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  المجموعة اإلقليمية ألوروبا  ٩,٤٥-٩,١٥الساعة 
  مباشرة) لالتحاد األوروبي تنسيقياجتماع (بعد 
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  ، الطابق الثاني٧مدخل 
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قاعة اإلحاطة اإلعالمية،   اجتماع تنسيقي لالتحاد األوروبي  ١٤,٤٥-١٣,٤٥الساعة 
  الطابق الثاني
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   برنامج العمل

 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  – ١٠,٠٠الساعة   ألفللجنة  السابعةالجلسة 
  ٤البند 
  تابع

   صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  ٣-٤البند 
  تابع

  الخبراء: تقرير فريق "المسؤوليةمن اتفاقية المنظمة اإلطارية:  ١٩تنفيذ المادة 
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.4 Rev.2 و FCTC/COP/6/8الوثيقتان   

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 وFCTC/COP/6/14 و  FCTC/COP/6/13 الوثائق

  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.9و
  ٧-٤البند 
  تابع

  اتفاقية المنظمة اإلطاريةتقييم أثر 
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.6 Rev.1 و  FCTC/COP/6/15الوثيقتان   

  ٨-٤البند 
  تابع

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

  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.3 Rev.1 و  FCTC/COP/6/16الوثيقتان   

 ، الطابق األول٤قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل  – ١٠,٠٠الساعة   باءللجنة  السابعةالجلسة 
  ٦البند 
  تابع

  الميزانية والمسائل المؤسسيةمسائل 

  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

  األطرافاعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر استعراض 
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.8 و  FCTC/COP/6/26 الوثيقتان  

  ٧-٦البند 
  تابع

  (بند اقترحه أحد األطراف)وهيئاته الفرعية   في دورات مؤتمر األطرافأفراد الجمهور  مشاركة
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.9 و  FCTC/COP/6/27 الوثيقتان  

  ٨-٦البند 
  تابع

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

  ٥البند 
  تابع

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

  ١-٥البند 
  تابع

  اتفاقية المنظمة اإلطاريةترتيبات تقديم التقارير بمقتضى 
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.2 Rev.1 و  FCTC/COP/6/17 الوثيقتان  
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 ، الطابق الثاني٤قاعة المؤتمرات، مدخل  – ١٥,٠٠الساعة   للجنة ألف الثامنةالجلسة 
  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  ٥-٤البند 
  تابع

من اتفاقية المنظمة  ١٨و ١٧المستدامة اقتصاديًا (فيما يتعلق بالمادتين بدائل زراعة التبغ 
  : تقرير الفريق العاملاإلطارية)
  FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.10 و  FCTC/COP/6/12 الوثيقتان  

  ٢-٤-٤البند 
  تابع

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

 ، الطابق األول٤قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل  – ١٥,٠٠الساعة   باءللجنة  الثامنةالجلسة 
  ٥البند 
  تابع

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

  ٢-٥البند 
  تابع

  اتفاقية المنظمة اإلطاريةمن أجل تنفيذ دولي التعاون ال
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.6 Rev.1 و  FCTC/COP/6/18 الوثيقتان  

  ٣-٥البند 
  تابع

  التدابير المستدامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية: تقرير الفريق العامل
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.4 Rev.1 و  FCTC/COP/6/19 الوثيقتان  

  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.2 و  FCTC/COP/6/20 الوثائق  
  FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.5 Rev.3 و  

 ، الطابق األول٤قاعة فالداي/ سيليغر، مدخل  – ١٨,٣٠الساعة   التاسعة للجنة باءالجلسة 
  ٦البند 
  تابع

  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية

  ٢-٦البند 
  تابع

  ٢٠١٥-٢٠١٤تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية 
   FCTC/COP/6/22 الوثيقة  

  ٣-٦البند 
  تابع

  المساهمات المقدرة الطوعية
  FCTC/COP/6/23 الوثيقة  

  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./2  
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  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٦الموافق  الخميستقرير جلسات يوم 
  

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

    

  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  ٢-٤-٤البند 
  تابع

  نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، بما فيها السجائر اإللكترونية

الصــياغة غيــر الرســمية قــدم رئــيس مجموعــة  ألــف لجنــةالرئــيس بنــاًء علــى دعــوة   
ا، وأعــرب عــن وأشــار إلــى أن المجموعــة لــم تكمــل عملهــالُمحــرز عــن التقــدم تقريــرًا 

  بشأن المسّودة خالل النهار.مواصلة العمل رغبته في 
  ال مفتوحًا للنقاش.اليز  ٢-٤-٤البند 

  ٣-٤-٤البند 
  تابع

  (بند اقترحاه طرفان)تدخين التبغ بالنرجيلة 

هـذا البنـد وقـدم األسـتاذ غـازي زعتـري مـن الجامعـة مجـّددًا النقـاش فـي فتح الرئيس   
ـــة لمنظمـــة التابعـــة لدراســـة الرئـــيس مجموعـــة وهـــو األميركيـــة فـــي بيـــروت،  والمعني

  النص المقترح.في وضع للجنة بتنظيم منتجات التبغ، والذي ساعد ا
الــنص الــوارد التــي اقترحــت األطــراف إدخالهــا علــى بعــد االطــالع علــى التعــديالت   

مشــــــروع القــــــرار ، اعُتِمــــــد FCTC/COP/A/Conf.Paper No.8 Rev.1 فــــــي الوثيقــــــة
  .ُأغِلق النقاش في البندالمعدلة و بصيغته 

  ١-٤-٤البند 
  تابع

  منتجات التبغ العديم الدخان

ٕالــى و  FCTC/COP/6/9 لجنــة إلــى الرجــوع إلــى التقريــر الــوارد فــي الوثيقــةُدِعيــت ال  
 فــــي الوثيقــــةالــــذي اقترحــــه فريــــق عامــــل صــــغير بصــــيغته الــــواردة مشــــروع القــــرار 

FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.2 Rev.1 .ومن ثم فتح باب النقاش في البند ،  
بصـــيغته المعدلـــة وُأغِلـــق النقـــاش فـــي مشـــروع القـــرار اعُتِمـــد  بعـــد نقـــاش مســـتفيض  

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

القـرار مشـروع وٕالـى   FCTC/COP/6/6اللجنة الرجوع إلـى الوثيقـةطلب الرئيس من   
 فـــــــــــــي الوثيقـــــــــــــةالمقـــــــــــــدم مـــــــــــــن فريـــــــــــــق عامـــــــــــــل صـــــــــــــغير بصـــــــــــــيغته الـــــــــــــواردة 

FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.1 Rev.1 مشـــــــروع اعُتِمـــــــد  المناقشـــــــةعقـــــــب . و
  القرار بصيغته المعدلة.

  تقييم أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية  ٧-٤البند 
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لتقـديم التقريـر الـوارد فـي إلـى أمانـة االتفاقيـة وُأِعطيـت الكلمـة البند ُفِتح النقاش في   
  .FCTC/COP/6/15ة الوثيق

ر الــــوارد فــــي الوثيقــــة اقــــر المشــــروع فــــإن  لضــــيق الوقــــت أعلــــن الــــرئيس أنــــه نظــــراً   
FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.6 ألف. للجنةجلسة المقبلة في الُيناقش س  

    باءللجنة خامسة الجلسة ال
  )الشمالية وأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى (سيد آندرو بالك الالرئيس:   
    

  ٥البند 
  تابع

   تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

  ٢-٥البند 
  تابع

  التعاون الدولي من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية

المالحظــــات بعــــض بــــداء مــــان إلــــى إعُ دعوة بــــافتــــتح الــــرئيس الجلســــة الصــــباحية   
ــــة بشــــأن التقــــدم المحــــرز فــــي إعــــادة صــــياغة القــــر  وثيقــــة ر الــــوارد فــــي الاالتمهيدي

FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.6 . بعض إلـى اإلدالء بـمنظمـة ال دعـا الـرئيسو
 بعـض التغييـرات المقتـرحفـي حسـبانه  وأخـذالمتعلـق بهـا، المالحظات على الـنص 

  ى النص.إدخالها عل
هــذا . وتحــّدث الكثيــر مــن المنــدوبين عــن المنــدوبينبــاب التعليــق أمــام فــتح الــرئيس   

وقــد ُعِرضــت التنقيحــات تغييــرات علــى نــص مشــروع القــرار. وا إدخــال البنــد واقترحــ
 واقتـرح الـرئيس أنالمقترحة على الشاشة أثناء النقاش وذلك تسـهيًال للرجـوع إليهـا. 

يزال هذا الو . ةالحقجلسة ي فه استعراضلغرض مواصلة النص المنقح ُيعاد إعداد 
  .للنقاش البند مفتوحاً 

  ٣-٥البند 
  تابع

التـــدابير المســـتدامة بشـــأن تعزيـــز تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة: تقريـــر الفريـــق 
  العامل

ُأجِريـــت بالفعـــل  هـــذا البنـــد وأشـــار إلـــى المناقشـــات التـــيافتـــتح الـــرئيس النقـــاش فـــي   
بــاء. وعقــدت مجموعــة صــياغة غيــر رســمية اجتماعــًا  للجنــةجلســة األولــى خــالل ال

 فـي الوثيقـةوارد فعـًال ت على النص العديالبعض التت إدخال األربعاء واقترحيوم 
FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.4 مجموعــــــة رئــــــيس قــــــدمها تعــــــديالت ، وهــــــي

  الصياغة.
واقتــرح بشــأن التنقيحــات.  ت عــدة مقترحــاتمدِّ وُقــ ،تعليقــاتإلــى إبــداء دعــا الــرئيس 

صلة استعراضه في جلسـة الحقـة. الرئيس أن ُيعاد إعداد النص المنقح لغرض موا
  يزال هذا البند مفتوحًا للنقاش.وال
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  ٤-٥البند 
  تابع

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

 مشــــروع القــــرار الــــوارد فــــي الوثيقــــةإلــــى عــــرض الــــرئيس منــــدوب أوروغــــواي دعــــا   
FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.5 Rev.1تعليقـات.، ومن ثم دعا إلى اإلدالء ب 

بشــأن الــرئيس النقــاش القــرار، وعّلــق مشــروع عديــدة بشــأن تنقــيح مت مقترحــات دِّ وقُــ
  يزال هذا البند مفتوحًا للنقاش.وال .مشروع القرار هذا

    
  

    ألفة للجنة سادسالجلسة ال
  فاداكان (تايلند) –ن فيشيت نونتافار األستاذة الرئيس:   

  
  ٤البند 
  تابع

  صكوك المعاهدات والمسائل التقنية

  ٧-٤البند 
  تابع

  تقييم أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية

الــوارد قــرار التقــديم مشــروع ى لــإوفــد وُدِعــي بنــد فُــِتح مجــّددًا بــاب النقــاش فــي هــذا ال  
ومـن ثـم تنظـر فيـه اللجنـة. كي ل FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No. 6 في الوثيقة

  ُدِعي إلى اإلدالء بتعليقات.
لّبـت مناقشـة وأثنـاء ال القـرار،بضعة تعديالت على مشـروع ُأدِخلت بدأت المناقشة و 
لعمــــل فريــــق الخبــــراء المســــتقلين فــــي تقــــديم منهجيــــة ًا بشــــأن طلبــــ أمانــــة االتفاقيــــة

وفـود العمل. ولـم تطلـب بعـد ذلـك أيـة  بذلك لتكاليف ذات الصلةاوتقدير المستقبل 
للنقــاش وأن ُيجّهــز  البنــد مفتوحــاً يظــل هــذا اقتــرح الــرئيس أن لــذا  أخــرى أخــذ الكلمــة

وتوزيعــه  تحريريــاً  ترجمتــهغــرض لُوِضــع فــي صــيغته النهائيــة مشــروع القــرار الــذي 
  يوم الجمعة. يحةصب

  ٣-٤البند 
  تابع

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

الصياغة غيـر مجموعة قدمه رئيس ُدِعي إلى اإلدالء بتعليقات في أعقاب عرض   
ر الـوارد فـي اعن المناقشات التي جرت بشأن مشـروع القـر  الذي قدم تقريراً  ةالرسمي
ـــــــة قـــــــدم مكتـــــــب المستشـــــــار و . FCTC/COP/6/A/Conf.Paper No.4 Rev.1 الوثيق

للقـــرار الـــذي  وفقـــاً فريـــق الخبـــراء عضـــوية تجديـــد القاضـــي بلقـــرار ل القـــانوني تفســـيراً 
  .مؤتمر األطراف بالفعل هاتخذ

ألطــراف ُيراعــى رفــع الجلســة لفتــرة وجيــزة إلتاحــة المجــال أمــام ااقتــرح الــرئيس أن   
  لمواءمة تعديالتها المقترحة. هتمةالم

مزيــد مــن المناقشــات والتعــديالت المقترحــة، علــق الــرئيس مناقشــة هــذا إجــراء البعــد   
نــص عقــد اجتمــاع بغيــة إعــداد رســمية لالمجموعــة غيــر أمــام الالبنــد إلتاحــة الوقــت 

  للجنة. بحثه في جلسة الحقة منقح ل
  للنقاش. يزال هذا البند مفتوحاً ال  
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    اءالسادسة للجنة بالجلسة 
  الشمالية) وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة أندرو بالك (المملكةالرئيس: السيد   

  ٥البند 
  تابع

  تقديم التقارير والمساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي

  ٤-٥البند 
  تابع

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

عـرض مشـروع إلى  دعوة مندوب ماليزيابهذا البند مجّددًا باب النقاش في الرئيس فتح   
ثــم دعــا ومــن . FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.3 Rev.1 القــرار الــوارد فــي الوثيقــة

ـــرئيس الوفـــود إلـــى اإلدالء بتعليقـــات علـــى مشـــروع القـــرار.  الكثيـــر مـــن إجـــراء بعـــد و ال
علق الرئيس مناقشة هذا البند إلتاحة الوقت بشأن التنقيحات المقترحات تقديم النقاش و 
  نص.لعقد اجتماع واقتراح رسمية اللمجموعة غير أمام ا

الوثيقـــــــــــــــة  ر الـــــــــــــــوارد فـــــــــــــــياعـــــــــــــــاد الـــــــــــــــرئيس إلـــــــــــــــى مناقشـــــــــــــــة مشـــــــــــــــروع القـــــــــــــــر   
FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.5 Rev.1 إبـــداء بعـــد و لتعليـــق عليـــه. افـــتح بـــاب ، و

كـي لأمـام الوفـود ذه المناقشة إلتاحة الوقـت تعليق هتعليقات اقترح الرئيس العديد من ال
  البند في جلسة الحقة.تعود إلى مناقشة نظر في التعديالت المقترحة و ت

  يزال هذا البند مفتوحًا للنقاش.ال  
  ٦البند 
  تابع

  مسائل الميزانية والمسائل المؤسسية

  ٤-٦البند 
  تابع

  ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية المقترحتان للفترة المالية خطة العمل 

بعـــض المالحظـــات إلـــى إبـــداء دعوة رئـــيس أمانـــة االتفاقيـــة بـــافتـــتح الـــرئيس هـــذا البنـــد   
ال هـــذا البنـــد يـــز الو  أســـئلة أثارتهـــا الوفـــود.عـــدة رئـــيس األمانـــة علـــى وأجـــاب  ،التمهيديـــة

  مفتوحًا للنقاش.
  ٦-٦البند 
  تابع

  الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر األطرافاستعراض اعتماد المنظمات غير 

فتح الرئيس مجّددًا باب النقاش في هذا البند من جدول األعمال وسأل المندوبين عّمـا   
إذا كـــــــــــــــــانوا مســـــــــــــــــتعدين إلقـــــــــــــــــرار مشـــــــــــــــــروع القـــــــــــــــــرار الـــــــــــــــــوارد فـــــــــــــــــي الوثيقـــــــــــــــــة 

FCTC/COP/6/B/Conf.Paper No.8.  
ـــق الـــرئيس مناقشـــة هـــذا البنـــد عقـــب تقـــديم طلـــب بشـــأن الحصـــول علـــى مزيـــد مـــن  عّل

  .الصناعة العالمية للتطبيب الّذاتيالمعلومات عن 
  ال هذا البند مفتوحًا للنقاش.اليز 
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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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