
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  قــرار
  
  

FCTC/COP6(20)   ٢٠١٥-٢٠١٤تعديالت خطة عمل وميزانية الفترة المالية  
  

  مؤتمر األطراف،
  

التـــي اعتمـــدها مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه  ٢٠١٥-٢٠١٤إذ يـــذكر بخطـــة عمـــل وميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة 
  ؛FCTC/COP5(19)الخامسة في القرار 

  
ـــدء  ـــأن بروتوكـــول القضـــاء علـــى االتجـــار غيـــر المشـــروع بمنتجـــات التبـــغ يقتضـــي ب ـــاذهوٕاذ يقـــر ب ـــدى نف  ل

  ؛في البرتوكول الدورة السادسة لمؤتمر األطراف كان هناك أربعة أطرافطرفًا، وبأنه عند اختتام  ٤٠
  

يسلم، بناًء على ذلك، بأن الدورة األولى الجتمـاع األطـراف فـي بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار غيـر  وٕاذ
  المشروع بمنتجات التبغ لم ُتعقد في دورة الميزانية الحالية؛

  
  ما يلي: يقرر

  
كـي ال تتضـمن أي  ٢٠١٥-٢٠١٤يزانيـة الفتـرة الماليـة ) من خطة عمـل وم٢(١-٢تعديل الفرع   )أ(

 تحصيص لألموال للدورة األولى الجتماع األطراف؛
  
، واللـــذين يتضـــمنان التوزيـــع )٢(١-٢) تحـــت الفـــرع ٤(١-٢) و٣(١-٢اج الفـــرعين الجديـــدين إدر   )ب(

  ة:دوالر أمريكي يرد من المساهمات المقدرة الطوعي ٣٤٥ ٠٠٠التالي لألموال بمبلغ 
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  *مجال العمل

  تكلفة األنشطة 
  (بآالف الدوالرات األمريكية)

  تكاليف الموظفين 
األنشطة  العناصر/  (بعدد الموظفين المتفرغين)

  الرئيسية
النتائج المتوقعة 

األنشطة الممولة   والمؤشرات
من المساهمات 
  المقدرة الطوعية

األنشطة الممولة 
من األموال 
الخارجة عن 
  الميزانية

  
البروتوكــــوالت والمبــــادئ التوجيهيــــة والصــــكوك األخــــرى الممكنــــة لتنفيــــذ االتفاقيــــة   -٢

  ١اإلطارية
  

) تعزيــز بــدء نفــاذ ٣(  ١-٢
  البروتوكول

  

١٨٠  
  

عقـــد حلقتـــي عمـــل دون   
إقليميتـــــــــــــين متعـــــــــــــددتي 
القطاعـــــــــــات تخصـــــــــــان 
ــــــــــدًا،  البروتوكــــــــــول تحدي

ممثلـــــــــين،  ٤بمشـــــــــاركة 
بواقـــع واحـــد مـــن إحـــدى 
ــــــة مــــــن  ــــــوزارات المعني ال

  كل طرف مشارك

طرفـــًا علـــى  ١٢مشـــاركة 
األقـــل مـــن األطـــراف فـــي 
اتفاقية المنظمة اإلطاريـة 
فـــــي حلقتـــــي العمـــــل دون 

  اإلقليميتين

) دعم عمل فريق ٤(  
الخبراء في المسائل 

ذات الصلة 
  بالبروتوكول

  إنشاء فريق الخبراء    ١٦٥
  

تيســــــــير تقــــــــديم الفريــــــــق 
للـــــــــــدعم التقنـــــــــــي إلـــــــــــى 

  األطراف

  تحديد الخبراء المناسبين
  

اتخـاذ الترتيبــات الخاصــة 
باالجتماعــــــات والبعثــــــات 
والبحـــوث وســـائر أنشـــطة 
فريــــــــــق الخبــــــــــراء طبقــــــــــًا 
لتكليــف مــؤتمر األطــراف 

  له
  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسة(الجلسة العامة 
  
  

=     =     =  

                                                           
  مؤتمر األطراف ذات الصلة.وقرارات  ٣٣(أ) و(ز) والمادة ٣-٢٤(و) و(ح) والمادة ٥-٢٣والمادة  ٧وفقًا للمادة     ١


