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  المجموعة اإلقليمية ألوروبا  ٩,٤٥-٩,١٥الساعة 
  مباشرة) لالتحاد األوروبي تنسيقياجتماع (بعد 

  قاعة فالداي/ سيليغر،
  ، الطابق األول٤مدخل 

قاعة سيلينغا، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا  ٩,٤٥-٨,٤٥الساعة 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 

قاعة فولغا، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ  ٩,٤٥-٨,٤٥الساعة 
 ، الطابق الثاني٧مدخل 

  
  اجتماعات أخرى

  
قاعة فالداي/ سيليغر،   األوروبيالتحاد ي لاجتماع تنسيق٩,١٥-٨,١٥الساعة 

  ، الطابق األول٤مدخل 

الخبرات المتعلقة بتنفيذ   – لقاء في وقت الغداء  ١٤,٤٥-١٣,٣٠الساعة 
من اتفاقية المنظمة اإلطارية. تنظمه  ١٧المادة 
   .البرازيل

قاعة إنيسي، برج المكاتب، 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 

التقدم الُمحرز والتحديات   – الغداءلقاء في وقت   ١٤,٤٥-١٣,٣٠الساعة 
من اتفاقية المنظمة  ٣-٥المواجهة في تنفيذ المادة 

   .أمانة االتفاقية تنظمهاإلطارية. 

قاعة الدوغا، برج المكاتب، 
  ، الطابق الرابع٧مدخل 

  قاعة فالداي/ سيليغر،  اجتماع تنسيقي لالتحاد األوروبي  ١٤,٤٥-١٣,٤٥الساعة 
  األول، الطابق ٤مدخل 

، ٤قاعة أورال، مدخل   جلسة هيئة مكتب مؤتمر األطراف  ١٩,٠٠-١٨,٣٠الساعة 
  الطابق الثاني
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   برنامج العمل

 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  - ١٠,٠٠الساعة   الرابعةالجلسة العامة 
  التقرير األول للجنة ألف  

   FCTC/COP/6/A/R1(Draft)  الوثيقة   
  أوراق اعتماد المشاركين  ٢-١البند 

  FCTC/COP/6/2 الوثيقة  
 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  – ١٠,٣٠الساعة   ألفللجنة  الثالثةالجلسة 

  ٤البند 
  تابع

   صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  ٨-٤البند 
  تابع

تدخل دوائر فيما يتصل بستجدة اإلطارية: القضايا المالمنظمة من اتفاقية  ٣-٥ المادةتنفيذ 
  قترحه أحد األطراف)ا(بند صناعة التبغ 

  FCTC/COP/6/16 الوثيقة  
  : تقرير فريق الخبراء"المسؤولية"من اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ١٩تنفيذ المادة   ٣-٤البند 

  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.4 و FCTC/COP/6/8الوثيقتان   

    وٕاذا سمح الوقت
  منتجات التبغ العديم الدخان  ١-٤-٤البند 

  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.7 و FCTC/COP/6/9الوثيقتان   
  نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية  ٢-٤-٤البند 

  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.2 و FCTC/COP/6/10 Rev.1الوثيقتان   
    

 ، الطابق األول٤قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل  – ١٠,٣٠الساعة   باءللجنة  الثالثةالجلسة 
  ٥البند 
  تابع

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

  ٢-٥البند 
  تابع

 من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطاريةدولي التعاون ال

  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.6 و FCTC/COP/6/18الوثيقتان   
  ٤-٥البند 
  تابع

اتفاقية  تنفيذيخص  التجارة واالستثمار، بما فيها االتفاقات والتحديات القانونية فيمامسائل 
  المنظمة اإلطارية
   FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3 و FCTC/COP/6/20 الوثائق

  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.5و
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  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية  ٦البند 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦لفترة المالية لمقترحتان لميزانية االعمل و الخطة   ٤-٦البند 

  FCTC/COP/6/INF.DOC./1 و FCTC/COP/6/24 Rev.1 الوثائق  
  FCTC/COP/6/INF.DOC./2و

  عملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية وتجديد مدة واليته: تقرير هيئة مكتب مؤتمر األطراف  ٥-٦البند 
  FCTC/COP/6/25الوثيقة   

 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  – ١٥,٠٠الساعة   ألفللجنة  الرابعةالجلسة 
  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  (بند اقترحاه طرفان)تدخين التبغ بالنرجيلة   ٣-٤-٤البند 
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.8 و FCTC/COP/6/11 الوثيقتان  

من اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ١٠و ٩مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئية لتنفيذ المادتين   ٦-٤البند 
  : تقرير الفريق العامل"تنظيم محتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ"

  FCTC/COP/6/14 Add.1 و FCTC/COP/6/14 و FCTC/COP/6/13الوثائق   
    وٕاذا سمح الوقت

  اتفاقية المنظمة اإلطاريةتقييم أثر   ٧-٤البند 
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.6 و FCTC/COP/6/15 الوثيقتان  

 ، الطابق األول٤قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل  – ١٥,٠٠الساعة   باءللجنة  الرابعةالجلسة 
  ٦البند 
  تابع

  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية

  المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطرافاعتماد استعراض   ٦-٦البند 
  FCTC/COP/6/26الوثيقة   

  (بند اقترحه أحد األطراف)وهيئاته الفرعية   في دورات مؤتمر األطرافأفراد الجمهور  مشاركة  ٧-٦البند 
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.2 و FCTC/COP/6/27 الوثيقتان  

  (بند اقترحه أحد األطراف)التعديالت الُمحتملة على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف   ٨-٦البند 
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.1 و FCTC/COP/6/28 الوثيقتان  

  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨- ١٣االتحاد الروسي،  موسكو، – السادسةالدورة •  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية منظمة الصحة العالميةمؤتمر األطراف في اتفاقية 

Journal No.3  •  Wednesday 15 October 2014 5  ٢٠١٤األول/ أكتوبر تشرين  ١٥األربعاء •  ٣الجريدة العدد  

  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٤الموافق  الثالثاءتقارير جلسات يوم 
  

    الثالثةالجلسة العامة 
  مون جين-الرئيس: األستاذ تشانغ  

  رئيس مؤتمر األطراف  

  ٣البند 
  تابع

  مناقشة عامة

المناقشة العامة ودعا الوفود والمراقبين إلى تقديم عروض توضـيحية افتتح الرئيس   
  فردية. واختُتم النظر في هذا البند وُرفعت الجلسة.

  
    الجلسة األولى للجنة  ألف

  الدكتورة نونتافارن فيشيت (تايلند)الرئيس:   
مسـاعدة اللجنـة علـى  لالرئيس الجلسة وأصى ببعض أساليب العمل مـن أجـ افتتح  

  تناول جدول أعمالها، وتضمن ذلك إمكانية عقد جلسات مسائية وجلسات جانبية.
  

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية  ٤البند 
  

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

افتــتح الــرئيس مناقشــة البنــد واســترعى اهتمــام اللجنــة إلــى مشــروع القــرار بصــيغته 
. وُدعــــــي إلــــــى اإلدالء FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.1الــــــواردة فــــــي الوثيقــــــة 

علـــى المنصـــة، وردت أمانـــة االتفاقيـــة علـــى المســـائل المطروحـــة. بالتعليقـــات مـــن 
، ألـفي الجلسـة الرابعـة للجنـة واقترح الرئيس تعليـق النظـر فـي البنـد ثـم اسـتئنافه فـ

  ريثما يتم تعميم مشرع القرار بصيغته المعدلة على أعضاء اللجنة.
  

واقترح الرئيس أن تتم  ألف.وطلب وفدان تعديل برنامج عمل الجلسة الثانية للجنة 
. وقبلـــت اللجنـــة هـــذا ٨-٤و ٣-٤و ٢-٤و ٥-٤ مناقشـــة البنـــود بالترتيـــب التـــالي:

  االقتراح.
    األولى للجنة باءالجلسة 

  السيد أندرو بالك (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)الرئيس:   
  

  افتتح الرئيس الجلسة بمقدمة موجزة شملت عرض خطة عمل اللجنة.
  

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي  ٥البند 
  بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطاريةترتيبات تقديم التقارير   ١-٥البند 

  
ودعـــا  FCTC/COP/6/17أشـــار الـــرئيس إلـــى النصـــوص ذات الصـــلة مـــن الوثيقـــة 

أمانة االتفاقية إلى اإلدالء بـبعض المالحظـات االفتتاحيـة قبـل الـدعوة إلـى اإلدالء 
بالتعليقــات مــن علــى المنصــة. وتركــزت التعليقــات علــى إنشــاء فريــق خبــراء وعلــى 

  ة والدعم من جانب المنظمة.اآلثار الميزني
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ُعلقت المناقشة كي يتسنى ألمانة االتفاقية إعداد نسـخة منقحـة مـن مشـروع القـرار 
  وتقديمها إلى المندوبين في شكل ورقة مؤتمر.

  هذا البند مفتوحًا للنقاش.مازال و 
  

 التعاون الدولي من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية  ٢-٥البند 

الرئيس أن هناك مشروع قرار قيد اإلعداد بشأن هذا البند من جـدول األعمـال ذكر 
زال هـذا البنـد  مـاوأن اللجنة ستنظر مجددًا فـي هـذا البنـد بعـد إتاحـة تلـك الوثيقـة. و 

  مفتوحًا للنقاش.

ـــة المنظمـــة اإلطاريـــة: تقريـــر الفريـــق   ٣-٥البند  ـــدابير المســـتدامة بشـــأن تعزيـــز تنفيـــذ اتفاقي الت
  العامل

افتــــتح الــــرئيس مناقشــــة هــــذا البنــــد داعيــــًا رئــــيس الفريــــق العامــــل المعنــــي بالتــــدابير 
المســتدامة إلــى تقــديم المالحظــات التمهيديــة بشــأن تقريــر الفريــق العامــل الــوارد فــي 

  .FCTC/COP/6/19الوثيقة 
ثــــم دعــــا الــــرئيس إلــــى تقــــديم التعليقــــات بشــــأن مشــــروع القــــرار الــــوارد فــــي الوثيقــــة 

FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.4.  وتلقيت عدة اقتراحات لتنقيح النص ودعيت
البلدان صاحبة االقتراحات إلى العمل مع رئيس الفريق العامل ونائب رئيس اللجنة 
على توفير نص قرار منقح لمواصلة بحثه في جلسـة الحقـة للجنـة. ووافقـت اللجنـة 

زال هـــذا البنـــد  ة. ومـــاعلــى تمديـــد واليـــة الفريــق العامـــل المعنـــي بالتـــدابير المســتدام
  مفتوحًا للنقاش.

مسائل التجارة واالستثمار، بما فيها االتفاقات والتحديات القانونية فيما يخص تنفيذ   ٤-٥البند 
  اتفاقية المنظمة اإلطارية

ودعـا أمانـة  FCTC/COP/6/20أشار الرئيس إلـى الـنص المعنـي الـوارد فـي الوثيقـة 
  ت التمهيدية.االتفاقية إلى تقديم بعض المالحظا

    للجنة ألف الثانيةالجلسة 
  الرئيسة: الدكتورة نونتافارن فيشيت (تايلند)  

  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

مـن اتفاقيـة  ١٨و ١٧بدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصاديًا (فيما يتعلق بالمـادتين   ٥-٤البند 
  العاملالمنظمة اإلطارية): تقرير الفريق 

افتتحـــت الرئيســـة الجلســـة ودعـــت إلـــى تقـــديم التعليقـــات مـــن علـــى المنصـــة بشـــأن 
. واقتُــرح تشــكيل فريــق عامــل للتركيــز FCTC/COP/6/12التقريــر الــوارد فــي الوثيقــة 

ـــة ومشـــروع قـــرار يعـــرض بإيجـــاز  ـــة للمبـــادئ التوجيهي علـــى وضـــع الصـــيغة النهائي
دة الخيارات السياسية والتوصيات األعمال القادمة وسائر العناصر الواردة في مسو 

إذا ســمح الوقــت بــذلك ثــم رفــع تقريــر إلــى اللجنــة بعــد ظهــر يــوم الخمــيس الموافــق 
  أكتوبر. تشرين األول/ ١٥
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"التـدابير السـعرية من اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة:  ٦المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة   ٢-٤البند 
: تقريـــر مجموعـــة الصـــياغة علـــى التبـــغ"والضـــريبية الراميـــة إلـــى الحـــد مـــن الطلـــب 

  حة العضوية العاملة بين الدورتينالمفتو 
ثـم  FCTC/COP/6/7دعت الرئيسة اللجنة إلى النظر في التقرير الـوارد فـي الوثيقـة 

، ممثل رئيس مجموعـة الصـياغة المفتوحـة العضـوية ديمر ر. أعطت الكلمة للسيد
العاملـــــة بـــــين الـــــدورتين، لكـــــي يقـــــدم عمـــــل مجموعـــــة الصـــــياغة ومســـــودة المبـــــادئ 
التوجيهيـــة. وفـــتح بـــاب النقـــاش. وأبـــدت عـــدة أطـــراف رغبتهـــا فـــي تـــدوين تحفظاتهـــا 

ــــالجزء  ــــة ب ــــى حقهــــا الســــيادي فــــي وضــــع  ٢-٣بشــــأن الحاشــــية المتعلق مشــــددة عل
ية. وتمـــــت الموافقـــــة علـــــى مشـــــروع القـــــرار الـــــوارد فـــــي الوثيقـــــة سياســـــاتها الضـــــريب

FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.5  دون أي تعــــديل. ثـــــم اختتمـــــت مناقشـــــة هـــــذا
  البند من جدول األعمال.

ســتجدة فيمــا يتصــل اإلطاريــة: القضــايا المالمنظمــة مــن اتفاقيــة  ٣-٥ المــادةتنفيــذ   ٨-٤البند 
  رحه أحد األطراف)قتا(بند  تدخل دوائر صناعة التبغب

افتتحت مناقشة هذا البند من جدول األعمال وأدلى أحد الوفود ببعض المالحظات 
التمهيديــة. ودعــي الحضــور إلــى تقــديم التعليقــات مــن علــى المنصــة بشــأن الوثيقــة 

. وأعلنـــت FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.3مشـــروع القـــرار الـــوارد فـــي الوثيقـــة و 
  في هذا البند في الجلسة القادمة للجنة ألف.الرئيسة استئناف النظر 

    الثانية للجنة باءالجلسة 
  الشمالية) وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة أندرو بالك (المملكةالرئيس: السيد   

  الدكتورة ويالني تشيلينغوي (زامبيا) :ثم

افتــتح الــرئيس الجلســة داعيــًا رئــيس الفريــق العامــل المعنــي بالتــدابير المســتدامة إلــى   
إطالع المندوبين على الترتيبات الخاصة بمجموعة الصياغة غير الرسمية المعنية 

  .FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.4بمشروع القرار الوارد في الوثيقة 
  ٥البند 
  تابع

  التنفيذ والتعاون الدوليتقديم التقارير والمساعدة في 

  ٤-٥البند 
  تابع

مسائل التجارة واالستثمار، بما فيها االتفاقات والتحديات القانونية فيما يخص تنفيذ 
  اتفاقية المنظمة اإلطارية

 FCTC/COP/6/20دعـــــا الـــــرئيس المنـــــدوبين إلـــــى تقـــــديم التعليقـــــات بشـــــأن الوثيقـــــة 
ـــــة  ـــــوارد فـــــي الوثيق الـــــذي  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3ومشـــــروع القـــــرار ال

اقترحتــه ماليزيــا وشــاركت الفلبــين فــي رعايتــه. واقتــرح العديــد مــن المنــدوبين تنقــيح 
نص مشروع القرار. وطلب الرئيس من ماليزيا أن تتولى اإلشراف على تقديم نـص 

  منقح يتاح لمناقشته في جلسة الحقة للجنة.
رح نصــًا لمشــروع قــرار جديــد يتــاح وأخطــر منــدوب أوروغــواي الحضــور بأنــه ســيقت

  زال هذا البند مفتوحًا للنقاش. لمناقشته في جلسة الحقة للجنة. وما
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  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية  ٦البند 

  ٢٠١٣-٢٠١٢تقرير األداء الخاص بخطة العمل والميزانية   ١-٦البند 
التمهيديـة. ودعـي دعـا الـرئيس رئـيس أمانـة االتفاقيـة إلـى تقـديم بعـض المالحظـات 

المنـــــدوبون إلـــــى اإلدالء بالمالحظـــــات. واختتمـــــت مناقشـــــة هـــــذا البنـــــد مـــــن جـــــدول 
  األعمال.

  ٢٠١٥-٢٠١٤تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية   ٢-٦البند 
دعـا الـرئيس رئـيس أمانـة االتفاقيـة إلـى تقـديم بعـض المالحظـات التمهيديـة. ودعـي 

بالمالحظـــات. وطلـــب وفـــدان مـــن أمانـــة االتفاقيـــة توضـــيح المنـــدوبون إلـــى اإلدالء 
  بعض النقاط الواردة في التقرير.

وطلــب مــن األمانــة أن تقــدم ردودهــا علــى تلـــك النقــاط إلــى اللجنــة بــاء فــي جلســـة 
  زال هذا البند مفتوحًا للنقاش. الحقة لها. وما

  المساهمات المقدرة الطوعية  ٣-٦البند 
  فاقية إلى تقديم بعض المالحظات التمهيدية. دعا الرئيس رئيس أمانة االت

وركزت المناقشة على النظام الحالي للمسـاهمات المقـدرة الطوعيـة. وعلقـت مناقشـة 
على طلب أحـد الوفـود مـن أجـل إتاحـة المزيـد مـن الوقـت للنظـر فـي  ءً هذا البند بنا
  زال هذا البند مفتوحًا للنقاش. الوثيقة. وما

  

  تبليغات
  البيانات

جلسات اللجان الجلسات العامة أو ات يلقونها أثناء أي بيان وصنصحضرات المشاركين التكّرم بإرسال ُيرجى من 
  fctcrecords@who.int :إلى العنوان التالي

  
  التسجيل

وسيكون مكتب التسجيل ، الطابق األول، ٤مركز مؤتمرات مركز التجارة العالمي، مدخل يوجد مكتب التسجيل في 
  في المواعيد التالية:مفتوحًا 

   ١٨,٠٠-٨,٠٠، الساعة تشرين األول/ أكتوبر ١٧إلى الجمعة  تشرين األول/ أكتوبر ١٣من االثنين  -
  .وحتى موعد اختتام الدورة ٨,٠٠الساعة  من ،األول/ أكتوبرتشرين  ١٨ يوم السبت -
  
  إلنترنت واالتصال الالسلكي باإلنترنتا 

 استخدامها من جانب الوفود، ويمكن مركز المؤتمراتالمجاني متاحة في  WIFI باإلنترنتخدمة االتصال الالسلكي 
(مع التمييز بين األحرف الكبيرة واألحرف الصغيرة). وسيبقى  cop6fctcوٕادخال كلمة المرور   cop6شبكة  باختيار

  االتصال مستمرًا طوال اليوم ما دمتم في حدود نطاق الخدمة.



  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨- ١٣االتحاد الروسي،  موسكو، – السادسةالدورة •  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية منظمة الصحة العالميةمؤتمر األطراف في اتفاقية 

Journal No.3  •  Wednesday 15 October 2014 9  ٢٠١٤األول/ أكتوبر تشرين  ١٥األربعاء •  ٣الجريدة العدد  

  الوثائق
  .http://www.who.int/fctcيمكن تنزيل وثائق الدورة من الموقع اإللكتروني التالي: 

وسيتاح عدد محدود من الوثائق في مكتب الوثائق الموجود في مركز المؤتمرات. وسعيًا إلى تقليل تكاليف الطباعة 
وثائقهم التي سبق أن طبعوها. والتوزيع الوحيد  بإحضاروبصمة الكربون الخاصة بالدورة نرجو من المندوبين التكرم 

عن األمانة  تعتذرمن خالل مكتب الوثائق التابع ألمانة االتفاقية. و  التوزيع الذي يجريالذي ُيعتبر رسميًا للوثائق هو 
  الدورة. في ختامإرسال الوثائق إلى بلدان المشاركين نيابة عنهم  عدم قدرتها على

  دفع بدل المعيشة اليومي
ل المعيشة اليومي أثناء مشاركتهم في الدورة السادسة لمؤتمر دبالحصول على  لهمحق يينبغي للمندوبين الذين 

في  كائنال والذين تولت األمانة ترتيبات سفرهم، أن يتصلوا بالمكتب المسؤول عن بدل المعيشة اليومي األطراف
في الطابق  كائن(سيتولى مكتب التسجيل أو مكتب االستعالم ال ٤مركز مؤتمرات مركز التجارة العالمي، مدخل 

  .  ، توضيح الموقع بالتحديد)٤األول، مدخل 

  أرقام الطوارئ وأرقام أخرى مفيدة في موسكو:
  .١١٢ة: الشرط اإلنقاذ/ اإلطفاء/ الطوارئ/ -
  +.٧) ٤٩٥( ٢٥٨ ١٢١٢المؤتمرات: هاتف: مركز التجارة العالمي ومركز  -
 ٨ ٨٨٠ ٢٢٠ ٠٠٠٢أو  ٨ ٨٠٠ ٢٢٠ ٠٠٠١مركز االستعالمات:  -

تتيح هذه الخدمة مجموعة كبيرة من المعلومات المفيدة بخصوص زيارة المعالم السياحية ووسائل النقل 
  ة اإلنكليزية.. وهذه الخدمات متاحة باللغما إلى ذلكالعام وخدمات الحجز و 
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