
 
 

 

 
 

 
 

FCTC/CO 
 ٢٠١٢بر 

وراق االعتمــاد 
صحة العالمية 

النظــــام  عى مــــ

ه، والتي نظرًا 
ألطـراف بـأن 

ـال، منغوليـا، 
ملكـــة العربيـــة 

  ليفارية.

OP/5/2

الثاني/ نوفمب

  تماد

لتنظــر فــي أور 
قية منظمة الص

تتماشـــىوثيقــــة 

 أسماؤها أدناه
صـي مـؤتمر ا

ق، جزر مارشـ
رينســـيبي، المم
ة فنزويال البول

 

تشرين ا ١٦

ق االعتم

 ٢٠١٢ وفمبر
طراف في اتفاق

ملحـــق هــــذه الو
  ألطراف. 

ألطراف الواردة
. لـذا نوصصـلية

العراق ، الهند،
ســـان تـــومي وبر
ستان، جمهورية

٢٠١٢  

ص بأوراق

رين الثــاني/ نــو
ي لمؤتمر األط

فــــي م ســـماؤها
 اعتماد تلك األ

 الواردة من األ
وراق اعتمـاد أص

  :ميع الحقوق

بيساو، –غينيا 
ــر، ســـاموا، س
سورية، أوزبكس

 

٢ي/ نوفمبر 

 الخاص
  
  

تشــري ١٤ فــي 
 النظام الداخلي

الــــواردة أسراف 
ن يقبل أوراق ا

ي المراسالت 
كـن اعتبارهـا أو
مع التمتع بجم

غانا، غينيا، غ
ي، بيـــرو، قطـــ
رية العربية الس

 منظمـة 
ة بشـــأن 

 

تشرين الثاني ١
   المؤقت

 التقرير

ؤتمر األطــراف
من  ١٨لمادة 

 ممثلـــي األطــــر
مر األطراف أن

مر األطراف في
مصـورة ال يمك
تة في الدورة م

ك، جورجيا، غ
ديـــدة، بـــاراغواي
ودان، الجمهور

 في اتفاقية
ة اإلطاريـــة

١٧-١٢وريا، 
دول األعمال 

مسّودة 

يئــة مكتــب مــؤ
التفاقية طبقًا لل

  حة التبغ.

وراق اعتمــــاد 
ترح على مؤتم

ئة مكتب مؤتم
س أو ُأرسـلت م
ركة بصفة مؤقت

لغاريا، الدانمرك
بوا غينيـــا الجد
سيراليون، السو

ر األطراف ف
حة العالميـــة

   حة التبغ
  الخامسة 

 جمهورية كور
من جدو ٢-١

م

اجتمعــت هي 
ة إلى أمانة اال
ية بشأن مكافح

وتبـــّين أن أو 
ي. ومن ثم تقتر

ونظرت هيئ 
رسلت بالفاكس
حق في المشارك

بوتسوانا، بلغ
ناميبيـــا، بـــاب
السعودية، س

مؤتمر
الصـــح
مكافح
الدورة 
سول، 
١البند    

  
  
  
  

١- 
المقدمة
اإلطاري

  
٢- 

الداخلي
  
٣- 

ألنها ُأر
لها الح
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  الملحق
  

بلجيكــا، بــنن، بوتــان،  ، بــيالروس،بــنغالديش، بربــادوس البحــرين، أســتراليا، النمســا، آذربيجــان،أفغانســتان، الجزائــر، 
كنـدا،  الكـاميرون، كمبوديـا، بورونـدي، بوركينا فاصـو، روني دار السالم،المتعددة القوميات، البرازيل، ب دولة بوليفيا

الجمهوريـة  قبـرص، كوسـتاريكا، كـوت ديفـوار، جـزر كـوك، الكونغـو، الصـين، كولومبيـا، جـزر القمـر،تشاد، شـيلي، 
 إسـتونيا، االتحـاد األوروبـي، إكـوادور، مصـر، غينيـا االسـتوائية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جيبـوتي، التشيكية،
يـران اإلسـالمية، ألمانيـا، اليونـان، غواتيمـاال، هنـدوراس، هنغاريـا، جمهوريـة إ غـابون، غامبيـا، فنلنـدا، فرنسـا، فيجي،

جهوريــــة الو الكويــــت، قيرغيزســــتان،  كيريبــــاتي، كينيــــا، كازاخســــتان، أيرلنــــدا، إســــرائيل، إيطاليــــا، جامايكــــا، اليابــــان،
 لكسمبرغ، مدغشقر، ماليزيا، ملديف، مـالي، مالطـة، موريتانيـا، ليبيريا، ليبيا، ليتوانيا، ليسوتو،الديمقراطية الشعبية، 
 نيكــاراغوا، نيبــال، هولنــدا، نيوزيلنــدا،ميانمــار، ت ميكرونيزيــا الموحــدة، الجبــل األســود، واليــا موريشــيوس، المكســيك،

جمهوريـــة كوريـــا،  الفلبـــين، بولنـــدا، البرتغـــال،بنمـــا،  عمـــان، باكســـتان، بـــاالو، النيجـــر، نيجيريـــا، نيـــووي، النـــرويج،
جنـوب أفريقيـا، أسـبانيا،  ر سـليمان،سـلوفاكيا، جـز  جمهورية مولدوفا، االتحاد الروسي، السنغال، سيشيل، سـنغافورة،

ترينيــداد وتوبــاغو، تركيــا،  توغــو، جمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية الســابقة، تايلنــد، الســويد،ســري النكــا، ســوازيلند، 
أوغنــدا، أوكرانيــا، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، جمهوريــة تنزانيــا 

  .، اليمن، زامبيافييت نامأوروغواي،  دة،المتح
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