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

  الجريـدة
  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٤ الثالثاء – ٢العدد 

No. 2 – Tuesday 14 October 2014    
  .مؤتمر األطرافلسجًال رسميًا  هذه الجريدة ال تشكل

  
  

  القاعة  االجتماع  الموعد

، ٤قاعة المؤتمرات، مدخل   ةالجلسة العامة الثالث  ١١,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 الطابق الثاني

، ٤قاعة المؤتمرات، مدخل   الجلسة األولى –لجنة ألف ال  ١٣,٠٠-١١,٠٠الساعة 
  الطابق الثاني

  قاعة فالداي/ سيليغر،  الجلسة األولى –لجنة باء ال  ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
  ، الطابق األول٤مدخل 

، ٤قاعة المؤتمرات، مدخل   الجلسة الثانية –لجنة ألف ال  ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
  الطابق الثاني

  قاعة فالداي/ سيليغر،  الجلسة الثانية –لجنة باء ال  ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
  ، الطابق األول٤مدخل 

  
 ات اإلقليميةجتماعاال

قاعة إنيسي، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية ألفريقيا  ٩,٤٥-٨,٤٥الساعة 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 

المكاتب،  قاعة الدوغا، برج  المجموعة اإلقليمية لألمريكتين  ٩,٤٥-٨,٤٥الساعة 
  ، الطابق الرابع٧مدخل 

قاعة دون، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لشرق المتوسط  ٩,٤٥-٨,٤٥الساعة 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 
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  المجموعة اإلقليمية ألوروبا  ٠٩,٤٥-٠٩,١٥الساعة 
  مباشرة) لالتحاد األوروبي نسيقيتاجتماع (بعد 

  قاعة فالداي/ سيليغر،
  األول ، الطابق٤مدخل 

قاعة سيلينغا، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا  ٠٩,٤٥-٠٨,٤٥الساعة 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 

قاعة فولغا، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ  ٠٩,٤٥-٠٨,٤٥الساعة 
 ، الطابق الثاني٧مدخل 

  
  اجتماعات أخرى

٠٩,١٥-٠٨,١٥الساعة  قاعة فالداي/ سيليغر،   التحاد األوروبيي لتنسيق اجتماع 
  ، الطابق األول٤مدخل 

  رؤية خالية من التبغ: – لقاء في وقت الغداء  ١٤,٤٥-١٣,٣٠الساعة 
  ما هي ولماذا وكيف؟

 اإلقليمي حلقة نقاش. تنظمها المنظمة/ المكتب  -
  وروباأل

قاعة الدوغا، برج المكاتب، 
  ، الطابق الرابع٧مدخل 

جلسة إعالمية تقنية عن  – لقاء في وقت الغداء  ١٤,٤٥-١٣,٣٠الساعة 
  تنظمها المنظمةمسائل تتعلق بتنظيم المنتجات. 

قاعة إنيسي، برج المكاتب، 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 

قاعة جلسات اإلحاطة   اجتماع تنسيقي لالتحاد األوروبي  ١٤,٤٥-١٣,٤٥الساعة 
 المؤتمرات،اإلعالمية، مركز 

  الطابق الثاني

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

 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  ١١,٠٠- ١٠,٠٠الساعة   الثالثةالجلسة العامة 
  ٣البند 
  تابع

  

العالمي في تنفيذ اتفاقية المنظمة أمانة االتفاقية وتقرير عن التقدم  ةرئيس لقيهاتكلمة 
  مناقشة عامة ليهاتاإلطارية 
   FCTC/COP/6/DIV/3 وFCTC/COP/6/5 Add.1  وFCTC/COP/6/5 الوثائق 

 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  – ١١,٠٠الساعة   لفأاألولى للجنة الجلسة 
   صكوك المعاهدات والمسائل التقنية  ٤البند 
  بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغحالة   ١-٤البند 

  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.1 و FCTC/COP/6/6الوثيقتان   
"التدابير السعرية والضريبية من اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ٦المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة   ٢-٤البند 

مجموعة الصياغة المفتوحة العضوية العاملة : تقرير "الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ
  بين الدورتين

  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.5 و FCTC/COP/6/7الوثيقتان   

 ، الطابق األول٤قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل  – ١٠,٠٠الساعة   اءباألولى للجنة الجلسة 
  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي  ٥البند 
  ترتيبات تقديم التقارير بمقتضى اتفاقية المنظمة اإلطارية  ١-٥البند 

  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.2 و FCTC/COP/6/17الوثيقتان   
 من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطاريةدولي التعاون ال  ٢-٥البند 

   FCTC/COP/6/18الوثيقة   
  اتفاقية المنظمة اإلطارية: تقرير الفريق العاملالتدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ   ٣-٥البند 

  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.4 و FCTC/COP/6/19الوثيقتان   

 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  – ١٥,٠٠الساعة   لفأللجنة  الثانيةالجلسة 
  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  : تقرير فريق الخبراء""المسؤوليةمن اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ١٩تنفيذ المادة   ٣-٤البند 
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.4 و FCTC/COP/6/8الوثيقتان   

  الناشئة في العالممنتجات المكافحة ومنع   ٤-٤البند 
  منتجات التبغ العديم الدخان  ١-٤-٤البند 

  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.2 و FCTC/COP/6/9الوثيقتان   
  نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية  ٢-٤-٤البند 

  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.7 و FCTC/COP/6/10 Rev.1الوثيقتان   
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  (بند اقترحاه طرفان)تدخين التبغ بالنرجيلة   ٣-٤-٤البند 
  FCTC/COP/6/11الوثيقة   

 ، الطابق األول٤قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل  – ١٥,٠٠الساعة   اءبالثانية للجنة الجلسة 
  ٥البند 
  تابع

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

اتفاقية  تنفيذيخص  مسائل التجارة واالستثمار، بما فيها االتفاقات والتحديات القانونية فيما  ٤-٥البند 
  اإلطاريةالمنظمة 
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3 و FCTC/COP/6/20الوثيقتان   

  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية  ٦البند 

  ٢٠١٣-٢٠١٢والميزانية  خطة العملبتقرير األداء الخاص   ١-٦البند 
   FCTC/COP/6/21 الوثيقة  
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  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٣االثنين الموافق تقارير جلسات يوم 
  

    الجلسة العامة األولى
  جين مون-الرئيس: األستاذ تشانغ  

  رئيس مؤتمر األطراف  
  افتتاح أعمال الدورة  ١البند 

  .افتتح الرئيس المؤتمر ورحب بالوفود في الدورة السادسة لمؤتمر األطراف  
سكفورتســـوفا، وزيـــرة الرعايـــة الصـــحية فـــي يضـــًا بالســـيدة فيرونيكـــا أورحـــب الـــرئيس   

ــــدكتورة مارغريــــت تشــــان، المــــديرة العامــــة لمنظمــــة الصــــحة  االتحــــاد الروســــي وبال
  العالمية، اللتين ألقت كل منهما كلمة على المؤتمر.

  وتنظيم العمل جدول األعمال اعتماد  ١-١البند 
  FCTC/COP/6/1 Rev.2 اعُتمـد جـدول األعمـال علـى النحـو الـوارد فـي الـوثيقتين  

  FCTC/COP/6/1 Rev.2 (annotated)و
  FCTC/COP/6/1 Rev.2نــــي الوثيقتيـــــــل المقتـرح فــــــــم العمـــــوعـرض الـرئيس تنظي  

ة ــــــــًا بالممارســـــــــــه وفقــــــــى أنــــــــق علـــــــواتُف .FCTC/COP/6/1 Rev.2 (annotated)و
 ٤باألعمـال المندرجـة ضـمن البنـد  لـفأالسابق ُيعهـد إلـى اللجنـة المعمول بها في 

بــــالتركيز علــــى المســــائل  اءبــــمــــن جــــدول األعمــــال المؤقــــت، وُيعهــــد إلــــى اللجنــــة 
  من جدول األعمال المؤقت. ٦و ٥المندرجة ضمن البندين 

ــاقش فــي الجلســات العامــة البنــود     ٨و ٧و ٣و ٢و ٣-١و ٢-١واتُفــق علــى أن تُن
  من جدول األعمال المؤقت. ٩و

  أوراق اعتماد المشاركين  ٢-١البند 
 ألطـرافا اعتمـاد من النظـام الـداخلي تفحـص هيئـة المكتـب أوراق ١٩طبقًا للمادة   

جلسـة عامـة الحقـة، وتقـرر  إلـى عنهـاتقريـرًا كتابيـًا  وتقـدم المشاركة في هذه الـدورة
  . مبدئيًا أن يتم ذلك صباح يوم األربعاء

  ممثل كندايحل محل  لمكتب لتمثيل إقليم األمريكتينانتخاب عضو من هيئة ا  ٣-١البند 
من النظام الداخلي دعـي إقلـيم األمـريكتين إلـى أن  ١-٢٤و ١-٢١طبقًا للمادتين   

فــي المــدة المتبقيــة مــن عضــويته. ومــن تشــاونيير يقــدم مرشــحًا يحــل محــل الســيد 
ُطلـب  FCTC/COP/6/P/Conf.Paper No.1 خالل مشروع القرار الوارد في الوثيقـة

رينــــا روا مــــن وزارة صــــحة مــــن مــــؤتمر الطــــراف أن ينظــــر فــــي ترشــــيح الــــدكتورة 
ونظــــــرًا لعــــــدم إبــــــداء أي اعتــــــراض فقــــــد لتحــــــل محــــــل الــــــدكتور تشــــــاونيير.  بنمــــــا
تتــام أعمــال هــذه انتخــاب الــدكتورة رينــا روا عضــوًا فــي هيئــة المكتــب حتــى اخ تقــرر

  الدورة.
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  الحصول على مركز مراقب لدى مؤتمر األطرافلبات ط  ٢البند 
بــأن الطلبــات الســتة المقدمــة للحصــول علــى صــفة  األطــرافأبلــغ الــرئيس مــؤتمر   

 FCTC/COP/6/3مراقـــب قــــد قُـــدمت إلــــى األمانـــة، كمــــا هـــو مــــذكور فـــي الوثــــائق 
  وتقرر ما يلي: FCTC/COP/6/4و FCTC/COP/6/3 Add.1و

أن ُتمنح صفة مراقب لتحالف مكافحة التبغ في جنوب شرق آسيا وللحملة من   -  
  أجل أطفال بال تبغ. 

أن يحـــال النظـــر فـــي طلـــب جماعـــة شـــرق أفريقيـــا إلـــى الـــدورة القادمـــة لمـــؤتمر   -
  .ألطرافا

لمكافحـة التبـغ فـي زمبـابوي،  إطـار الصـندوق االسـتئمانيرفض طلـب كـل مـن   -
  اإلنتربول)( الجنائية للشرطة الدولية منظمة المزارعين العالمية، والمنظمةو 

(بنــد اقترحــه وهيئاتــه الفرعيــة   فــي دورات مــؤتمر األطــرافأفــراد الجمهــور  مشــاركة  ٧-٦البند 
  أحد األطراف)

ومشـروع  FCTC/COP/6/27أشار الرئيس إلـى النصـوص ذات الصـلة مـن الوثيقـة   
. ودعـــــا الـــــرئيس منـــــدوب أســـــتراليا إلـــــى FCTC/COP/6/Conf.Paper No.2القـــــرار 

  اإلدالء ببعض المالحظات االفتتاحية بشأن مشروع القرار.
ودعــي إلــى اإلدالء بالتعليقــات مــن علــى المنصــة، وبنــاًء علــى طلــب األمانــة قــدم   

النظـــام  لـــىإة مكتـــب الشـــؤن القانونيـــة توضـــيحًا بخصـــوص اآلثـــار المترتبـــة بالنســـب
الداخلي في حالة الموافقة على القرار. واتفق المؤتمر على إحالة مناقشة هذا البند 

  . وعندئذ استُبعد الجمهور من الجلسة.اءبالفرعي من جدول العمال إلى اللجنة 
التقدم العـالمي فـي تنفيـذ اتفاقيـة كلمة تلقيها رئيسة أمانة االتفاقية وتقرير عن   ٣البند 

  مناقشة عامة ليهاتاإلطارية المنظمة 
عرضــت رئيســة أمانــة االتفاقيــة النتــائج الرئيســية للتقريــر الخــاص بالتنفيــذ العــالمي   

  لالتفاقية، ورؤيتها لعمل األمانة.
    الجلسة العامة الثانية

  جين مون-الرئيس: األستاذ تشانغ  
  رئيس مؤتمر األطراف  

  ١-١البند 
  تابع

  وتنظيم العمل جدول األعمال اعتماد

ــــين    ــــي الترشــــيحات لمناصــــب رئيســــي اللجنت ــــى النظــــر ف ــــرئيس المــــؤتمر إل دعــــا ال
  ونوابهما. 

وانُتخــب الــدكتور  رئيســًا. : انُتخبــت الــدكتورة نونتافــارن فيشــيت (تايلنــد)لــفأ للجنــةا
دافيــد أكوريــو (إكــوادور) والســيد بهــزاد فــاليزاده (جمهوريــة إيــران اإلســالمية) نــائبين 

  للرئيس.
 يرلنـداأو  العظمـى لبريطانيـا المتحـدة انتخب السيد أندرو بالك (المملكـة :اءبلجنة ال
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الشـمالية) رئيســًا. وانُتخـب الــدكتور إيفـانهوي إيســكارتان (الفلبـين) والــدكتورة ويالنــي 
  تشيلينغوي (زامبيا) نائبين للرئيس.

  ٣البند 
  تابع

العـالمي فـي تنفيـذ اتفاقيـة التقدم كلمة تلقيها رئيسة أمانة االتفاقية وتقرير عن 
  مناقشة عامة ليهاتالمنظمة اإلطارية 

افتــتح الــرئيس المناقشــة العامــة ودعــا اإلدالء بالتعليقــات مــن علــى المنصــة. ونظــرًا   
لعــدد الوفــود التــي لــم تتحــدث بعــد بشــأن هــذا البنــد فقــد تقــرر تعليــق المناقشــة حتــى 

  االجتماع التالي للجلسة العامة.
  مفتوح ٣مازال البند   
  

  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 
  مفتوحًا في المواعيد التالية:

   ١٨,٠٠-٨,٠٠، الساعة تشرين األول/ أكتوبر ١٧إلى الجمعة  تشرين األول/ أكتوبر ١٣من االثنين  -
  .اختتام الدورة وحتى موعد 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.

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

من الوثائق في مكتب الوثائق الموجود في مركز المؤتمرات. وسعيًا إلى تقليل تكاليف الطباعة وسيتاح عدد محدود 
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
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  دفع بدل المعيشة اليومي
السادسة لمؤتمر ل المعيشة اليومي أثناء مشاركتهم في الدورة 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 

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

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

  
  
  

=     =     =  


