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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  ١٦ الخميس – ٤العدد 

No. 4 – Thursday 16 October 2014    
  .مؤتمر األطرافلسجًال رسميًا  هذه الجريدة ال تشكل

  
  

  القاعة  االجتماع  الموعد

، ٤قاعة المؤتمرات، مدخل   الجلسة الخامسة –اللجنة ألف   ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 الطابق الثاني

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

اجتماع مجموعة الصياغة بشأن بدائل زراعة التبغ   ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 ١٧المستدامة اقتصاديًا (فيما يتعلق بالمادتين 

من اتفاقية المنظمة اإلطارية): تقرير الفريق  ١٨و
  العامل

، ٧فولغا، المدخل قاعة 
  الثانيالطابق 

اجتماع مجموعة الصياغة بشأن ُنظم إيصال   ١٣,٠٠-١١,٠٠الساعة 
  النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية

  ُيعلن فيما بعد

 ٣-٥اجتماع مجموعة الصياغة بشأن تنفيذ المادة   ١٥,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
من اتفاقية المنظمة اإلطارية: القضايا المستجدة 

دوائر صناعة التبغ (بند اقترحه  فيما يتصل بتدخل
  أحد األطراف)

، ٧قاعة دون، المدخل 
  الطابق الثاني

، ٤قاعة المؤتمرات، مدخل   الجلسة السادسة –اللجنة ألف   ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
  الطابق الثاني

  قاعة فالداي/ سيليغر،  الجلسة السادسة –اللجنة باء   ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
  ، الطابق األول٤مدخل 

اجتماع مجموعة الصياغة بشأن نظم إيصال   ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
  النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية

  ُيعلن فيما بعد
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 ات اإلقليميةجتماعاال

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

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

قاعة دون، برج المكاتب،   المجموعة اإلقليمية لشرق المتوسط  ٩,٤٥-٨,٤٥الساعة 
  ، الطابق الثاني٧مدخل 

  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،   التحاد األوروبيي لاجتماع تنسيق٩,١٥-٨,١٥الساعة 

  ، الطابق األول٤مدخل 

األخبار وأحدث المعلومات لقاء في وقت الغداء:   ١٤,٤٥-١٣,٣٠الساعة 
  أمانة االتفاقية) ه(تنظممن جانب أمانة االتفاقية. 

قاعة إنيسي، برج المكاتب، 
  الطابق الثاني، ٧مدخل 

 ١٩التجارب المتعلقة بالمادة  :لقاء في وقت الغداء  ١٤,٤٥-١٣,٣٠الساعة 
من االتفاقية (المسؤولية) (تنظمه جمهورية كوريا 
ومنظمة الصحة العالمية/ المكتب اإلقليمي لغرب 

  المحيط الهادئ)

قاعة الدوغا، برج المكاتب، 
  ، الطابق الرابع٧مدخل 

  قاعة فالداي/ سيليغر،  اجتماع تنسيقي لالتحاد األوروبي  ١٤,٤٥-١٣,٤٥الساعة 
  ، الطابق األول٤مدخل 

، 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   ألفللجنة  الخامسةالجلسة 
  ٤البند 
  تابع

   صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  ٢-٤-٤البند 
  تابع

  نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.7 و FCTC/COP/6/10 Rev.1الوثيقتان   

  ٣-٤-٤البند 
  تابع

  (بند اقترحاه طرفان)تدخين التبغ بالنرجيلة 
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.8 Rev.1 و  FCTC/COP/6/11الوثيقتان   

  ١-٤-٤البند 
  تابع

  منتجات التبغ العديم الدخان
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.2 Rev.1 و  FCTC/COP/6/9الوثيقتان   

  ١-٤البند 
  تابع

  حالة بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.1 Rev.1 و  FCTC/COP/6/6الوثيقتان   

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

 ، الطابق األول٤قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل  – ١٠,٠٠الساعة   باءللجنة  الخامسةالجلسة 
  ٥البند 
  تابع

  والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدوليتقديم التقارير 

  ٢-٥البند 
  تابع

 من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطاريةدولي التعاون ال

  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.6 و  FCTC/COP/6/18الوثيقتان   
  ٣-٥البند 
  تابع

  العاملالتدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية: تقرير الفريق 
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.4 و  FCTC/COP/6/19الوثيقتان   

  ٤-٥البند 
  تابع

اتفاقية  تنفيذيخص  مسائل التجارة واالستثمار، بما فيها االتفاقات والتحديات القانونية فيما
  المنظمة اإلطارية
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3 Rev.1 و  FCTC/COP/6/20 الوثائق

  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.5 Rev.1و
  ٦البند 
  تابع

  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية

  ٤-٦البند 
  تابع

  ٢٠١٧- ٢٠١٦لفترة المالية لمقترحتان لميزانية االعمل و الخطة 
  FCTC/COP/6/INF.DOC./1 و FCTC/COP/6/24 Rev.1 الوثائق

  FCTC/COP/6/INF.DOC./2و
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 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  – ١٥,٠٠الساعة   ألفللجنة  السادسةالجلسة 
  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

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

 FCTC/COP/6/14 Add.1 و FCTC/COP/6/14 و  FCTC/COP/6/13الوثائق 
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.9 و

  : تقرير فريق الخبراء""المسؤوليةمن اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ١٩تنفيذ المادة   ٣-٤البند 
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.4 Rev.1 و  FCTC/COP/6/8 الوثيقتان  

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

  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية

  ٥-٦البند 
  تابع

  عملية تعيين رئيس أمانة االتفاقية وتجديد مدة واليته: تقرير هيئة مكتب مؤتمر األطراف
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.7 و  FCTC/COP/6/25 الوثيقتان  

  ٦-٦البند 
  تابع

  اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطرافاستعراض 
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.8 و  FCTC/COP/6/26 الوثيقتان  
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  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٥الموافق  األربعاءتقارير جلسات يوم 
  

    الجلسة العامة الرابعة
  جين مون-الرئيس: األستاذ تشانغ  

  رئيس مؤتمر األطراف  

  ٢-١البند 
  تابع

  أوراق اعتماد المشاركين

افتـــتح الـــرئيس االجتمـــاع ودعـــا اللجنـــة إلـــى النظـــر فـــي التقريـــر الـــوارد فـــي الوثيقـــة   
FCTC/COP/6/2 بدون مناقشات.. واعتمد المؤتمر التقرير  

ـــدكتورة نونتافـــارن فيشـــيت (تايلنـــد)( لـــفدعـــا الـــرئيس رئـــيس اللجنـــة أ  تـــالوةإلـــى  ال
والتـي  FCTC/COP/6/A/R/1المسودة األولى لتقرير اللجنة ألـف، الوثيقـة ( مسـودة) 

  .اً واحد اً تتضمن قرار 
مــن اتفاقيــة المنظمــة  ٦المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة   ٢-٤البنــد   -

(التـدابير السـعرية والضـريبية الراميـة إلـى الحـد مـن الطلـب اإلطارية: 
  )على التبغ

واعتمــد القــرار بالصــيغة التــي عــرض بهــا علــى الجلســة العامــة فــي التقريــر األول 
  للجنة.

    ألفالجلسة الثالثة للجنة 
  نونتافارن فيشيت (تايلند)الدكتورة الرئيس:   
    

  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية
  

  ٨-٤البند 
  تابع

ســتجدة فيمــا يتصــل اإلطاريــة: القضــايا المالمنظمــة مــن اتفاقيــة  ٣-٥ المــادةتنفيــذ 
  قترحه أحد األطراف)ا(بند تدخل دوائر صناعة التبغ ب

دة القـرار، اقتـرح الـرئيس عقـد وّ مسـ لمراجعـة اً ألن العديد من الوفود طلبت وقت اً نظر   
يــــوم الخمــــيس الموافــــق  ١٣,٠٠اجتمــــاع لفريــــق عامــــل غيــــر رســــمي فــــي الســــاعة 

للجلسة التالية للجنـة مشـفوعا بـنص  اً تشرين األول/ أكتوبر على أن يقدم تقرير  ١٦
  معدل النظر فيه.

  .للنقاش اً مازال مفتوح ٨-٤البند 
  : تقرير فريق الخبراء"المسؤوليةاقية المنظمة اإلطارية: من اتف ١٩تنفيذ المادة   ٣-٤البند 

اقتـــرح رئـــيس الجلســـة تأجيـــل مناقشـــة هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال إلـــى الجلســـة   
  التالية للجنة ألف. والقى هذا االقتراح قبول اللجنة.

  .للنقاش اً زال مفتوحما ٣-٤البند 
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  ١-٤البند 
  تابع

  غير المشروع بمنتجات التبغحالة بروتوكول القضاء على االتجار 

مسودة التعديالت المقترحة على  قام وفد بقراءة، الجلسة على دعوة من رئيس ءً بنا  
كمـا هـو  حالة بروتوكول القضاء على االتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغ قرار

تشـرين  ١٤عقـدت يـوم انمتفق عليه من قبل مجموعة الصياغة غير الرسمية التي 
مناقشـــــة البنـــــد إلـــــى صـــــباح يـــــوم  تأجيـــــل. واقتـــــرح الـــــرئيس ٢٠١٤ أكتـــــوبر األول/

  نص للتوزيع.سودة الالخميس، في انتظار تجهيز م
  .للنقاش اً زال مفتوحما ١-٤البند 

  مكافحة ومنع المنتجات الناشئة في العالم  ٤-٤البند 
ــــمـــن جـــدول األعمالبنـــود الفرعيـــة اقتـــرح رئـــيس الجلســـة النظـــر فـــي      ١-٤-٤ ال،ــ

  تم قبول هذا االقتراح من قبل اللجنة.و . معاً  ٣-٤-٤و ٢-٤-٤و
  منتجات التبغ العديم الدخان  ١-٤-٤البند 

المالحظـات بعـض إلـى تقـديم منظمـة ال تالبنـد الفرعـي ودعيـتم افتتاح النقاش في   
  القرار. سودة. ثم تم فتح باب المناقشة العامة والنظر في ماالفتتاحية

يجتمع بعد االطالع على التعديالت المقترحة من قبل األطراف، اقترح الرئيس أن   
لمناقشة التعديالت المقترحة وتقـديم تقريـر  ة ر يفريق الصياغة في فترة ما بعد الظه
مـــع نـــص مـــنقح للنظـــر فيـــه. تـــم قبـــول هـــذا  يـــرةإلـــى اللجنـــة فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الظه

  .ًا للنقاشتوحيزال مفال ١-٤-٤االقتراح والبند الفرعي 
  نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية  ٢-٤-٤البند 

بعــض المعلومــات األساســية عــن  قــديمأعطيــت الكلمــة لمنظمــة الصــحة العالميــة لت  
 علـىمنظمـة الردت و . فيـه فـتح بـاب المناقشـةتـم بعـد ذلـك هذا البند الفرعي، الذي 

من  اً مكتب المستشار القانوني على األسئلة وقدم مزيد وأجابالقضايا التي أثيرت 
  اإلجرائية. للمسائلالتوضيح 

ذلــك اليــوم للنظــر  ة ر يــيلتقــي بعــد ظهعلــى أن واقتــرح الــرئيس إنشــاء فريــق صــياغة   
القــــــــــرار فــــــــــي الوثيقــــــــــة ســــــــــودة فــــــــــي المزيــــــــــد مــــــــــن التعــــــــــديالت علــــــــــى نــــــــــص م

FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.7  االجتمـــــاع الثالـــــث ، بصـــــيغته المعدلـــــة خـــــالل
 التـــاليجتمـــاع اال ه فـــيللنظـــر فيـــ إعـــداد مســـودة قـــرار مـــنقحوســـيتم  لـــف.للجنـــة أ
  .ألف للجنة

    الجلسة الثالثة للجنة باء
  السيد أندرو بالك (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)الرئيس:   

  
  ٥البند 
  تابع

  والتعاون الدوليتقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ 

  ٢-٥البند 
  تابع

  التعاون الدولي من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية

 بعـض إلى إبداء العالمية الصحة ومنظمة االتفاقية أمانة رئيس رئيس الجلسة دعا  
 علـــى بتعليقـــات اإلدالء بعـــد ذلـــك إلـــى الوفـــود دعيـــت ثـــم. المالحظـــات االفتتاحيـــة
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 واقتــــرح. FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No 6 الوثيقــــة فــــي الــــوارد القــــرار مســــودة
 رســــمي غيــــر بشــــكل بتعــــديالت مقترحــــات التــــي لــــديها تجتمــــع الوفــــود أن الــــرئيس
  . المنقح النص لصياغة

  .للنقاش اً مفتوح البند هذا ازالم
  ٤-٥البند 
  تابع

مســـائل التجـــارة واالســـتثمار، بمـــا فيهـــا االتفاقـــات والتحـــديات القانونيـــة فيمـــا يخـــص 
   تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية

ـــــــــــوارد مســـــــــــودة القـــــــــــرار بشـــــــــــأن النقـــــــــــاش بـــــــــــاب فـــــــــــتح قبـــــــــــل    الوثيقـــــــــــة فـــــــــــي ال
FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.5 أوروغـــواي إبـــداء بعـــض مـــن الـــرئيس طلـــب 

. القرار مسودة على بتعليقات اإلدالء إلى الوفود دعيت ثم. المالحظات االفتتاحية
 الـرئيس علـق. بتعـديالت مقترحـات تقـديم عـدة مـع القـرار لمسـودة تأييد هناك وكان
  .الغداء استراحة بعد يستأنف النقاش أن على هذا القرار مسودة حول النقاش

 الوثيقــــة فــــي مســــودة القــــرار الــــوارد بشــــأن اإليضــــاحات المزيــــد مــــن الــــرئيس طلــــب  
FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3 الجلســــة  فــــي بمناقشــــة هــــذا البنــــد ذّكــــر. وٕاذ

  .الحقة جلسة في فيه للنظر مسودة القرار مراجعة الرئيس طلب للجنة باء،الثانية 
  مازال هذا البند مفتوحًا للنقاش.و 

    للجنة ألف الرابعةالجلسة 
  الرئيسة: الدكتورة نونتافارن فيشيت (تايلند)  

  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  ٣-٤-٤البند 
  تابع

  (بند اقترحاه طرفان) بالنرجيلةتدخين التبغ 

افتتح باب مناقشة البند الفرعي من جدول األعمال وقـدمت منظمـة الصـحة العالميـة   
  .FCTC/COP/6/11التقرير بصيغته الواردة في الوثيقة

وعقــب مناقشــة الــنص أعلــن الــرئيس ألنــه ســُتوزع صــباح اليــوم التــالي علــى أعضــاء 
ــــــــــــــوارد فــــــــــــــي الوثيقــــــــــــــة  ــــــــــــــة نســــــــــــــخة منقحــــــــــــــة مــــــــــــــن مشــــــــــــــروع القــــــــــــــرار ال اللجن

FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.8.تتضمن التعديالت العديدة المقترحة ،  
  .شللنقا البند الفرعي مفتوحاً  ذاهومازال 

  ٣-٤البند 
  تابع

  تقرير فريق الخبراء : "المسؤولية":من اتفاقية المنظمة اإلطارية ١٩تنفيذ المادة 

افتـــــتح الـــــرئيس مجـــــددًا بـــــاب مناقشـــــة البنـــــد ودعـــــا رئـــــيس فريـــــق الخبـــــراء المعنـــــي   
إلــــــى عــــــرض ملخــــــص لتقريــــــر فريــــــق الخبــــــراء الــــــوارد فــــــي الوثيقــــــة  "بالمســــــؤولية"

FCTC/COP/6/8 ي الوثيقـة والنقاط الرئيسـية المطروحـة فـي مشـروع القـرار الـوارد فـ
FCTC/COP/6/A Conf.Paper No.4.وأعقبت ذلك مناقشة البند .  

ومازال الباب مفتوحاً  لتنـاول بنـد جـدول األعمـال ريثمـا تتـاح نتـائج المناقشـات مـن 
  .األطراف المهتمة
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    للجنة باء الرابعةالجلسة 
  الشمالية) وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة أندرو بالك (المملكةالرئيس: السيد   

  ٥البند 
  تابع

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

  ٤-٥البند 
  تابع

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

بدأ الرئيس المناقشة في فترة بعـد الظهـر بـأن دعـا المستشـار القـانوني إلـى توضـيح   
. ويلـــزم ٢٧بعـــض النقـــاط المطروحـــة فـــي الجلســـة الصـــباحية بشـــأن تفســـير المـــادة 

إدخـال المزيـد مـن التشـاور بشـأن مشــروعي القـرارين فـي مجموعـات الصـياغة غيــر 
  د هذه التنقيحات.الرسمية. وعلق الرئيس مناقشة البند في انتظار ورو 

  زال هذا البند مفتوحًا للنقاش.وما
  ٦البند 
  تابع

  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية

  ٢٠١٧-٢٠١٦خطة العمل والميزانية المقترحتان للفترة المالية   ٤-٦البند 
افتــــتح الــــرئيس هــــذا البنــــد وأشــــار إلــــى الوثــــائق المحــــددة ذات الصــــلة ببنــــد جــــدول   

اقتـــرح تعليـــق مناقشـــة هـــذا البنـــد إلـــى أن تتـــاح لألطـــراف فرصـــة عندئـــذ و  األعمـــال.
  استعراض الوثائق.

  زال هذا البند مفتوحًا للنقاش.وما

عمليــة تعيــين رئــيس أمانــة االتفاقيــة وتجديــد مــدة واليتــه: تقريــر هيئــة مكتــب مــؤتمر   ٥-٦البند 
  األطراف

تفتــتح مناقشــته  افتــتح الــرئيس هــذا البنــد وقــام علــى الفــور بتعليــق مناقشــته علــى أن
كي يتمكن رئيس مؤتمر األطراف وسائر أعضاء هيئـة  ١٧,٠٠مجددًا في الساعة 

  المكتب من المشاركة.

  استعراض اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطراف  ٦-٦البند 

  .المالحظات االفتتاحيةدعا الرئيس أمانة االتفاقية إلى تقديم بعض   
وأحــاط الــرئيس علمــًا بعــد إدالء المنــدوبين ببيانــات مــوجزة بــأن اللجنــة وافقــت علــى 

. FCTC/COP/6/26االقتراحــــات المقدمــــة مــــن هيئــــة المكتــــب والــــواردة فــــي الوثيقــــة 
  وستعد أمانة االتفاقية مشروع قرار.

  زال هذا البند مفتوحًا للنقاش.وما
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  ٧-٦البند 
  تابع

(بنــد اقترحــه فــي دورات مــؤتمر األطــراف وهيئاتــه الفرعيــة  أفــراد الجمهــور  مشــاركة
  أحد األطراف)

الــرئيس المنــدوبين بــأن هــذا البنــد قــد ســبق بحثــه فــي االجتمــاع األول للجلســة  ذّكــر  
ودعـا  بـاء.العامة حيث اتفق على إرجاء مواصلة المناقشـة فـي إطـار عمـل اللجنـة 

بشـــأن مشـــروع القـــرار  االفتتاحيـــةالمالحظـــات منـــدوب أســـتراليا إلـــى اإلدالء بـــبعض 
  .FCTC/COP/6/P/Conf.Paper No.2الوارد في الوثيقة 

 FCTC/COP/6/27ثـــم دعـــا الـــرئيس المنـــدوبين إلـــى تقـــديم التعليقـــات بشـــأن الوثيقـــة   
  .FCTC/COP/6/P/Conf.Paper No.2ومشروع القرار الوارد في الوثيقة 

الــرئيس أمانــة االتفاقيــة إلــى تنقــيح واقتــرح إدخــال بعــض التعــديالت الطفيفــة ودعــا   
  النص لمناقشته فيما بعد خالل جلسة الحقة.

  زال هذا البند مفتوحًا للنقاش.وما
(بنــــد اقترحــــه أحــــد التعــــديالت الُمحتملــــة علــــى النظــــام الــــداخلي لمــــؤتمر األطــــراف   ٨-٦البند 

  األطراف)
. وقـدم مشـروع االفتتاحيـةالمالحظـات دعا الرئيس أمانة االتفاقيـة إلـى تقـديم بعـض 

 ثم فتح باب التعليق. FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.1القرار الوارد في الوثيقة 
واقترحـــت تعـــديالت عديـــدة علـــى مشـــروع القـــرار وعلـــى التعـــديالت الُمحتملـــة علـــى 

. وعلـــق FCTC/COP/6/28النظـــام الـــداخلي لمـــؤتمر األطـــراف الـــواردة فـــي الوثيقـــة 
تاحة الوقت للتفكيـر فـي التعـديالت المقترحـة وٕاعـداد مشـروع الرئيس مناقشة البند إل

  قرار يستند إلى تلك المناقشات.
  زال هذا البند مفتوحًا للنقاش.وما

  ٥-٦البند 
  تابع

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

اإلدالء بـبعض المالحظـات باسـم رحب الرئيس برئيس مؤتمر األطراف ودعاه إلى 
هيئــة المكتــب بشــأن عمليــة تعيــين رئــيس أمانــة االتفاقيــة وتجديــد مــدة واليتــه. وســلط 
رئيس المؤتمر األضواء علـى ضـرورة تحسـين العمليـة وعلـق علـى المناقشـات التـي 

  دارت مع المديرة العامة للمنظمة بشأن العملية.
ضمن الوثيقة  ١ار الوارد في الملحق ولفت الرئيس نظر المندوبين إلى مشروع القر 

FCTC/COP/6/25   والفقـرات المعنيـة المتصـلة بالعمليـة ودعـا إلـى تقـديم التعليقـات
  من على المنصة.

وقدم مكتب المستشـار القـانوني بعـض النقـاط التوضـيحية بخصـوص عمليـة تعيـين 
  الرئيس الحالي ألمانة االتفاقية وتعريف مهمة المنسقين اإلقليميين.

قترحت بعض التعـديالت علـى مشـروع القـرار واتفـق بعـد الطلـب المقـدم مـن علـى وا
  المنصة على إعداد مشروع قرار منقح ينظر فيه خالل جلسة الحقة.

  زال هذا البند مفتوحًا للنقاش.وما
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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

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  -
  .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.
  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 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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