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FCTC/COP5(14)   المــوارد الماليــة وآليــات المســاعدة والتعــاون الــدولي مــن أجــل تعزيــز التنفيــذ المســتدام التفاقيــة
  المنظمة اإلطارية

FCTC/COP5(15)   التعاون بين أمانة االتفاقية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر األمم
  حدة للتجارة والتنميةالمت

FCTC/COP5(16)   ٢٠١٣-٢٠١٢تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية  

FCTC/COP5(17)  التأخر في دفع المساهمات المقدرة  

FCTC/COP5(18)   مواءمــــة الــــدعم الخــــاص بالســــفر والمتــــاح لألطــــراف فــــي اتفاقيــــة منظمــــة الصــــحة العالميــــة
مــا يتماشــى مــع السياســات اإلداريــة الحاليــة لمنظمــة الصــحة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ ب

  يخص الدعم الخاص بالسفر العالمية فيما

FCTC/COP5(19)   ٢٠١٥-٢٠١٤خطة العمل والميزانية المقترحتان للفترة المالية  

FCTC/COP5(20)   العالميــــة اإلطاريــــة بشــــأن منظمــــة الصــــحة دور هيئــــة مكتــــب مــــؤتمر األطــــراف فــــي اتفاقيــــة
  مكافحة التبغ

FCTC/COP5(21)  تعيين رئيس أمانة االتفاقية وتجديد مدة واليته  

FCTC/COP5(22)   لدى مؤتمر األطرافاعتماد المنظمات غير الحكومية التي لها مركز مراقب  

FCTC/COP5(23)   العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة انتخاب رئيس مؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة
  التبغ ونوابه الخمسة

FCTC/COP5(24)   اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة موعــد ومكــان انعقــاد الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف فــي
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  

=   =   =  


