
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ
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 ٢٠١٤ أيلول/ سبتمبر ١٥   ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٧البند 
  
  
  

  انعقاد الدورة السابعةومدة ومكان موعد 
  لمؤتمر األطرافالعادية 

  
  

عاديـة المقبلـة ومـدتها والتـي مـن نظامـه الـداخلي موعـد دورتـه ال ٤و ٣تين مؤتمر األطراف وفقـًا للمـاديحّدد   -١
فـإن مـن الجـدير  النظـام الـداخليمـن  ١-٤بالمـادة  عمـالً . و خـالف ذلـكر المـؤتمر يقـرّ  مـا لـم األمانـة فـي مقـر دُتعقـ

  بعد الدورة الثالثة. كل سنتينلمؤتمر األطراف أصبحت ُتعقد  العادية الدوراتبالذكر أيضًا أن 
  

  ألطرافا السابعة لمؤتمر لدورةعقد ال المواعيد المقترحة
  
حتملــة بشــأن موعــد عقــد الخيــارات الم، فــي ١، بمــا يتمشــى مــع واليتهــامــؤتمر األطــراف مكتــبنظــرت هيئــة   -٢

ألطـــراف ا. وفـــي ضــوء المناقشــة التـــي دارت فــي الــدورة الخامســـة لمــؤتمر ف ومــدتهاالســابعة لمـــؤتمر األطــراالــدورة 
خطـط العمـل  تنفيـذ بـدءمـن موعـد  العاديـةالمـؤتمر دورات عقد  مواعيدبصدد تقريب والطلب المقدم من أحد األقاليم 

الســابعة فــي تــه عقــد دور  فــيأن توصــي مــؤتمر األطــراف بــأن ينظــر  مــؤتمر األطــراف مكتــبهيئــة  تــود، توالميزانيــا
  .)٢٠١٦ األخير من عام ذاك(عوضًا عن  ٢٠١٧األول من عام الربع 

  
اعتبـارًا مـن  فـي الفتـرةللمـؤتمر متاحـًا تدوين هذه الوثيقـة  وقتفي  بجنيف مركز المؤتمرات الدوليسيكون و   -٣
  .٢٠١٧آذار/ مارس  ١١إلى  ٦آذار/ مارس أو من  ٤شباط/ فبراير إلى  ٢٧
  
مركـز المـؤتمرات فـإن  ٢٠١٦وٕاذا قّرر مؤتمر األطراف أن يعقد دورته السابعة في الربـع األخيـر مـن عـام   -٤

  .٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١ أيلول/ سبتمبر وحتى ٢٦ اعتبارًا منله سيكون متاحًا بجنيف  الدولي
  
االتجـار غيــر  القضــاء علـى بروتوكـول لـىتـدوين هـذه الوثيقــة سـوى طـرف واحــد عوقــت ولـم يصـادق فـي   -٥

عقــد الــدورة الســابعة لمــؤتمر  قبــل النفــاذ). وفــي حــال دخــل البروتوكــول حيــز البروتوكــول( التبــغ المشــروع بمنتجــات
عقب انتهاء الـدورة المـذكورة مباشـرة، وذلـك عمـًال بأحكـام  في البروتوكول األول لألطراف االجتماع دعقَ سيُ األطراف ف

إذا تبـّين أن مـن  جنيـفمن البروتوكول. وسيتسنى عقد هذا االجتماع في مقر المنظمة الرئيسـي الكـائن ب ٣٣المادة 
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األمــر الــذي مــن ، عقــب انتهــاء دورة المــؤتمر الســابعة مباشــرةبجنيــف  مركــز المــؤتمرات الــدوليغيــر المالئــم إتاحــة 
وخاصـــًة فيمـــا يتعلـــق بنفقـــات الخـــدمات  وفـــورات فـــي التكـــاليف،شـــأنه أن يتـــيح المجـــال أيضـــًا أمـــام تحقيـــق بعـــض ال

  .اللوجستية
  

  المدة المقترحة لعقد الدورة السابعة لمؤتمر األطراف وآثارها المالية
  
االثنين وحتى وقـت اعتبارًا من صبيحة يوم  ،يوم ٥,٥مؤتمر األطراف  دورةتقّرر حتى اآلن أن تكون مدة   -٦

 فبرايـــرشـــباط/  ١٧إلـــى  ٦أيـــام (مـــن  ١٠التـــي اســـتغرقت  األولـــىالمـــؤتمر دورة باســـتثناء  الســـبت،الغـــداء مـــن يـــوم 
إذ سـيمّكن المـؤتمر مـن أن ينظـر كمـا ينبغـي  مـؤتمر األطـراف،). وقد يعود تطويل مدة الـدورة بالفائـدة علـى ٢٠٠٦

 الخيــارين فـي بــأن ينظــر مـؤتمرتوصــي الأن  المكتــبتــود هيئــة  الصـدد هـذال. وفــي جميــع بنــود جـدول األعمــافـي 
  .اآلثارفي اآلثار المالية المترتبة على كل واحد منهما وفي سواها من و المبّينين أدناه 

  
وذلـك  جنيـف،ب األمانـة فـي مقـر عقـدأن تُ  الـدورةمـن شـأن أن مـؤداه  افتـراضويسـتند الخيـاران كالهمـا إلـى   -٧

مواءمـة بشـأن  أيضـًا قـرار مـؤتمر األطـرافاألخـذ فـي الحسـبان وبعـد  النظـام الـداخلي مـن ٢-٤بأحكـام المـادة عمـًال 
 ألطـرافوالذي ال يحـق بموجبـه لمنظمة، مع ذاك المقدم من ال تفاقيةاالالدعم الخاص بالسفر والمتاح لألطراف في 

  ١من أقل البلدان نموًا سوى استرداد مبلغ تذكرة السفر.
  

  أيام اعتبارًا من صبيحة يوم االثنين إلى ما بعد ظهيرة يوم السبت ٦إلى  : تمديد دورة مؤتمر األطراف١ الخيار
  
الممارسـة الحاليـة. ومـن شـأن  حسـبمن شأن الدورة أن ُتختتم بعد ظهيرة يوم السبت عوضًا عـن ظهيرتـه ب  -٨

عـن سـاعات العمـل  تكـاليفبسـداد المزيـد مـن ال اآلثار الماليـة المترتبـة علـى هـذا الخيـار أن تـرتبط فـي المقـام األول
ومـــوظفين معنيـــين  وأفـــراد أمـــناإلضـــافية إلـــى مـــوظفي الخـــدمات اللوجســـتية وخـــدمات الـــدعم (مـــن مرشـــدين وســـعاة 

 ننظافـــة وســـواهم) مّمـــ عمـــالت و المعلومـــافنيـــين متخّصصـــين فـــي تكنولوجيـــا و توزيعهـــا و  وثـــائقال طباعـــةبخـــدمات 
عمــول بــه بحســب نــص الئحــة المرتبــات الم معــدلم. ويبلــغ اليــو فــي ذاك  أطــولســاعات لســيتوّجب علــيهم أن يعملــوا 

العاديـة  أيـام األسـبوعمـن  ١٩,٠٠ بعـد السـاعة فئة الخدمات العامـة موظف منعن عمل ينجزه  ةالموظفين بالمنظم
 اعةبعــد الســ ٪٢٠٠هــذا المعــدل إلــى  رتفــعي٪، و ١٥٠نســبة قــدرها  ١٢,٠٠الســاعة  حتــى يــوم الســبتيحة صــب أو

  .الرسميةأيام العطل أو  السبت واألحدمن أيام  ١٢,٠٠
  
مــن شــأن التكــاليف التــي ســيلزم ســدادها عــن ســاعات العمــل اإلضــافية إلــى مــوظفي الخــدمات اللوجســتية و   -٩

من اليوم األخير (الموافـق السـبت) (بـدًال  ١٨,٠٠وموظفي الدعم إذا تقّرر اختتام دورة مؤتمر األطراف في الساعة 
لمـدة  ةفوريـخـدمات الترجمـة الدوالر أمريكـي تقريبـًا. ومـن شـأن تكـاليف تقـديم  ٢٣ ٠٠٠من ظهيرته) أن تصـل إلـى 

  دوالر أمريكي. ١٢ ٠٠٠(جلسة واحدة) أن تبلغ قرابة  يوم إضافي نصف
  

 ٥,٥لغـة ليه سيبلغ إجمـالي التكـاليف اإلضـافية المسـّددة عـن تمديـد دورة المـؤتمر مـن مـدتها الحاليـة الباوع  -١٠
  .دوالر أمريكي ٣٥ ٠٠٠أيام،  ٦يوم إلى 
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  يوم ٥,٥: إعداد جدول زمني بجلسات مسائية ُتعقد أثناء الدورة البالغة مدتها حاليًا ٢الخيار 
  

يتســـنى  مـــداوالت مـــؤتمر األطـــراف. فقـــدل مـــن الوقـــت مزيـــداً مـــن شـــأن هـــذا الخيـــار أن يتـــيح بطبيعـــة الحـــال   -١١
بالكامـل) خـالل دورة  الجمعـةيـوم لثالثـاء إلـى يـوم ا نبموجبه مثًال إعداد جدول زمني بعقد أربع جلسـات مسـائية (مـ

 األخير من الـدورة في اليوممن العودة إلى ديارهم  المشاركينأن يمّكن  أيضاً  هذا الخيارمن شأن و يوم.  ٥,٥مدتها 
قـد يزيـد مـن ناحيـة أخـرى فأيـام. و  ٦مثلما سيؤول إليه الحـال إن تقـّرر أن تكـون مـدة الـدورة  اليوم التاليعوضًا عن 

. وحـرّي بالـذكر أنـه بـالنظر العمـل ساعاتواألمانة بسبب طول  المشاركين على كل منالمسّلط  الضغط ذا الخياره
عقــد جلســات  تتـوخى ال مر األطــرافمــؤتتــي اعتمـدها ال الميزانيــة الحاليـةفــإن  ميزانيـةإلـى القيــود المفروضـة علــى ال

سـخية المسـاهمات الماليـة ال بفضـل جلسـاتمثـل هـذه العقـد أثناء دورة المؤتمر السادسـة. وبـرغم ذلـك تسـنى  مسائية
  التي اتخذها فيما يخص استضافة الدورة. رتيباتفي إطار الت االتحاد الروسي من
  

أثنــاء مــدة الــدورة البالغــة  جلســات مســائيةزمنــي بعقــد  إعــداد جــدول اآلثــار الماليــة المترتبــة علــىومــن شــأن   -١٢
 لمـوظفي الخـدمات العامـة أجـور العمـل اإلضـافيوسـداد  ةفوريـخدمات الترجمـة ال تكاليفب أساساً  رتبطيوم أن ت ٥,٥

مسـائية أن يفضـي إلـى سـداد  أربـع جلسـاتفوريـة فـي خدمات الترجمـة الخالل الجلسات اإلضافية. ومن شأن تقديم 
الدعم عن تمديد  موظفيدوالر أمريكي تقريبًا. أما التكاليف التي يتعين سدادها إلى  ١٥ ٠٠٠افية تبلغ تكاليف إض

  دوالر أمريكي. ٥٥ ٠٠٠ حوالي صل إلىساعات عملهم، فإن من شأنها أن ت
  

إعــداد جــدول زمنــي بعقــد أربــع جلســات مســائية أثنــاء دة عــن ســدّ ســيبلغ إجمــالي التكــاليف اإلضــافية الموبــذا   -١٣
  .أمريكيدوالر  ٧٠ ٠٠٠يوم،  ٥,٥الدورة الحالية البالغة مدتها 

  
  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف

  
واآلثار  الخيارات المقترحةعقب مراعاته ، ومدتها دورته السابعةإلى أن يقّرر موعد  مؤتمر األطراف مدعو  -١٤

فسـيلزم  أعـاله ٢و ١الخيـارين  فـيعلـى النحـو المبـّين  مـدة الـدورة تمديـد مـؤتمرال ٕاذا قـررذكورة أعـاله. و المـ الماليـة
  .٢٠١٧-٢٠١٦الفترة المالية  ميزانيةذات الصلة في  ضافيةاإل تكاليفإدراج ال
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