية، السنغال،      ، سان تومي وبرينسيبي   ، ساموا ،رواندا

 ، تايلند ، الجمهورية العربية السورية   ،لسويد ا سوازيلند، ،النكا  سري ، أسبانيا ، جنوب أفريقيا  ، سلوفينيا ،سلوفاكيا
  .، فييت نام، زامبيا جمهورية فنزويال البوليفارية، فانواتو، أوروغواي،أوكرانياأوغندا،  ، توفالو، تركيا،توغو
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