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  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغفي مؤتمر األطراف 
  ٢٠١٤أكتوبر  /تشرين األول ١٨-١٣السادسة، موسكو، االتحاد الروسي، الدورة 

  الجريـدة
  ٢٠١٤األول/ أكتوبر تشرين  ١٣ االثنين – ١العدد 

No. 1 – Monday 13 October 2014    
  .مؤتمر األطرافلسجًال رسميًا  هذه الجريدة ال تشكل

  
  

  القاعة  االجتماع  الموعد

، ٤قاعة المؤتمرات، مدخل   حفل االفتتاح والجلسة العامة األولى  ١٣،٠٠-١٠،٠٠الساعة 
 الطابق الثاني

، ٤قاعة المؤتمرات، مدخل   الثانيةالجلسة العامة   ١٨،٠٠-١٥،٠٠الساعة 
  الطابق الثاني

  
 المجتمعات اإلقليمية

قاعة إنيسي، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية ألفريقيا  ٠٩،٣٠-٠٨،١٥الساعة 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 

قاعة الدوغا، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لألمريكتين  ٠٩،٣٠-٠٨،١٥الساعة 
  الطابق الرابع، ٧مدخل 

قاعة دون، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لشرق المتوسط  ٠٩،٣٠-٠٨،١٥الساعة 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 

  المجموعة اإلقليمية ألوروبا  ٠٩،٣٠-٠٨،١٥الساعة 
  مباشرة) اجتماع التنسيق لالتحاد األوروبي(بعد 

قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل 
  ، الطابق األول٤

قاعة سيلينغا، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا  ٠٩،٣٠-٠٨،١٥الساعة 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 

قاعة فولغا، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ  ٠٩،٣٠-٠٨،١٥الساعة 
 ، الطابق الثاني٧مدخل 



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

Journal No.1  •  Monday 13 October 2014 2  ٢٠١٤األول/ أكتوبر تشرين  ١٣االثنين •  ١الجريدة العدد  

  اجتماعات أخرى
ينظمها   االجتماعات التي ُتعقد في وقت الغداء: 

  تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ
  

الدورة السادسة   تأمالت حول بنود جدول أعمال  ١٤،٤٥-١٣،٣٠الساعة 
  من جانب المجتمع المدنيلمؤتمر األطراف 

قاعة الدوغا، برج المكاتب، 
  ، الطابق الرابع٧مدخل 

من اتفاقية منظمة الصحة العالمية  ٦المادة   ١٤،٤٥-١٣،٣٠الساعة 
  غاإلطارية بشأن مكافحة التب

قاعة فالداي/ سيليغر، 
  ، الطابق األول٤مدخل 

، ٤قاعة أورال، مدخل   هيئة مكتب مؤتمر األطرافاجتماع   ١٩،٠٠-١٨،٣٠الساعة 
  الطابق الثاني

  مناسبة اجتماعية  ٢١،٣٠-١٩،٠٠الساعة 
حفل استقبال في ضيافة وزير الرعاية الصحية 

  لالتحاد الروسي
ذهابًا إلى مكان  مكوكيةالنقل الستوفر خدمات (

  الحفل وٕايابًا منه)

 Europeanقاعة 
Banquet  ،ميدان ٢ ،

  محطة كييفسكي، موسكو

  
  تخصيص أماكن الجلوس

  
الذي اختير عن  "O"سيكون جلوس الوفود حسب الترتيب الهجائي باللغة اإلنكليزية ألسماء األطراف بدءًا من الحرف 

مندوبو الدول المشاركة بصفة مراقب، وكـذلك سـائر المشـاركين، فسيجلسـون فـي موضـع آخـر مـن  أماطريق االقتراع. 
  .٠٩،٤٥في الساعة مخصص لهم. وُيرجى من المشاركين اتخاذ أماكنهم في حفل االفتتاح  القاعة
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  برنامج العمل

 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  - ١٠،٠٠الساعة   ولىالجلسة العامة األ 
  ١البند 

  
  

  ١-١البند 
  

  ٢-١البند 
  

  ٣-١البند 
 ٢البند 

 

  ٣البند 

  افتتاح أعمال الدورة
يقوم بعض المسؤولين الرفيعي المستوى في االتحاد الروسي بإلقاء كلمة وكذلك المدير العام 

 لمنظمة الصحة العالمية ورئيس مؤتمر األطراف

  اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل
  FCTC/COP/6/1 Rev. 2 (annotated)و FCTC/COP/6/1 Rev. 2 الوثائق 

  أوراق اعتماد المشاركين
  FCTC/COP/6/2 الوثيقة

  انتخاب عضو من هيئة المكتب لتمثيل إقليم األمريكتين يحل محل ممثل كندا
  طلبات الحصول على مركز مراقب لدى مؤتمر األطراف

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

لقيها رئيس أمانة االتفاقية وتقرير عن التقدم العالمي في تنفيذ اتفاقية المنظمة يكلمة 
  اإلطارية ثم مناقشة عامة

 FCTC/COP/6/DIV/3 وFCTC/COP/6/5 Add.1  وFCTC/COP/6/5 الوثائق 
   

 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  – ١٥،٠٠الساعة   الثانية العامةالجلسة 
  ٣البند 
  (تابع)

لقيها رئيس أمانة االتفاقية وتقرير عن التقدم العالمي في تنفيذ اتفاقية المنظمة يكلمة 
  اإلطارية ثم مناقشة عامة

  FCTC/COP/6/DIV/3 وFCTC/COP/6/5 Add.1  وFCTC/COP/6/5 الوثائق 

  تبليغات
  التسجيل

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

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

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

  .الخدمة االتصال مستمرًا طوال اليوم ما دمتم في حدود نطاق
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  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
لمؤتمر بلد المعيشة اليومي أثناء مشاركتهم في الدورة السادسة الحصول على  لهمحق يينبغي للمندوبين الذين 

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

  .  ، توضيح الموقع بالتحديد)٤مدخل 

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

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