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   برنامج العمل

 ، الطابق األول٤قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل  – ٩,٠٠الساعة   باءللجنة  العاشرةالجلسة 
  ٦البند 
  تابع

  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية

  ٤-٦البند 
  تابع

  ٢٠١٧- ٢٠١٦خطة العمل والميزانية المقترحتان للفترة المالية 
   FCTC/COP/6/INF.DOC./1 و  FCTC/COP/6/24الوثائق   
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.11 و FCTC/COP/6/INF.DOC./2و  

  ٨-٦البند 
  تابع

  (بند اقترحه أحد األطراف)التعديالت الُمحتملة على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف 
 FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.10 و  FCTC/COP/6/28الوثيقتان   

 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  – ١٠,٠٠الساعة   الرابعةالجلسة العامة 
  للجلسة ألف وباء التقاريرمسّودة   
   FCTC/COP/6/A/R/2 (Draft) الوثيقة -  

  FCTC/COP/6/B/R/1 (Draft)الوثيقة  -
  ٣البند 
  تابع

في تنفيذ اتفاقية المنظمة التقدم العالمي كلمة تلقيها رئيسة أمانة االتفاقية وتقرير عن 
  اإلطارية ثم مناقشة عامة

  .FCTC/COP/6/P/Conf.Paper No.3الوثيقة 

  ٧البند 
  

  موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر األطراف
   FCTC/COP/6/29 Rev.1 الوثيقة  

  ٨البند 
  

  انتخاب رئيس مؤتمر األطراف ونوابه
   FCTC/COP/6/30الوثيقة   

  ٩البند 
  

  اعتماد التقرير المؤقت للدورة السادسة لمؤتمر األطراف
  FCTC/COP/6/INF.DOC./3 و  FCTC/COP/6/31الوثيقتان  

  اختتام أعمال الدورة ١٠البند 
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  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٧الموافق  الجمعةتقرير جلسات يوم 
  

    للجنة ألف ةسابعالجلسة ال
  فاداكان (تايلند) –ن فيشيت نونتافار ة الرئيس: األستاذ  

    

  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

المعنـــون  ٦-٤كيمـــا يتســـنى فـــي بدايـــة الجلســـة اعتمـــاد البنـــد برنـــامج العمـــل ُعـــدِّل   
مـــن اتفاقيـــة  ١٠و ٩مواصـــلة إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة الجزئيـــة لتنفيـــذ المـــادتين "

"تنظــيم محتويــات منتجــات التبــغ وتنظــيم الكشــف عــن منتجــات  اإلطاريــة: المنظمــة
  ".: تقرير الفريق العاملالتبغ"

  
  ٦-٤البند 

  
ـــة لتنفيـــذ المـــادتين  مـــن اتفاقيـــة  ١٠و ٩مواصـــلة إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة الجزئي

"تنظــيم محتويــات منتجــات التبــغ وتنظــيم الكشــف عــن منتجــات  المنظمــة اإلطاريــة:
  تقرير الفريق العامل: التبغ"

إلـى  الفريـق العامـلفي إطار هذا البند من جدول األعمال عضوًا من رئيس دعا ال  
، وُدِعيـــت اللجنـــة نيابـــة عـــن الميســـرين الرئيســـيين FCTC/COP/6/13 وثيقـــةتقـــديم ال

  .تقرير الفريق العاملإلى اإلحاطة علمًا ب
وثيقتـان منظمـة النيابـة عـن ى أن يقـدم لـإعا الـرئيس كـذلك األسـتاذ غـازي زعتـري د

. FCTC/COP6/14 Add.1و FCTC/COP/6/14، همـا: منظمـةمهمتـان أعـدتهما ال
ــالعمــل بســتاذ زعتــري اللجنــة وأبلــغ األ فيمــا يتعلــق قــدم وســاق  ىالجــاري إنجــازه عل
 الوثيقــةعلــى النحــو الُمبــّين فــي اإلطاريــة، المنظمــة مــن اتفاقيــة  ١٠و ٩ بالمــادتين

FCTC/COP/6/14.  
ـــــــةعـــــــا د ـــــــوارد فـــــــي الوثيق ـــــــرار ال ـــــــى النظـــــــر فـــــــي مشـــــــروع الق ـــــــرئيس اللجنـــــــة إل  ال

FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.9 ، رئـــيس ُفـــِتح بـــاب النقـــاش فـــي البنـــد. ورد و
الترتيبات المتعلقـة على ما ُأِثير من مسائل وأبدى تعليقًا عامًا حول أمانة االتفاقية 

  .بالميزانية
مسـائل أسـئلة و عـدة  ومكتـب المستشـار القـانوني علـى أجاب األستاذ غـازي زعتـري

اعُتِمـــد باإلجمـــاع الـــرئيس العديـــد مـــن التعـــديالت المقترحـــة و . وقـــرأ أثارتهـــا الوفـــود
  .ر بصيغته المعدلةاقر مشروع ال

  ٣-٤البند 
  تابع

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

قّدم رئيس مجموعة الصياغة غير الرسمية التي أنشأتها اللجنة ألف مشروع القرار   
. وُدعـي إلـى إبـداء FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.4 Rev.2الـوارد فـي الوثيقـة 

ترشـــيح علـــى مـــا ُأِثيـــر مـــن مســـائل بشـــأن تعليقـــات ورد مكتـــب المستشـــار القـــانوني 
  .خبراءطراف الأعضاء لأل

  .ُأغِلق باب النقاش في البندمشروع القرار بصيغته المعدلة و  المناقشةبعد واعُتِمد   
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  ٧-٤البند 
  تابع

  ةتقييم أثر اتفاقية المنظمة اإلطاري

 نظــــــــــر فـــــــــي مشـــــــــروع القــــــــــرار الـــــــــوارد فـــــــــي الوثيقــــــــــةأن تللجنـــــــــة ُطِلـــــــــب مـــــــــن ا  
FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.6 Rev.1 البند، وُفِتح باب النقاش في.  

  النقاش في البند.باب واعُتِمد بعد المناقشة مشروع القرار بصيغته المعدلة وُأغِلق   
  

    اءالسابعة للجنة بالجلسة 
  الشمالية) وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة أندرو بالك (المملكةالرئيس: السيد   

  ٦البند 
  تابع

  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية

  ٥-٦البند 
  تابع

تعيـــين رئـــيس أمانـــة االتفاقيـــة وتجديـــد مـــدة واليتـــه: تقريـــر هيئـــة مكتـــب مـــؤتمر  عمليـــة
  األطراف

 FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.7قــدم الـــرئيس مشـــروع القـــرار الـــوارد فـــي الوثيقـــة 
  وسأل المندوبين إذا كانوا على استعداد للموافقة على هذا القرار.

ب المستشار القـانوني قـائًال إن وتعقيبًا على سؤال ُطرح من على المنصة، أوضح مكت
التعـــديالت المقترحـــة فـــي حـــال اعتمـــاد مشـــروع القـــرار لـــن تطبـــق إال علـــى التعيينـــات 

  القادمة.
وعلـــق الـــرئيس مناقشـــة البنـــد إلتاحـــة الوقـــت للمنـــدوبين للتشـــاور مـــع مكتـــب المستشـــار 

مفتوحـًا يـزال هـذا البنـد والالقانوني من أجـل ضـمان صـياغة مشـروع القـرار الصـحيحة. 
  .للنقاش

  ٦-٦البند 
  تابع

  استعراض اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطراف
سأل الـرئيس المنـدوبين إذا كـانوا علـى اسـتعداد للموافقـة علـى مشـروع القـرار الـوارد فـي 

. ووافقت اللجنة على مشروع القرار دون أي FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.8الوثيقة 
  تعديل. ثم اختتمت مناقشة هذا البند.

  ٧-٦البند 
  تابع

(بنــد اقترحــه أحــد وهيئاتــه الفرعيــة  فــي دورات مــؤتمر األطــرافأفــراد الجمهــور  مشــاركة
  األطراف)

بعـــد أن أدلـــى الـــرئيس بـــبعض المالحظـــات التمهيديـــة بشـــأن مشـــروع القـــرار الـــوارد فـــي 
ــــــى FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.9الوثيقــــــة  ــــــى ، دعــــــا إل تقــــــديم التعليقــــــات مــــــن عل
  المنصة.

 وطلــب الــرئيسولــم يتســن التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء بشــأن صــيغة مشــروع القــرار 
اتخاذ الترتيبات لعقد اجتماع لفريق الصياغة خالل استراحة  االتفاقيةبالتالي من أمانة 

  .يزال هذا البند مفتوحًا للنقاشوالالغداء. 
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  ٨-٦البند 
  تابع

  (بند اقترحه أحد األطراف)التعديالت الُمحتملة على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف 
سأل الـرئيس المنـدوبين إذا كـانوا علـى اسـتعداد للموافقـة علـى مشـروع القـرار الـوارد فـي 

. وعلـق الـرئيس مناقشـة هـذا البنـد FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.1 Rev.1الوثيقة 
يـزال البنـد  والدخـال تعـديالت إضـافية علـى مشـروع القـرار. إلتاحة الوقـت للمنـدوبين إل

  .مفتوحًا للنقاش
    

  ٥البند 
  تابع

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

  ١-٥البند 
  تابع

  ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية
أدلـــى الـــرئيس بـــبعض المالحظـــات التمهيديـــة بشـــأن مشـــروع القـــرار الـــوارد فـــي الوثيقـــة 

FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.2 Rev.1  ثــم دعــا إلــى تقــديم التعليقــات مــن علــى
  المنصة.

ولــم يتســن التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء بشــأن صــيغة مشــروع القــرار وطلــب الــرئيس 
ترتيبات لعقد اجتماع لفريق الصياغة خالل استراحة بالتالي من أمانة االتفاقية اتخاذ ال

  .يزال هذا البند مفتوحًا للنقاشوالالغداء. 
  ٢-٥البند 
  تابع

  من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطاريةدولي التعاون ال
ـــــــة  ـــــــي الوثيق ـــــــوارد ف ـــــــرار ال ـــــــة بشـــــــأن مشـــــــروع الق ـــــــرئيس بمالحظـــــــات تمهيدي ـــــــى ال أدل

FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.6 Rev.1  وسـأل المنـدوبين إذا كـانوا علـى اسـتعداد
  للموافقة على مشروع القرار.

  ووافقت اللجنة على مشروع القرار حسب الصيغة المعدلة. واختتمت مناقشة البند.
  ٣-٥البند 
  تابع

  التدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية: تقرير الفريق العامل
ـــــــرئ ـــــــى ال ـــــــة أدل ـــــــي الوثيق ـــــــوارد ف ـــــــرار ال ـــــــة بشـــــــأن مشـــــــروع الق يس بمالحظـــــــات تمهيدي

FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.4 Rev.1  ثــــــــم ســــــــأل المنــــــــدوبين إذا كــــــــانوا علــــــــى
  استعداد للموافقة على مشروع القرار.

  ووافقت اللجنة على مشروع القرار حسب الصيغة المعدلة.
المســتدامة بــبعض المالحظــات الختاميــة وأدلــى رئــيس الفريــق العامــل المعنــي بالتــدابير 

بشـــأن العمليـــة المؤديـــة إلـــى مشـــروع القـــرار الـــذي تمـــت الموافقـــة عليـــه للتـــو. واختتمـــت 
  مناقشة البند.

  ٤-٥البند 
  تابع

مســائل التجــارة واالســتثمار، بمــا فيهــا االتفاقــات والتحــديات القانونيــة فيمــا يخــص تنفيــذ 
  اتفاقية المنظمة اإلطارية

إلعـداد اء بـالرئيس بمالحظات تمهيدية مذكرًا بالعمـل الـذي اضـطلعت بـه اللجنـة أدلى   
  مشروعي القرار قيد البحث.

وســأل الــرئيس اللجنــة إذا كانــت علــى اســتعداد للموافقــة علــى مشــروع القــرار الــوارد فــي   
  .FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.5 Rev.3الوثيقة 
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  الصيغة المعدلة.ووافقت اللجنة على مشروع القرار حسب   
ثم علق الرئيس مناقشة هذا البند وذكر أن اللجنة ستنظر في مشروع القـرار الـوارد فـي 

واليــزال البنــد بعــد اســتراحة الغــداء.   FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3 Rev.2الوثيقـة 
  .مفتوحًا للنقاش

    ألفة للجنة ثامنالجلسة ال
  فاداكان (تايلند) –ن فيشيت نونتافار األستاذة : ةالرئيس  

  
  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  ٢-٤-٤البند 
  تابع

  نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية
دعـــــــــت الرئيســـــــــة اللجنـــــــــة إلـــــــــى اســـــــــتعراض مشـــــــــروع القـــــــــرار الـــــــــوارد فـــــــــي الوثيقـــــــــة 

FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.7 Rev.1.  
الصــياغة غيــر الرســمي تقريــرًا عــن المناقشــات التــي أجراهــا الفريــق وقــدم رئــيس فريــق 

وأفاد بعدم تمكن الفريق من التوصل إلـى توافـق فـي اآلراء بشـأن عنـوان مشـروع القـرار 
  غير أنه أشار إلى توصل الفريق إلى توافق في اآلراء بشأن معظم النص.

هــدف التوصــل إلــى وعلقــت مناقشــة هــذا البنــد بينمــا اجتمــع فريــق غيــر رســمي مصــغر ب
  توافق في اآلراء بشأن العنوان.

  ٨-٤البند 
  تابع

تـدخل ستجدة فيما يتصـل باإلطارية: القضايا المالمنظمة من اتفاقية  ٣-٥ المادةتنفيذ 
  قترحه أحد األطراف)ا(بند دوائر صناعة التبغ 

 FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No 3 Rev.1ة ــى الوثيقــوع إلــن اللجنة الرجـة مـت الرئيســـطلب
  ودعي إلى تقديم التعليقات من على المنصة بشأن مشروع القرار.

وعلقــت مناقشــة هــذا البنــد بينمــا اجتمــع فريــق غيــر رســمي مصــغر بهــدف التوصــل إلــى 
  توافق في اآلراء بشأن عدة نقاط.

  ٢-٤-٤البند 
  تابع

  اإللكترونية السجائر فيها بما إلكترونيًا، النيكوتين إيصال نظم
  

أعلنــت رئيســة فريـــق الصــياغة غيــر الرســـمي العنــوان المتفــق عليـــه لمشــروع القـــرار.   
  ووافقت اللجنة على العنوان. 

 إلـىاجتماعات ثنائية جانبيـة بغيـة التوصـل  عّدةوُعلِّقت مناقشة هذا البند ريثما ُتعقد   
  نقاط. عّدةتوافق في اآلراء بشأن 

  ٨-٤البند 
  تابع

: مسائل متطـورة تتعلـق بتـدخل دوائـر اتفاقية المنظمة اإلطاريةمن  ٣-٥تنفيذ المادة 
  (بند اقترحه أحد األطراف)صناعة التبغ 

توافــق فــي اآلراء  إلــىأعلــن أحــد أعضــاء الفريــق غيــر الرســمي أنــه لــم يجــر التوصــل   
بشـأن الحواشـي. وأجـاب مكتــب المستشـار القـانوني علـى مســألة ُأثيـرت بشـأن اتفاقيــة 

  فيينا الخاصة بالعالقات الدبلوماسية.
وُأغلـق  المعّدلـةبعد المزيد من المناقشة، جرت الموافقة علـى مشـروع القـرار بصـيغته   

  البند. 
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  ٢-٤-٤البند 
  تابع

  اإللكترونية السجائر فيها بما إلكترونيًا، النيكوتين إيصال نظم

عــرض أحــد أعضــاء االجتمــاع الثنــائي الــنص المتفــق عليــه. وعقــب مناقشــة قصــيرة،   
  .المعّدلةجرت الموافقة على مشروع القرار بصيغته 

  ٥-٤البند 
  تابع

 اتفاقيـة مـن ١٨و ١٧ بالمـادتين يتعلـق فيمـا( اقتصـادياً  المسـتدامة التبـغ زراعـة بـدائل
  العامل الفريق تقرير): اإلطارية المنظمة

قــدمت رئيســـة فريـــق الصـــياغة غيـــر الرســـمي ملخصـــًا للمناقشـــات التـــي جـــرت خـــالل   
والميّســـرين الرئيســـيين بشـــأن التغييـــرات التـــي  المهتّمـــةاجتمـــاع الفريـــق مـــع األطـــراف 

  ُأدخلت على الخيارات والتوصيات وملحقاتها في مجال السياسات. 
 باإلنكليزيـــةمتاحـــة  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.10أن الوثيقـــة  إلـــىبـــالنظر   

فقــط، أعلنــت الرئيســة أنهــا ســتقرأ كــل تعــديل صــفحة صــفحة لكــي تنظــر فيــه اللجنــة. 
  تقديم التعليقات.  إلىوُدعي الحضور 

  وُأغلق البند. المعّدلةجرت الموافقة على مشروع القرار بصيغته   
  .علقت الجلسة  

  الثامنة للجنة باءالجلسة 
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالرئيس: السيد أندرو بالك (           

  ٥البند 
  تابع

  الدولي والتعاون التنفيذ في والمساعدة التقارير تقديم

 تنفيـذ يخـص فيمـا القانونيـة والتحـديات االتفاقـات فيها بما واالستثمار، التجارة مسائل  ٤-٥البند 
  اإلطارية المنظمة اتفاقية

تقـــــــديم مشـــــــروع القـــــــرار الـــــــوارد فـــــــي الوثيقـــــــة  إلـــــــىدعـــــــا الـــــــرئيس منـــــــدوب ماليزيـــــــا   
FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3 Rev.2 تقـــــديم  إلـــــى. ودعـــــا الـــــرئيس الحضـــــور

  كانت اللجنة مستعدة للموافقة على مشروع القرار. إذاالتعليقات قبل أن يسأل 
 إلــىة كــان مــن الواضــح أن اللجنــة لــن تــتمكن مــن التوصــل بعــد مناقشــات مستفيضــ  

ــــــة  توافــــــق فــــــي اآلراء بشــــــأن مشــــــروع القــــــرار هــــــذا كمــــــا هــــــو معــــــروض فــــــي الوثيق
FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3 Rev.2 وعّلــــــق الــــــرئيس المناقشــــــة مــــــن أجــــــل .

ومكتـب المستشـار القـانوني بشـأن  أمانـة االتفاقيـةالوقت اللتمـاس المشـورة مـن  إتاحة
  .واليزال البند مفتوحًا للنقاشة المضي قدمًا. كيفي

  ٦البند 
  تابع

  المؤسسية والمسائل الميزانية مسائل

  ٢-٦البند 
  تابع

  ٢٠١٥-٢٠١٤ والميزانية العمل بخطة الخاص المبدئي األداء تقرير

ما زال هذا البند مفتوحًا لكـي ُينظـر فيـه خـالل اجتمـاع اللجنـة المقبـل. ودعـا الـرئيس   
التصــدي لــبعض المســائل التــي أثيــرت فــي مناقشــة ســابقة  إلــى أمانــة االتفاقيــةرئيســة 

أن ُتعـد  أمانـة االتفاقيـةعلـى المناقشـات، سـأل الـرئيس رئيسـة  ءً بشأن هـذا البنـد. وبنـا
  .واليزال البند مفتوحًا للنقاش مشروع قرار لكي ُينظر فيه الحقًا.
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   المساهمات المقدرة الطوعية  ٣-٦البند 
تقـديم التعليقـات. وقـدم ممثـل االتحـاد  إلـىأعاد الرئيس فتح هذا البند ودعا الحضـور   

  األوروبي عرضًا شفويًا لمشروع قرار بشأن هذا البند ستنظر فيه اللجنة.
ومشـروع  FCTC/COP/6/23تقديم مزيد من التعليقات على الوثيقة  إلىودعا الرئيس   

أن الوقــت لــم يتســع  إلــىاألوروبــي. وبــالنظر  القــرار المقتــرح الــذي قــرأه ممثــل االتحــاد
الوقــت  إتاحــةلكــي يقــرأ المنــدوبون مشــروع القــرار، عّلــق الــرئيس المناقشــة مــن أجــل 

  لتوزيع النص واستعراضه.
  ٥البند 
  تابع

  الدولي والتعاون التنفيذ في والمساعدة التقارير تقديم

  ١-٥البند 
  تابع 

  المنظمة اإلطاريةترتيبات تقديم التقارير بموجب اتفاقية 

دعا الرئيس رئيسة فريق الصـياغة غيـر الرسـمي الـذي اجتمـع خـالل اسـتراحة الغـداء   
الـــــى تقـــــديم تعليقاتهـــــا علـــــى مناقشـــــات الفريـــــق لمشـــــروع القـــــرار الـــــوارد فـــــي الوثيقـــــة 

FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.2 Rev.1.  
وســأل الــرئيس إذا كانــت اللجنــة مســتعدة للموافقــة علــى مشــروع القــرار بالصــيغة التــي   

ُعــــدل بهــــا خــــالل اجتمــــاع فريــــق الصــــياغة غيــــر الرســــمي. وناقشــــت اللجنــــة الــــنص 
المعروض واقُترح المزيـد مـن التعـديالت دون التوصـل إلـى توافـق فـي اآلراء. وطلـب 

ى فريــق الصــياغة غيــر الرســمي وأن الــرئيس مــن الوفــود المعنيــة أن تتكــرم بــالعودة إلــ
واليزال البند مفتوحـًا تحاول التوصل إلى توافق في اآلراء ُيمكن عرضه على اللجنة. 

  .للنقاش
  ٦البند 
  تابع

  المؤسسية والمسائل الميزانية مسائل

   ٣-٦البند 
  تابع

   المساهمات المقدرة الطوعية

االتحــاد بتعليقــات علــى مشــروع القــرار الــذي طرحــه  اإلدالء إلــىدعــا الــرئيس الوفــود   
في وقت سابقة من بعد الظهر. وكان هناك دعـم عـام لمشـروع القـرار كمـا  األوروبي

  أن اللجنة وافقت عليه دون تعديل. والبند اآلن مغلق.
  ٧-٦ لبندا

  تابع
(بنـد اقترحـه أحـد وهيئاتـه الفرعيـة  مؤتمر األطرافمشاركة أفراد الجمهور في دورات 

  األطراف)
دعا الرئيس رئيسة فريق الصـياغة غيـر الرسـمي الـذي اجتمـع خـالل اسـتراحة الغـداء   

تقـــــديم تعليقاتهـــــا علـــــى مناقشـــــات الفريـــــق لمشـــــروع القـــــرار الـــــوارد فـــــي الوثيقـــــة  إلـــــى
FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.9.  التعديالت المقترحة. أمانة االتفاقيةوقدمت  

وطلب الرئيس من األمانة أن تحيط علمًا بالتغييرات المقترحة وأن تعد نسخة ُيمكن   
  .واليزال البند مفتوحًا للنقاشالنظر فيها خالل اجتماع مقبل. 
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  ٨-٦البند 
  تابع

 قترحــها بنــد( األطــراف لمــؤتمر الــداخلي النظــام علــى إدخالهــا التــي يمكــن  التعــديالت
  )األطراف أحد

 بعــضإبــداء  أن جيبــوتي منــدوب ودعــا األعمــال، جــدول مــن البنــد لهــذا الــرئيس عــاد  
ـــــــــــــــة المالحظـــــــــــــــات ـــــــــــــــى التمهيدي ـــــــــــــــرار مشـــــــــــــــروع عل ـــــــــــــــوارد الق ـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــة ف  الوثيق

FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.10 .الـرئيس دعـا القصـيرة التـدخالت بعـض وبعـد 
 لتعيـد باالجتماع بشكل غير رسـمي بالتعديالت اقتراحات تقديم في الراغبين المندوبين

  .واليزال البند مفتوحًا للنقاش .فيه اللجنة لتنظر اً منقح اً نص
    التاسعة  للجنة باءالجلسة 

  ٥البند 
  تابع

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

  ١-٥البند 
  تابع

  التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطاريةترتيبات تقديم 

لتعـــديالت قـــدم رئـــيس فريـــق الصـــياغة غيـــر الرســـمي تقريـــر كتعقيـــب للجنـــة متضـــمنا ا
 .FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.2 Rev.1المقترحة على مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

  اآلن مغلق.والبند  وقد اعتمدت  اللجنة مشروع القرار بصيغته المعدلة.
  ٦البند 
  تابع

   مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية

  ٥-٦البند 
  تابع

عمليــة تعيــين رئــيس أمانــة االتفاقيــة وتجديــد اختصاصــاته: تقريــر هيئــة مكتــب مــؤتمر 
  األطراف

 FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.7 أعــاد الــرئيس مشــروع القــرار  الــوارد فــي الوثيقــة  
عمـا اذا كانـت اللجنـة مسـتعدة اآلن للموافقـة عليـه بصـيغته المعدلـة. اقترحـت  واستفسر

   على مشروع القرار بصيغته المعدلة. تخرى ثم وافقاألاللجنة بعض التعديالت 
  بندلتم إغالق هذا ا

  ٧-٦البند 
  تابع

(بنـد اقترحـه أحـد فـي دورات مـؤتمر األطـراف وهيئاتـه الفرعيـة  أفـراد الجمهـور  مشاركة
  األطراف)

ـــم    ـــد وأشـــار إلـــى أن ورقـــة بيضـــاء مـــع التعـــديالت المقترحـــة قـــد ت ـــرئيس لهـــذا البن عـــاد ال
مزيــــد مــــن ال ٕاجــــراء. ودعــــا اللجنــــة إلــــى التعليــــق علــــى هــــذه الورقــــة البيضــــاء و اتعميمهــــ

  التعديالت. 
يمكـن تحقيـق أي توافـق فـي اآلراء، وبالتـالي تـم إغـالق البنـد مـن جـدول األعمـال مـع لم 

  أي قرارعدم االتفاق على 
  ٨-٦البند 
  تابع

  (بند اقترحه أحد األطراف)التعديالت الُمحتملة على النظام الداخلي لمؤتمر األطراف 

اليـوم علـى مشـروع هـذا  في وقت سابق من التي تمت  المناقشات بلجنة الرئيس الذكر   
  مجدداً وفتح باب النقاش  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.1 Rev.1الوارد في  لقرارا

  .المعّدلةجرت الموافقة على مشروع القرار بصيغته 
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ــــــــــــــى تقــــــــــــــديم تغذيــــــــــــــة ارتجاعيــــــــــــــة عــــــــــــــن   ــــــــــــــرئيس  منــــــــــــــدوب جيبــــــــــــــوتي إل  دعــــــــــــــا ال
ـــــــــــــق ـــــــــــــر الصـــــــــــــياغة فري ـــــــــــــي  غي ـــــــــــــوارد ف ـــــــــــــرار ال ـــــــــــــي بمشـــــــــــــروع الق الرســـــــــــــمي المعن
بعـد نقـاش حـاد مـع عـدم وجـود إجمـاع و  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.10 .الوثيقة

الــى  االتــي يمكــن اعادتهــبعــض التعــديالت إجــراء العمــل علــى إلــى دعــا الــرئيس الوفــود 
  اللجنة. علق الرئيس هذا البند.

  ٤-٦البند 
  تابع

  ٢٠١٧-٢٠١٦خطة العمل والميزانية المقترحتان في الفترة المالية 

خطة بضرورة االتفاق على ر اللجنة هذا البند وذكّ مجّددًا باب النقاش في رئيس فتح ال  
لكــي  ي هــذه اللجنــةفــ ٢٠١٧-٢٠١٦العمــل والميزانيــة المقترحتــان فــي الفتــرة الماليــة 

  .إلى الجلسة العامةتُقّدم 
 عمــلحصــائل إبــداء مالحظــات علــى ُدعيــت أمانتــا اللجنتــين ألــف وبــاء كلتاهمــا إلــى 

أســئلة أن يــدعو الــرئيس إلــى اإلدالء بتعليقــات مــن الجلســة، ومنهــا أيــة قبــل لجنتيهمــا 
  .إلى أمانة االتفاقيةموجهة 

طرحت بـاالو علـى طاولـة رئيس أمانة االتفاقية، و عليها أثير العديد من البنود وأجاب 
  بشأن دعم السفر.جديد  مشروع قرارالنقاش 

  .هذا البند لالنتقال إلى البند التالي من جدول األعمالعلق الرئيس النقاش في 
  ٥البند 
  تابع

  

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

  ٤-٥البند 
  تابع

مســائل التجــارة واالســتثمار، بمــا فيهــا االتفاقــات والتحــديات القانونيــة فيمــا يخــص تنفيــذ 
  المنظمة اإلطاريةاتفاقية 

القــرار إنجــازه بشــأن مشــروع لعمــل الجــاري إلــى تقــديم تقريــر عــن االــرئيس ماليزيــا دعــا   
وأشــارت ماليزيــا إلــى ، FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3 Rev.2 الـوارد فــي الوثيقــة

، وُأغِلـق بصيغته المعدلـةالقرار مشروع أن توافقًا في اآلراء قد تحّقق. لذا أقّرت اللجنة 
  .البندباب النقاش في 

  ٢-٦البند 
  تابع

  ٢٠١٥-٢٠١٤تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية 

فتح الرئيس مجّددًا باب النقاش فـي هـذا البنـد ودعـا المنـدوبين إلـى النظـر فـي مشـروع   
-٢٠١٤القرار المعنون التعديالت الُمدخلة على خطـة العمـل والميزانيـة للفتـرة الماليـة 

  . واعُتِمد مشروع القرار من دون تعديل.  ٢٠١٥
  النقاش في البند.ُأغِلق باب   
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  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

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

   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  cop6 شبكة  باختيار

  االتصال مستمرًا طوال اليوم ما دمتم في حدود نطاق الخدمة.
  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 ل المعيشة اليومي أثناء مشاركتهم في الدورة السادسة 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 

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

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