
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/1 Rev.2  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ تشرين األول/ أكتوبر ١٣  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ١-١البند 
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  

  
  افتتاح أعمال الدورة  -١
  

  العملوتنظيم  جدول األعمال اعتماد  ١-١
  

  (المشروح)FCTC/COP/6/1 و FCTC/COP/6/1 الوثيقتان
 

  أوراق اعتماد المشاركين  ٢-١
  

  FCTC/COP/6/2الوثيقة 
  

  ممثل كندايحل محل  لمكتب لتمثيل إقليم األمريكتينانتخاب عضو من هيئة ا  ٣-١
  
  مؤتمر األطراف  لدىمراقب  مركزالحصول على طلبات   -٢
  

  FCTC/COP/6/4 و FCTC/COP/6/3 Add.1و FCTC/COP/6/3 الوثائق
  

ثـم  المنظمـة اإلطاريـةالتقـدم العـالمي فـي تنفيـذ اتفاقيـة كلمة تلقيها رئيسة أمانة االتفاقيـة وتقريـر عـن   -٣
  مناقشة عامة

    
  FCTC/COP/6/5الوثيقة       

   
  التقنيةصكوك المعاهدات والمسائل   -٤
  

  حالة بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  ١-٤  
  

  FCTC/COP/6/6الوثيقة       
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"التــدابير الســعرية والضــريبية مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة:  ٦المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة   ٢-٤  
بين  ةالعضوية العامل ةالصياغة المفتوح مجموعة: تقرير "الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ    
  ينالدورت    

  
  FCTC/COP/6/7الوثيقة       

  
  : تقرير فريق الخبراء"المسؤوليةمن اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ١٩تنفيذ المادة   ٣-٤  

  
  FCTC/COP/6/8الوثيقة       

  
  الناشئة في العالممنتجات المكافحة ومنع   ٤-٤  

  
  منتجات التبغ العديم الدخان     ١-٤-٤    

  
  FCTC/COP/6/9الوثيقة         

  
   نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية    ٢-٤-٤    

  
  FCTC/COP/6/10الوثيقة         

  
   (بند اقترحاه طرفان)تدخين التبغ بالنرجيلة     ٣-٤-٤    

  
  FCTC/COP/6/11الوثيقة         
    
مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة  ١٨و ١٧بـــدائل زراعـــة التبـــغ المســـتدامة اقتصـــاديًا (فيمـــا يتعلـــق بالمـــادتين   ٥-٤  
  : تقرير الفريق العاملاإلطارية)    

  
  FCTC/COP/6/12 الوثيقة      

  
مـن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة:  ١٠و ٩مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئيـة لتنفيـذ المـادتين   ٦-٤  
  : تقرير الفريق العاملمحتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ""تنظيم     

  
  FCTC/COP/6/14 و FCTC/COP/6/13 تانالوثيق      

  
  اتفاقية المنظمة اإلطاريةتقييم أثر   ٧-٤  

  
  FCTC/COP/6/15 ةالوثيق      

  
تــدخل دوائــر يتصــل ب ســتجدة فيمــااإلطاريــة: القضــايا المالمنظمــة مــن اتفاقيــة  ٣-٥ المــادةنفيــذ ت  ٨-٤  
  قترحه أحد األطراف)ا(بند صناعة التبغ     

  
  FCTC/COP/6/16 ةالوثيق      
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  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي  -٥
  

  ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية  ١-٥
  

 FCTC/COP/6/17الوثيقة 
  
  اتفاقية المنظمة اإلطاريةمن أجل تنفيذ دولي التعاون ال  ٢-٥

  
  FCTC/COP/6/18الوثيقة 

  
  : تقرير الفريق العاملتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطاريةدابير المستدامة بشأن تعزيز الت  ٣-٥

  
 FCTC/COP/6/19الوثيقة 

  
اتفاقيـــة  تنفيـــذخـــص ي التجـــارة واالســـتثمار، بمـــا فيهـــا االتفاقـــات والتحـــديات القانونيـــة فيمـــا مســـائل  ٤-٥

  المنظمة اإلطارية  
  

 FCTC/COP/6/20الوثيقة 
  
  الميزانية والمسائل المؤسسيةمسائل   -٦
  

  ٢٠١٣-٢٠١٢ والميزانية تقرير األداء الخاص بالميزانية وخطة العمل  ١-٦
  

  FCTC/COP/6/21الوثيقة 
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤ والميزانية تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل  ٢-٦
  

  FCTC/COP/6/22الوثيقة 
  

  المساهمات المقدرة الطوعية  ٣-٦
  

  FCTC/COP/6/23الوثيقة 
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦لفترة المالية ل تانلمقترحميزانية االعمل و الخطة   ٤-٦
  

   FCTC/COP/6/INF.DOC./1 و FCTC/COP/6/24 ائقالوث
  FCTC/COP/6/INF.DOC./2 و

  
  مكتب مؤتمر األطراف : تقرير هيئةدة واليتهمعملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية وتجديد   ٥-٦

  
  FCTC/COP/6/25الوثيقة 

  
  اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطرافاستعراض   ٦-٦

  
  FCTC/COP/6/26الوثيقة 
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  (بند اقترحه أحد األطراف)وهيئاته الفرعية   في دورات مؤتمر األطرافأفراد الجمهور  مشاركة  ٧-٦
  

  FCTC/COP/6/27الوثيقة 
  
  (بند اقترحه أحد األطراف)على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف  ةلتعديالت الُمحتملا  ٨-٦

  
  FCTC/COP/6/28الوثيقة 

  
  ة لمؤتمر األطرافبعانعقاد الدورة السا موعد ومكان  -٧
  

  FCTC/COP/6/29الوثيقة 
  
  انتخاب رئيس مؤتمر األطراف ونوابه  -٨
  

  FCTC/COP/6/30الوثيقة       
  
  التقرير المؤقت للدورة السادسة لمؤتمر األطرافاعتماد   -٩
  

 FCTC/COP/6/INF.DOC./3و FCTC/COP/6/31الوثيقة 
  

  اختتام أعمال الدورة  -١٠
  
  

=     =     =  


