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  خطة العمل والميزانية المقترحتان
  ٢٠١٧- ٢٠١٦للفترة المالية 

  
  مذكرة توضيحية

  
  
 ٢٠١٧-٢٠١٦هــي بمثابــة مــذكرة توضــيحية لخطــة العمــل والميزانيــة المقتــرحتين للفتــرة الماليــة  هــذه الوثيقــة -١

والمعروضــة علــى مــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة الصــحة  FCTC/COP/6/24 فــي الوثيقــةبصــيغتهما الــواردة 
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ كي ينظر فيها. 

  الهيكل
إلــى جــزئين اثنــين: الجــزء األول FCTC/COP/6/24 تنقســم خطــة العمــل والميزانيــة المقترحتــان فــي الوثيقــة  -٢

د اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، والجــزء الثــاني يتعلــق باألنشــطة التــي أجرتهــا أمانــة يتعلــق باألنشــطة التــي ُأجريــت بصــد
االتفاقيــة فــي الفتــرة االنتقاليــة إلــى حــين بــدء نفــاذ بروتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ. 

 ٢٠١٧أو بدايـة عـام  ٢٠١٦ويراعي هذا التقسيم أن االجتماع األول ألطراف البروتوكـول لـن ُيعقـد قبـل نهايـة عـام 
مــؤتمر األطــراف)، فــي حــين أن األنشــطة الراميــة إلــى تعزيــز عمليــة التصــديق علــى الــدورة الســابعة ل(بــالتزامن مــع 

 قـد بـدأسـيكون حتـى وٕان كـان البروتوكـول  ٢٠١٧-٢٠١٦البروتوكول واالنضمام إليه ستظل مالئمة خالل الثنائية 
  نفاذه. عندئذ

-٢٠١٤خطـة عمـل الثنائيـة  بما يتماشى عمومًا مـع تركيـبجاالت عمل رئيسية ويشمل الجزء األول ستة م -٣
، وهـــذه المجـــاالت هـــي كالتـــالي: دورة مـــؤتمر األطـــراف التاليـــة بمـــا فـــي ذلـــك أعمـــال هيئـــة المكتـــب؛ ووضـــع ٢٠١٥

البروتوكــوالت والمبــادئ التوجيهيــة والصــكوك األخــرى الممكنــة لتنفيــذ االتفاقيــة؛ والترتيبــات الخاصــة بتقــديم التقــارير 
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مـة إلـى األطـراف فـي تنفيـذ أحكـام معينـة مـن االتفاقيـة مـع التركيـز بصـفة خاصـة بموجب االتفاقية؛ والمساعدة المقد
علـــى األطـــراف مـــن البلـــدان الناميـــة واألطـــراف التـــي تمـــر اقتصـــاداتها بمرحلـــة انتقاليـــة، والتنســـيق مـــع المنظمـــات 

 والترتيبــــات ظـــيموالتن واإلدارةالحكوميـــة الدوليـــة ذات الطـــابع الـــدولي وذات الطـــابع اإلقليمـــي ومـــع ســـائر الهيئـــات؛ 
  . األخرى واألنشطة

أمـــا الجـــزء الثـــاني فيشـــمل ثالثـــة مجـــاالت عمـــل: اإلعـــداد لبـــدء نفـــاذ البروتوكـــول؛ والـــدورة األولـــى الجتمـــاع  -٤
  .األخرى الترتيبات واألنشطةو  واإلدارة والتنظيماألطراف؛ 

 -الخارجـــة عـــن الميزانيـــة المســـاهمات المقـــدَّرة الطوعيـــة أو المـــوارد  -مـــوارد التمويـــل المقترحـــة قـــد ُحـــددت و  -٥
  التكاليف وفقًا لألساس المنطقي التالي. ُوزعت تكلفة كل نشاط من األنشطة. و ل

لة من المساهمات المقدَّرة الطوعية:  (أ)   األعمال المموَّ

بما في  مؤتمر األطرافالدورة السابعة لاألنشطة التنظيمية والترتيبات المتعلقة بإدارة المعاهدة (معظم  –
هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــراف)؛ واألفرقــة العاملــة وأفرقــة الخبــراء القائمــة التــي مــن المتوقــع ذلــك عمــل 

تمديد واليتها، والدعم المقدم إلى الترتيبات الروتينيـة الخاصـة بتقـديم التقـارير بموجـب االتفاقيـة، وجـزء 
تــدابير المتعــددة مـن العمــل المتعلـق بتبــادل المعلومــات وتعزيـز التعــاون بـين بلــدان الجنــوب، وتعزيـز ال

القطاعــات والمشــتركة بــين الوكــاالت لتلبيــة االحتياجــات المتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــة، وجــزء مــن الشــؤون 
  اإلدارية والتنظيمية العامة).

  األنشطة المتعلقة باإلعداد لبدء نفاذ البروتوكول (جزء من الدورة األولى الجتماع األطراف).    –

لة من  (ب)   األموال الخارجة عن الميزانية:األعمال المموَّ

تقريبـًا   ٪ ٩البدالت اليومية لمندوبي أقل البلدان نموًا المشاركين في الـدورة السـابعة لمـؤتمر األطـراف ( –
  من تكلفة الدورة السابعة لمؤتمر األطراف).

نشـــاء األنشـــطة والترتيبـــات المحتملـــة المتعلقـــة بـــإدارة المعاهـــدة والتـــي قـــد تكـــون متوقعـــة أيضـــًا، مثـــل إ –
مــؤتمر األطــراف ألفرقــة عاملــة و/ أو أفرقــة خبــراء جديـــدة. وتتــوخى خطــة العمــل تحديــدًا أنــه يجـــوز 
لمــؤتمر األطــراف أن ينشــئ فريقــًا عــامًال أو فريــق خبــراء واحــدًا جديــدًا معنيــًا بحكــم واحــد أو أكثــر مــن 

  أحكام االتفاقية. 

ذ أحكـــام محـــددة مـــن االتفاقيـــة وقـــرارات األنشـــطة الراميـــة إلـــى تقـــديم المســـاعدة إلـــى األطـــراف فـــي تنفيـــ –
بالتنفيــذ؛ وتقيــيم  علــقمــؤتمر األطــراف، مثــل مــا يلــي: تقــدير االحتياجــات والمســاعدة المقدمــة فيمــا يت

ه إلى جمع المعلومات وتوصيلها وتبـادل األثر؛ وتعزيز إتاحة الموارد المتوفرة؛ وجزء من الدعم الموجَّ 
ـــدان  ـــديم التقـــارير؛ وتعزيـــز التعـــاون بـــين بل المعلومـــات والممارســـات والوفـــاء بااللتزامـــات الخاصـــة بتق
الجنــــوب، وجــــزء مــــن التنســــيق مــــع المنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة ذات الطــــابع الــــدولي وذات الطــــابع 

مـات؛ والتنسـيق والتعـاون علـى الصـعيد الـدولي، اإلقليمي ومع سـائر الهيئـات؛ وجـزء مـن تبـادل المعلو 
وجـــزء مـــن التعـــاون مـــع المجتمـــع المـــدني، ؛ والـــدعم المقـــدم فـــي مجـــال مواءمـــة تنفيـــذ المعاهـــدة مـــع 
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االستراتيجيات والبرامج الصحية واإلنمائية الوطنية، ودعم األطراف التـي تخـوض إجـراءات وتحـديات 
  . ١٩، بما في ذلك تلك التي تنص عليها المادة امقانونية تتعلق بالتجارة واالستثمار وغيره

األنشطة المتعلقة باإلعداد لبدء نفاذ البروتوكول، بما في ذلك الدعوة إلى انعقاد فريـق عامـل حكـومي  –
دولـــي مـــن أجـــل اإلعـــداد للـــدورة األولـــى الجتمـــاع األطـــراف، وجـــزء مـــن عمليـــة انعقـــاد الـــدورة األولـــى 

بــــذلك، وجــــزء مــــن األعمــــال الراميــــة إلــــى تعزيــــز بــــدء النفــــاذ،  الجتمــــاع األطــــراف، والــــدعوة المتعلقــــة
  النفاذ، وجزء من الدعوة والمطبوعات والموقع اإللكتروني.  ءوالمساعدة التقنية في اإلعداد لبد

  الميزانية
، FCTC/COP/6/24يبــّين الجــدول الــوارد فــي تــذييل خطــة العمــل والميزانيــة المقتــرحتين والمبــّين فــي الوثيقــة  -٦

ميزانيــة اإلجماليــة حســب تكــاليف األنشــطة وتكــاليف المــوظفين وتكــاليف دعــم البــرامج. وقــد ُعِرَضــت هــذه توزيــع ال
التكــاليف بشــكل منفصــل توخيــًا لمزيــد مــن الوضــوح والتفصــيل بمــا يتماشــى مــع شــكل خطــة عمــل وميزانيــة الثنائيــة 

دية التفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة . وفضًال عن ذلك، يبين الجدول توزيع التكاليف حسب األنشطة العا٢٠١٥-٢٠١٤
وتلك المتعلقة باألعمال الخاصة باإلعداد لبدء نفاذ بروتوكول القضاء على االتجار غير المشـروع بمنتجـات التبـغ، 

  وكذلك حسب مصدر التمويل (أي المساهمات المقدَّرة الطوعية واألموال الخارجة عن الميزانية). 

مؤتمر السابعة لدورة البواب خطة العمل تبين تكلفة األنشطة المحددة، مثل وأرقام الميزانية المقابلة لمختلف أ -٧
األطراف، واجتماعات األفرقة العاملة وأفرقة الخبراء، والمساعدة المقدمة إلى األطراف، والترتيبات اإلدارية، وغيرهـا 

  الوثيقة.من الجوانب المدرجة ضمن كل باب محدد. وُيعرض توزيع تكاليف الموظفين في ملحق هذه 

الحال في السنوات السابقة ستستند الميزانية إلى المساهمات المقـدَّرة الطوعيـة وفقـًا لجـدول تقـدير  كانومثلما  -٨
الــــذي اعتمــــده مــــؤتمر األطــــراف، واألمــــوال الخارجــــة عــــن الميزانيــــة التــــي ســــتكلَّف األمانــــة بالتماســــها  مســــاهماتال

  واستالمها.

ــــة اإلجمومــــن المقتــــرح أن تبلــــغ  -٩ ــــةالميزاني ــــوّزع بالتســــاوي تقريبــــًا بــــين  ١٨ ٧٢٤ ٠٠٠ الي دوالر أمريكــــي وُت
دوالر أمريكـي  ١ ٤٣٤ ٠٠٠ قـدرها المساهمات المقدَّرة الطوعية واألمـوال الخارجـة عـن الميزانيـة. أمـا الزيـادة البـالغ

تموَّل باألموال الخارجة تقريبًا مقارنة بميزانية الثنائية الحالية، والتي ُتعد ضرورية نظرًا لألسباب الموضحة أدناه، فس
  عن الميزانية.

دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف دعـــم  ٩ ١٠٠ ٠٠٠ المســاهمات المقــدَّرة الطوعيــةوُيتــوخى أن تبلــغ  -١٠
البرامج. ويمثل ذلك التصور الخاص بالنمو االسمي الصفري، الذي يعكس المساهمات الُمقدَّرة الطوعية في الثنائية 

  .FCTC/COP5(19) دوالر أمريكي، التي اعُتمدت في القرار ٩ ١٠٠ ٠٠٠ البالغ قدرهاو  ٢٠١٥-٢٠١٤
دوالر  ٩ ٦٢٤ ٠٠٠بمــا فــي ذلــك تكــاليف دعــم البــرامج  األمــوال الخارجــة عــن الميزانيــة،وُيتــوخى أن تبلــغ  -١١

وُتعـزى  ١دوالر أمريكـي مقارنـة بخطـة العمـل الثنائيـة الحاليـة. ١ ٤٣٤ ٠٠٠ويمثل هذا المبلغ زيـادة قـدرها  أمريكي.
هـــذه الزيـــادة إلـــى التوزيـــع الضـــروري للمســـاهمات المقَّـــدرة الطوعيـــة لتمويـــل األعمـــال التنظيميـــة األساســـية الخاصـــة 

دء نفاذ البروتوكول ووظائف المـالك الحاليـة. ولـذا فـإن األمـوال الخارجـة عـن الميزانيـة بباالتفاقية، والعمل المتعلق ب
  اإلضافيين المقترحين كذلك.الزمة لجميع األنشطة األخرى، وللموظفين 

                                                           
  .دوالر أمريكي في خطة العمل والميزانية التي اعتمدهما مؤتمر األطراف في دورته الخامسة ٨ ١٩٠ ٠٠٠مبلغ    ١
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دوالر أمريكـــي.  ٢ ١٥٤ ٠٠٠مدفوعـــة إلـــى المنظمـــة ُيتوقـــع أن تبلـــغ   ٪ ١٣، وتشـــمل تكـــاليف دعـــم البـــرامج -١٢
تمثل تكاليف دعم البـرامج مدفوعـة مـن المسـاهمات المقـدَّرة الطوعيـة،   ٪ ٤٩دوالر أمريكي أي  ١ ٠٤٧ ٠٠٠ومنها 

   من األموال الخارجة عن الميزانية. مدفوعة  ٪ ٥١دوالر أمريكي أي  ١ ١٠٧ ٠٠٠و

مـن الُمقتـرح أن يبلـغ مجمـوع  التكاليف المتعلقة باألنشطة التي ُتجرى في إطار اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة. -١٣
 ٢ ١٩٦ ٠٠٠دوالر أمريكــي، منهــا  ٤ ٧٣٥ ٠٠٠تكــاليف األنشــطة التــي ُتجــرى فــي إطــار هــذا الجــزء مــن العمــل 

تُـــدعَّم   ٪ ٥٤دوالر أمريكـــي أي  ٢ ٥٣٩ ٠٠٠تتكـــون مـــن المســـاهمات الُمقـــدَّرة الطوعيـــة، و  ٪ ٤٦دوالر أمريكـــي أي 
دوالر  ١ ٤٩٥ ٠٠٠عـــن طريـــق األمـــوال الخارجـــة عـــن الميزانيـــة. ويقـــل التمويـــل المقتـــرح فـــي هـــذا المجـــال بمقـــدار 

  ). ٢٠١٥-٢٠١٤أمريكي عن الثنائية الحالية (

 روتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ.التكــاليف المتعلقــة باإلعــداد لبــدء نفــاذ ب -١٤
دوالر أمريكـي،  ١ ٤٦٢ ٠٠٠ُيقترح أن تصل تكاليف األنشطة الُمضطلع بها فـي إطـار هـذا الجـزء مـن العمـل إلـى 

)  ٪ ٦٠(دوالر أمريكي  ٨٩٠ ٠٠٠) ُتعزى إلى المساهمات الُمقدَّرة الطوعية و ٪ ٤٠دوالر أمريكي ( ٥٧٢ ٠٠٠منها 
دوالر  ٥١٩ ٠٠٠ُتعــزى إلـــى األمـــوال الخارجـــة عــن الميزانيـــة؛ وتبلـــغ تكلفـــة عقــد الـــدورة األولـــى الجتمـــاع األطـــراف 

  أمريكي.  

أمريكي. ولضـمان  دوالر ٥ ٢٨٥ ٠٠٠تبلغ تكاليف الوظائف المحددة المدة  التكاليف المتعلقة بالموظفين. -١٥
االســتمرارية والمســاءلة، تمــوَّل هــذه الوظــائف بالكامــل مــن المســاهمات المقــدَّرة الطوعيــة فــي هــذه الميزانيــة المقترحــة 

. وفضــًال عــن ذلــك فإنــه نظــرًا ٢٠١٥-٢٠١٤مــد فــي ميزانيــة الثنائيــة ولكــن تــم اإلبقــاء علــى المبلــغ نفســه الــذي اعتُ 
ذ خطة العمل المدعومة بالمساهمات المقدَّرة الطوعية واسـتقرار تمويـل الوظـائف إلعادة الهيكلة الالزمة لضمان تنفي

األساسية، يجري اآلن النظر في تخفيض عدد الوظائف. ونظرًا لنقص تمويل المساهمات المقدَّرة الطوعية، سـُتلغى 
ســتيعاب بعــض المهــام بســبب تكاليفهــا المرتفعــة وقــدرة رئــيس أمانــة االتفاقيــة علــى ا ٦-مــن الدرجــة ف حاليــةوظيفــة 

الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسات والمنوطة بهـذه الوظيفـة، وٕامكانيـة توزيـع األنشـطة المتبقيـة علـى مـوظفي أمانـة 
لـن ُتجـدد حيـث إن نسـبة المـوظفين اإلداريـين  ٥-االتفاقية. وفضًال عن ذلك فهناك وظيفة عامة واحدة من الرتبة ع

ًا مرتفعــة (خمســة مــوظفين إداريــين لكــل تســعة مــوظفين فنيــين). ولــم ُتــدرج تكــاليف إلــى المــوظفين الفنيــين ُتعــد حاليــ
دوالر أمريكــي) ضــمن مجمــوع تكــاليف المــوظفين الممولــة مــن  ١ ٠٩٨ ٠٠٠هــاتين الــوظيفتين (البــالغ مجموعهمــا 

 ٢٠١٧-٢٠١٦ المســاهمات المقــدَّرة الطوعيــة، وســتعوِّض الوفــورات الناجمــة عــن عــدم إدراجهمــا فــي ميزانيــة الثنائيــة
فـي مـؤتمر األطـراف الخـامس)  ت(في الميزانيـة التـي اعتمـد ٢٠١٥-٢٠١٤الزيادة في تكاليف الموظفين في الفترة 

الناجمة عن الترقيات والتغييرات المدخلة على تسويات مقر العمـل وتذبـذب العمـالت. ونتيجـة لهـذا الـنهج، سـيتكون 
مـوظفين مهنيـين وأربعـة مـوظفين  سـبعة اهمات المقـدَّرة الطوعيـة مـن ل بالكامل من المسمالك أمانة االتفاقية المموَّ 

لــــة مــــن المســــاهمات المقــــدَّرة الطوعيــــة فــــي  إداريــــين، ويســــاوي مجمــــوع تكــــاليف المــــوظفين تكــــاليف المــــوظفين المموَّ
  .٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية

ُيقتــرح أيضــًا النظــر فــي اســتحداث وظــائف ، وفــي حــال جمــع مــا يكفــي مــن األمــوال الخارجــة عــن الميزانيــة -١٦
إضافية، بهدف إجـراء األنشـطة ذات الصـلة المقترحـة فـي خطـة العمـل. وتشـمل هـذه الوظـائف أربـع وظـائف مهنيـة 
مقترحة في جنيف ووظيفة مهنية واحدة أو دعم استشاري لكل مكتب من المكاتب اإلقليمية للمنظمة من أجل زيـادة 
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وقد تصل تكاليف المـوظفين اإلضـافيين إلـى  ١مع االستفادة من هياكل المنظمة القائمة.األعمال الخاصة بالتنفيذ، 
دوالر أمريكــي، ويتوقــف ذلــك علــى تعبئــة المــوارد ووتيــرة التنفيــذ، بمــا فــي ذلــك بــدء نفــاذ البروتوكــول.  ٥ ٠٨٨ ٠٠٠

للوظائف األساسية والوظـائف الشاملة  ٢٠١٧-٢٠١٦والمخططات التنظيمية لهيكل أمانة االتفاقية المقترح للثنائية 
  اإلضافية مبينة أدناه.

  ٢٠١٧٢-٢٠١٦الهيكل المقترح ألمانة االتفاقية للثنائية 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

استشارة المستشارين المتخصصين في مكافحة التبغ التابعين للمكاتـب اإلقليميـة للمنظمـة بشـأن مـدى الحاجـة إلـى  تمت    ١                                                           
وسوف يعمل . موظفين إضافيين لدعم تنفيذ المعاهدة، سواء أكانوا موظفين إضافيين أو دعمًا استشاريًا على الصعيد الُقطري

  .ة للمنظمة ويرفعون تقاريرهم إلى المكتب اإلقليمي المعنيالموظفون اإلضافيون في إطار الهياكل اإلقليمي
ــًا، باســتثناء وظيفــة مهنيــة واحــدة مــن الرتبــة ف   ٢  ٦-يجســد هــذا المخطــط التنظيمــي الوظــائف المحــددة المــدة القائمــة حالي

  .  ، لن ُتجددان٥-ووظيفة عامة واحدة من الرتبة ع

أمانة االتفاقية، اتفاقية المنظمة اإلطارية
 رئيس أمانة االتفاقية ٢-مد

 موظف مسؤول عن الميزانية والشؤون المالية ٣-ف
 مساعد الرئيس ٦-ع

 األجھزة الرئاسية
 محرر ٤-ف

 تصريف الشؤون واالتصاالت
موظف مسؤول عن العالقات الخارجية  ٤-ف

 وتصريف الشؤون
 مساعد فريق ٥-ع

 اتفاقية المنظمة اإلطارية
 مسؤول تقني ٤-ف

 تقديم التقارير وتبادل المعلومات
 مدير برامج ٤-ف

 

 تقدير االحتياجات والشراكات
 مدير برامج ٤-ف

 الشؤون القانونية
 مساعد فريق ٥-ع

 المساعدة التقنية
 مساعد فريق ٥-ع
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  ٢٠١٧١-٢٠١٦الهيكل الموسع المقترح ألمانة االتفاقية للثنائية 
  

  
  

  خطة العمل
تهدف التدابير الموضحة في خطة العمل إلى تنفيـذ مختلـف مـواد االتفاقيـة، والسـيما تلـك التـي تتـوخى اتخـاذ  -١٧

  إجراءات من جانب مؤتمر األطراف وأمانة االتفاقية، فضًال عن قرارات المؤتمر التي تقتضي اتخاذ إجراءات. 

  مكافحة التبغالجزء األول: اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن 

  : مؤتمر األطراف١مجال العمل 

إعــداد الــدورة الســابعة لمــؤتمر األطــراف وعقــدها ودعمهــا، بمــا فــي ذلــك أعمــال هيئــة  ١مجــال العمــل يشــمل  -١٨
مكتــب مــؤتمر األطــراف. وُيقتــرح عقــد أربعــة اجتماعــات لهيئــة المكتــب فــي الفتــرة الواقعــة بــين الــدورتين بمــا فــي ذلــك 

مباشـرة فـي مـؤتمر األطـراف. وفضـًال عـن ذلـك، يشـمل مجـال العمـل هـذا إجـراء اسـتعراض  االجتماع السابق للـدورة
اعتماد المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي قـدمت طلبـًا للـدخول فـي عالقـة رسـمية مـع مـؤتمر األطـراف. كمـا اقتُـرح أن 

الوظــائف الجديــدة  ، أمــاموضــوعة فــي أشــكال مربعــةبالمســاهمات المقــّدرة الطوعيــة  التكــاليف ةغطــاوالمالوظــائف القائمــة    ١                                                           
  . ويةموضوعة في أشكال بيضبأموال خارجة عن الميزانية فهي  التكاليف ةغطاوتلك القائمة والمالمقترحة 

   أمانة االتفاقية، اتفاقية المنظمة اإلطارية
  رئيس أمانة االتفاقية2مد-

  موظف مسؤول عن الميزانية والشؤون المالية2ف-
 
 
 
 

  مساعد الرئيس6ع-

  موظف تكنولوجيا معلومات3ف-

 تصريف الشؤون واالتصاالت
 موظف مسؤول عن العالقات 4ف-

 الخارجية وتصريف الشؤون
  مساعد فريق5ع-

 

الشؤون القانونية
 
 
 

  مساعد فريق5ع-

 األجھزة الرئاسية
  محرر4ف-

 

اتفاقية المنظمة اإلطارية
 مسؤول تقني 4ف-
  مسؤول برامج2ف-

تقديم التقارير وتبادل المعلومات
  مدير برامج4ف-
  موظف برامج2ف-

تقدير االحتياجات والشراكات
  مدير برامج4ف-

المساعدة التقنية
 
 
 

  مساعد فريق5ع-

 رئيس فريق4ف-

 االتصاالت
 موظف 3ف-

 اتصاالت

 البروتوكول
  موظف تقني4ف-

 رئيس فريق4ف-
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لحكومية عند التبليغ عن تتيح أمانة االتفاقية أداة موحدة قائمة على شبكة اإلنترنت كي تستخدمها المنظمات غير ا
  أنشطتها. 

ويســتند تقــدير تكــاليف الــدورة الســابعة لمــؤتمر األطــراف إلــى التقــديرات المتاحــة وقــت إعــداد هــذه الوثيقــة، مــع  -١٩
التكلفــة مقارنــة بالثنائيــة الســابقة، والتخطــيط لهــا. وينبغــي  تــؤدي إلــى زيــادةإيــالء اهتمــام خــاص للمجــاالت التــي قــد 

أيــام. وأي تكــاليف أخــرى  ٥,٥لمقترحــة للــدورة الســابعة تخــص ميزانيــة ُتعقــد فــي جنيــف لمــدة مالحظــة أن الميزانيــة ا
تم حساب التكلفة المقَّـدرة إلعـداد وثـائق قد ناجمة عن عقد الدورة خارج جنيف سينبغي للبلد المضيف أن ُيغطيها. و 

حات الوثيقــة الواحــدة ثمــاني مــؤتمر األطــراف (أي ترجمتهــا وطباعتهــا وٕارســالها) علــى أســاس أال يتجــاوز عــدد صــف
، FCTC/COP/6/28 صـــفحات. وٕاذا قـــرر مـــؤتمر األطـــراف أن يمـــد فتـــرة الـــدورة علـــى النحـــو المقتـــرح فـــي الوثيقـــة

  فسينبغي تحديد التكاليف اإلضافية التالية وٕادخالها كعناصر في الميزانية.

  توزيع تكاليف األنشطة (باستثناء تكاليف دعم البرامج)

  ١(الدورة السابعة لمؤتمر األطراف)مؤتمر األطراف  ١- ١

دعــم تكــاليف الســفر (تــذكرة الطيــران) لمنــدوب واحــد مــن كــل طــرف بمــا فــي ذلــك: 
بلـدًا؛ وعقـود المتـرجمين الفـوريين؛ وترجمـة  ٤٢من أقل البلدان نموًا والبالغ عددها 

واللوجيســــتيات، ومعــــدات المــــؤتمرات وخــــدماتها؛  ٢الوثــــائق؛ والســــجالت الرســــمية؛
مــــؤتمر المعينــــون بعقــــود مؤقتــــة والعمــــل اإلضــــافي؛ وطباعــــة الوثــــائق وموظفــــو ال

وٕارســـالها (قبـــل الـــدورة وخاللهـــا وبعـــدها)؛ واالتصـــاالت؛ والتكـــاليف االســـمية غيـــر 
  ١٤٥٠٦٠٧  المتوقعة.

  ٣هيئة مكتب مؤتمر األطراف ٢- ١
السفر والبـدالت اليوميـة، والترجمـة الفوريـة (لغتـان) واللوجيسـتيات، بما في ذلك: 

  ١٦٢٢٧٤  والطباعة.

  ١٦١٢٨٨١  ١مجال العمل الخاصة ب نشطةاأل مجموع تكاليف 
  

  

                                                           
يــف ســيكون المتوقــع هــو أن وٕاذا ُعقــدت الــدورة خــارج جن. أيــام فــي جنيــف ٥,٥التكلفــة المبينــة هــي تكلفــة عقــد دورة مــدتها    ١

يغطــي البلــد المضــيف فــرق التكلفــة المحتمــل أن ينــتج عــن عوامــل مثــل ســفر مــوظفي األمانــة والمتــرجمين الفــوريين والبعثــات 
  .التحضيرية، وما إلى ذلك

  .التقرير الخاص بمجريات عمل مؤتمر األطراف والمحاضر الحرفية للجلسات العامة   ٢
ــًا؛  التكــاليف   ٣ ــًا للممارســة المتبعــة حالي المبينــة هــي متوســط تكــاليف ســفر أعضــاء هيئــة المكتــب الــذين ينبغــي ســفرهم، وفق

  .وستتوقف التكاليف الفعلية للسفر على قوام عضوية هيئة المكتب التي ستُنتخب في الدورة السادسة لمؤتمر األطراف
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  والمبادئ التوجيهية والصكوك األخرى الممكنة لتنفيذ االتفاقية ١: البروتوكوالت٢مجال العمل 

أنشطة أفرقة الخبراء واألفرقـة العاملـة الحكوميـة الدوليـة، بمـا فـي ذلـك عمـل الفـريقين   ٢مجال العمل يغطي  -٢٠
وبالتدابير المستدامة الرامية إلى تعزيـز عمليـة تنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة.  ١٠و ٩الحاليين المعنيين بالمادتين 

د إلى التقـارير التـي تقـدمها. وبالمثـل، فـإن خطـة ويمكن لمؤتمر األطراف أن يمدِّد والية هذه األفرقة العاملة باالستنا
، باالســتناد إلــى تقريــر فريــق ١٩العمــل تتــوخى إمــا تمديــد واليــة الفريــق الحــالي أو إنشــاء فريــق عامــل معنــي بالمــادة 

. وهنــاك اقتــراح بإنشــاء فريــق خبــراء أو فريــق عامــل رابــع إذا رغــب مــؤتمر األطــراف فــي ١٩الخبــراء المعنــي بالمــادة 
  ذلك. 

وتتوخى خطة العمل عقد اجتماع واحد في الفترة الفاصلة بين الدورات، ألفرقة العمل وأفرقـة الخبـراء الحاليـة  -٢١
أو  عـامالً  اً المقترح إنشاؤه. وفـي حـال أنشـأ مـؤتمر األطـراف فريقـ ١٩ولفريق العمل أو فريق الخبراء المعني بالمادة 

الفريــق باالجتمــاع مــرتين فــي الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورتين وأن ، فإنــه مــن المتوقــع أن ُيكّلــف هــذا اً فريــق خبــراء جديــد
تعرض جميع األفرقة تقاريرهـا علـى الـدورة السـابعة للمـؤتمر. وسـتكفل أمانـة االتفاقيـة تقـديم الـدعم علـى النحـو الـذي 

  اعتمده مؤتمر األطراف.

فرقـة الخبـراء. وتأخـذ تكـاليف جميـع وتشمل التكاليف المقدَّرة تكاليف التشغيل العادية لعمل األفرقـة العاملـة وأ -٢٢
في االعتبار، مع تقديم الدعم الخـاص بالسـفر  االجتماعات عضوية األفرقة العاملة الحالية التي تدعى إلى االنعقاد

إلــى أقــل البلــدان نمــوًا. كمــا تفتــرض التكــاليف أن جميــع االجتماعــات ســُتعقد فــي جنيــف. وفــي حالــة الفريــق العامــل 
في المستقبل، استندت التقديرات إلى عضوية األفرقة المماثلة. وٕاذا قرر مؤتمر األطراف إعـادة الذي ُيحتمل إنشاؤه 

  فتح عضوية األفرقة الحالية، فقد يلزم تعديل التكاليف.

  توزيع تكاليف األنشطة (باستثناء تكاليف دعم البرامج)

  األفرقة العاملة الحكومية الدولية   ١-٢

ــة الحاليــة ُتحســب تكلفــة كــل فريــق عامــل باالســتناد إلــى حجــم الفريــق العامــل  :األفرقــة العامل
  الحالي وأسلوب عمله، كلما أمكن

  ١٠و ٩أيام للفريق العامل المعني بالمادتين  ٣اجتماع واحد مدته 
مـن األطـراف مـن أقـل البلـدان نمــوًا،  ١٠: سـفر (تـذاكر الطيـران) ممثلــي بمـا فـي ذلـك

لغـات فــي المتوســط)؛  ٣ين؛ والترجمـة الفوريــة (مـن الخبــراء الــدولي ٢وعـدد ال يتجــاوز 
  ٥٧٥٧٥  صفحة في المتوسط)؛ واللوجيستيات. ٢٥والوثائق (

أيــــام للفريــــق العامــــل المعنــــي بالتــــدابير المســــتدامة لتنفيــــذ اتفاقيــــة  ٣اجتمــــاع واحــــد مدتــــه 
  المنظمة اإلطارية

مــن األطــراف مــن أقــل البلــدان نمــوًا،  ٧ســفر (تــذاكر الطيــران) ممثلــي بمــا فــي ذلــك: 
لغــــــــات فــــــــي المتوســــــــط)؛ والوثــــــــائق؛  ٣والــــــــدعم االستشــــــــاري؛ والترجمــــــــة الفوريــــــــة (

  ٤٦٢٢٧  واللوجيستيات.

                                                           
كـول القضـاء علـى االتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغ فيتناولـه اإلشارة إلـى البروتوكـوالت بطـابع عـام؛ أمـا بروتو  تتسم   ١

  .الجزء الثاني من هذه الوثيقة
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 ١٨يتـألف مـن  ١٩أيام لفريق خبراء أو فريق عامـل معنـي بالمـادة  ٣اجتماع واحد مدته 
  عضواً 

مــن األطــراف مــن أقــل البلــدان نمــوًا،  ٧طيــران) ممثلــي ســفر (تــذاكر البمــا فــي ذلــك: 
ـــائق؛  ٣خبـــراء استشـــاريين؛ والترجمـــة الفوريـــة ( ٤وســـفر  لغـــات فـــي المتوســـط)؛ والوث

  ٧٥٠٠٠  واللوجيستيات.
 ١٨أيـــام لفريـــق خبـــراء أو فريـــق عامـــل محتمـــل يتـــألف مـــن  ٣اجتماعـــان اثنـــان مـــدتهما 

  عضوًا 
مــن األطــراف مــن أقــل البلــدان نمــوًا،  ٧ســفر (تــذاكر الطيــران) ممثلــي بمــا فــي ذلــك: 

ـــائق؛  ٣خبـــراء استشـــاريين؛ والترجمـــة الفوريـــة ( ٤وســـفر  لغـــات فـــي المتوســـط)؛ والوث
  ١٥٠٠٠٠  واللوجيستيات.
  ٣٢٨٨٠٢  ٢مجال العمل الخاصة ب نشطةاأل مجموع تكاليف 

  )تقديم التقارير وتبادل المعلومات(٣مجال العمل 
األنشــطة الخاصـة بثالثـة منــاحي رئيسـية، أال وهــي: رفـع التقـارير، وتقيــيم أثـر اتفاقيــة  ٣مجــال العمـل يشـمل  -٢٣

المنظمــة اإلطاريــة، وتبــادل المعلومــات ونقــل الخبــرات والتكنولوجيــا. وستســتمر أمانــة االتفاقيــة فــي تقــديم الــدعم إلــى 
، وٕاعداد التقرير المرحلي العالمي. وفضًال عن ذلك، ُيقترح أن تعـد األطراف في إعداد التقارير عن التنفيذ وتسليمها

أمانـة االتفاقيـة ثالثـة تقـارير تتعلـق بالقضـايا المواضـيعية التـي يتطلـب تحليلهـا المزيـد مـن التعمـق. كمـا ستُنشـر أداة 
  . أخذ الممارسات الجيدة في االعتبارمع تقنية لجمع البيانات واستكمال التقارير عن التنفيذ، 

وُيقتــرح إنشــاء لجنــة خبــراء تكلَّــف باســتعراض تقــارير األطــراف واإلدالء بتعليقاتهــا بشــأن قصــور التنفيــذ وعــدم  -٢٤
وقد تم بالفعل إدراج تمويل االجتماع األول  ١االمتثال من أجل تيسير استعراض مؤتمر األطراف لتقارير األطراف.

تعقد اللجنة اجتماعًا وجهًا لوجه، ستبدأ عملها عبر شـبكة . وقبل أن ٢٠١٥-٢٠١٤لهذه اللجنة في ميزانية الثنائية 
رة علـى أسـاس اجتمـاع مدتـه خمسـة ُحـددت التكلفـة المقـدَّ قـد من خالل موقـع إلكترونـي مـزود بالحمايـة. و  ٢اإلنترنت

غ وفضــًال عـن ذلــك، ستسـتمر أمانــة االتفاقيـة فــي تنظـيم حلقــات العمـل اإلقليميــة بشـأن التبليــ ٣خبيـرًا. ١٨أيـام يضــم 
لتدريب الموظفين المسؤولين عن التبليغ من أجل تحسين جودة التقارير الصادرة عـن األطـراف. وُيقتـرح تنظـيم سـتة 
حلقــات عمــل، ُتعقــد بــالتزامن مــع حلقــات العمــل اإلقليميــة بشــأن التنفيــذ كلمــا أمكــن ذلــك. كمــا ســتقدم المســاعدة إلــى 

ة علــى شــبكة اإلنترنــت، والتــي ســُتدمج فــي نظــام المعلومــات األطــراف لتيســير اســتخدام منصــة التبليــغ الحاليــة القائمــ
  قبل الدورة السادسة لمؤتمر األطراف. 

وُيقتـرح إجـراء سـت  ٤وهناك مجال جديد للعمل ُيعنى باألنشطة المتعلقة بتقييم أثر اتفاقية المنظمة اإلطارية. -٢٥
والمؤلفات الحالية المتعلقة بقياس أثر دراسات مواضيعية عالمية، تشمل عمليات استعراض مكتبية وتحليل للبيانات 

المؤتمر. وتُقترح أربعة مجاالت للبحـث، أال وهـي: األثـر علـى تنفيـذ التـدابير الخاصـة بمكافحـة التبـغ (دراسـة واحـدة 

  . FCTC/COP/6/17انظر الوثيقة    ١                                                           
  .  ٢٠١٦وُيعقد االجتماع في عام  ٢٠١٥سيبدأ العمل في عام    ٢
  . ل لتجسيد عدد األطراف في كل إقليمثالثة خبراء من كل إقليم من أقاليم المنظمة، أو وفقًا للتمثيل الجغرافي العاد   ٣
  .FCTC/COP/6/15 انظر الوثيقة    ٤
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مقترحـــة)، واألثـــر علـــى تعـــاطي التبـــغ والعواقـــب الصـــحية ذات الصـــلة (دراســـتان)، واألثـــر االجتمـــاعي واالقتصـــادي 
، وٕابقــاء ٢٠١٥حــدة)، واألثــر علــى الصــحة العموميــة (دراســتان). وُيقتــرح إجــراء دراســتين فــي عــام والبيئــي (دراســة وا

ــــي الثنائيــــة  ــــع دراســــات إلجرائهــــا ف . وفــــي حــــال إجــــراء المرحلــــة األولــــى مــــن تقيــــيم األثــــر فــــي ٢٠١٧-٢٠١٦أرب
الدراســــات  وفقــــًا لــــذلك. وفضــــًال عــــن ٢٠١٥-٢٠١٤، ســــينبغي تعــــديل خطــــة عمــــل وميزانيــــة الثنائيــــة ٢٠١٥ عــــام

العالمية، ُيقترح إجراء أربع دراسات حالة وطنية لتقيـيم األثـر المشـترك لمجـاالت األثـر المختلفـة. وأخيـرًا سـوف ُتعقـد 
أعضــاء مــرتين مــن أجــل تقــديم اإلرشــادات التقنيــة واإلرشــادات الخاصــة  ١٠لجنــة استشــارية/ توجيهيــة مؤلفــة مــن 

  بالسياسات لتقييم األثر. 

، طلـب مـؤتمر األطـراف ٢٠١٣-٢٠١٢بشـأن خطـة عمـل وميزانيـة الفتـرة  FCTC/COP/4(20) وفي القرار -٢٦
إلــى أمانــة االتفاقيــة أن تتــولى حفــظ قاعــدة البيانــات الخاصــة بتقــارير األطــراف وقاعــدة البيانــات الخاصــة بــالموارد 

مر األطــراف طلــب مــؤتFCTC/COP4/(7) المتاحــة لتنفيــذ االتفاقيــة، وتحــديث ونشــر كــال القاعــدتين. وفــي القــرار 
أيضًا إلى األمانة إنشاء " قاعدة بيانات جامعة للممارسات الجيدة والصكوك والتدابير التي تـدعم تنفيـذ كـل المبـادئ 
التوجيهيـة التـي يعتمــدها مـؤتمر األطــراف. ولضـمان التـآزر والكفــاءة تسـتند قاعــدة البيانـات هـذه إلــى قاعـدة البيانــات 

ن التنفيذ، وتراعى فيها أيضًا المعلومات األخرى المتاحة من المصـادر الدوليـة القائمة والخاصة بتقارير األطراف ع
  ذات الصلة". 

د المستخدمين بطائفة واسعة من أما نظام المعلومات الخاص باتفاقية المنظمة اإلطارية فهو موقع جديد يزوِّ  -٢٧
فاقيــة. ويشــمل نظــام المعلومــات منصــة للتواصــل مــع أمانــة االتيــوفر المعلومــات عــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، و 

قاعدتين قائمتين بالفعـل، ُتعنـى إحـداهما بحالـة التنفيـذ وُتعنـى األخـرى بـالموارد المتاحـة لـدعم التنفيـذ. ويجـري إنشـاء 
كملت المرحلــة األولــى خــالل الثنائيــة الحاليــة باســتهالل الصــيغ المحســنة نظــام المعلومــات علــى مــرحلتين. وقــد اســتُ 

خاصـة بالتنفيــذ ومنصــة التواصـل والبرمجيــات الخاصـة باستضــافة مراكــز المعـارف. وفــي المرحلــة لقاعـدة البيانــات ال
الثانية التي ستعقب الـدورة السادسـة لمـؤتمر األطـراف، سُتسـتكمل أداة للـتعلم اإللكترونـي بشـأن إعـداد ورفـع التقـارير 

ز ، ســـيدخل نظـــام المعلومـــات حّيـــ٢٠١٧-٢٠١٦. وفـــي الثنائيـــة ٢٠١٦عـــن تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة لعـــام 
  التشغيل الكامل ويتطلب التحديث والتحسين المنتظم.  

ونظــرًا لقلــة المــوارد المتاحــة مــن خــالل المســاهمات المقــدَّرة الطوعيــة، ســيموَّل جــزء مــن العمــل مــن األمــوال  -٢٨
بشــأن التبليــغ، والعمــل  الخارجــة عــن الميزانيــة، وســيتمثل هــذا الجــزء تحديــدًا فــي حلقــات العمــل اإلقليميــة المقترحــة

الخــاص بــإجراء تقيــيم األثــر، وجــزء مــن النفقــات المتوقعــة الخاصــة بحفــظ نظــام المعلومــات. وُيقتــرح تمويــل العمــل 
   المتعلق بدعم األطراف للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير من المساهمات المقدَّرة الطوعية.

  توزيع تكلفة األنشطة

  للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير والتقارير المرحلية العالمية عن تنفيذ االتفاقية دعم األطراف  ١-٣

التصــميم البيــاني (بمــا فــي ذلــك:  ٢٠١٦إعــداد التقريــر المرحلــي العــالمي لعــام (أ)   
والتخطـــيط؛ والتصـــميم البيـــاني والتخطـــيط لـــألدوات التقنيـــة الخاصـــة بجمـــع البيانـــات 

  ٢٦٠٠٠   .واستكمال التقارير)
  ٣٩٠٠٠  )   نشر ثالثة تقارير تتعلق بالقضايا المواضيعية وأداة تقنية لجمع البيانات ب(
الـــدعم الخـــاص بالســـفر لثمانيـــة عشـــر (بمـــا فـــي ذلـــك:  اجتمـــاع لجنـــة الخبـــراء)   ج(

  ١١٢٩٠٧   خبيرًا؛ والترجمة الفورية؛ والدعم االستشاري؛ والوثائق؛ واللوجيستيات).
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  عمل إقليمية بشأن التبليغست حلقات (د)   
  :ســفر حلقتــا عمــل تتــولى أمانــة االتفاقيــة تنظيمهمــا بالكامــل،  (بمــا فــي ذلــك

طرفـــًا مـــن أقـــل البلـــدان نمـــوًا وبـــدالت المعيشـــة لكـــل اجتمـــاع؛ والترجمـــة  ١٢
  الفورية واللوجيستيات). 

  :حلقتـــا عمـــل تنظمـــان بـــالتزامن مـــع حلقـــات العمـــل اإلقليميـــة (بمـــا فـــي ذلـــك
؛ والترجمـــة اجتمـــاع كـــل ل طرفـــًا مـــن أقـــل البلـــدان نمـــوًا  ١٢بـــدالت معيشـــة 

  الفورية).
 ،بمــا فــي  حلقتــا عمــل تتــولى المكاتــب اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة تنظيمهمــا)

سفر موظفين اثنين من موظفي أمانـة االتفاقيـة وبـدالت المعيشـة لكـل ذلك: 
  اجتماع؛ والترجمة الفورية).

  
  
  

٨٦٦٩٦  
 
 

٢٣٠٩٦  
  

٢٠٢٩٦  
  ٣٠٧٩٩٥  مجموع االلتزامات الخاصة بتقديم التقارير

  
  ١تقييم األثر  ٢-٣

أربعـــة استعراضـــات مواضـــيعية (دراســـات)، مـــع أتعـــاب االستشـــاريين مـــن   (أ)
  أشهر. ٦لمدة  ٣-الرتبة ف

 

٢٣٠٠٠٠  
  ٩٧٢٠٠  دراسات حالة في أربعة من الدول األطراف.  (ب) 
  ١٢٦٨١٤   ٢للجنة االستشارية/ التوجيهية. اجتماعين  (ج) 

  ٤٥٤٠١٤  المجموع الخاص بتقييم األثر

  تبادل المعلومات بما في ذلك نقل الخبرات والتكنولوجيا   ٣-٣
  ٦٩٥٠٠  نظام المعلومات: عقد االستشارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

 ٨٣١٥٠٩  ٣مجال العمل الخاصة بنشطة األ مجموع تكاليف 

  (تقديم المساعدة الخاصة بالتنفيذ إلى األطراف)  ٤العمل مجال 

اسـتمرار مسـاعدة األطـراف للوفـاء بالتزاماتهـا الخاصـة باالتفاقيـة، مـع التركيـز بصـفة  ٤مجـال العمـل يتوخى  -٢٩
خاصة على مساعدة األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتستند المساعدة 

-٢٤(ه) و٥-٢٣و ٢-٢٢مقترح تقديمها إلى األطـراف إلـى أحكـام بعـض مـواد محـددة مـن االتفاقيـة مثـل المـواد ال
  ، والقرارات السابقة الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن الموارد المالية وآليات المساعدة. ٥-٢٦(ج) و(ز) و٣

ـــة االتف -٣٠ اقيـــة والمكاتـــب اإلقليميـــة التابعـــة ويشـــمل هـــذا العمـــل عقـــد االجتماعـــات اإلقليميـــة التـــي تنظمهـــا أمان
للمنظمــة، والمشــاركة فيهــا، فضــًال عــن المســاعدة الفرديــة المقدمــة إلــى األطــراف عنــد الطلــب. وكمــا كــان الحــال فــي 

   .FCTC/COP/6/15التكلفة كما وردت في الوثيقة    ١                                                           
  .، والسفر، واللوجيستيات، والوثائقيومين ونصفعشرة أعضاء، واجتماعان مدتهما    ٢
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األعوام الماضية، ستشمل المساعدة عددًا مـن التـدابير األساسـية للمعاهـدة، مثـل تعزيـز نقـل المعـارف والتكنولوجيـا، 
ية التي اعتمدها مؤتمر األطراف وٕاذكاء الـوعي بشـأنها. وفضـًال عـن ذلـك، فـإن، خطـة العمـل وبث المبادئ التوجيه

تسـتمر فـي تســليط الضـوء علـى اتســاق السياسـات الخاصـة بمكافحــة التبـغ ومواءمتهـا علــى الصـعيد الُقطـري، ودمــج 
ية، مع تقـديم المسـاعدة فـي هـذا عملية تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية في ُأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائ

  أطراف.  ١٠المجال تحديدًا إلى أطراف يصل عددها إلى 

وُيقترح إنشاء سجل للخبراء في مختلف الشؤون الخاصة باتفاقية المنظمة اإلطارية، كنشاط جديد يرمـي إلـى  -٣١
نظـر هـذا النشـاط أيضـًا تعزيز الدعم المتوفر لألطراف، حتى يتسنى ربط األطراف بالخبرة المالئمـة عنـد الطلـب. وي

، التــي حــددت هــذا الســجل إلــى FCTC/COP/6/8 الــواردة فــي الوثيقــة ١٩فــي تقريــر فريــق الخبــراء المعنــي بالمــادة 
  .١٩جانب آلية للتوصيات الصادرة عن الخبراء المالئمين إلى األطراف، كخيار لدعم األطراف في تنفيذ المادة 

ألطـــراف لتقيـــيم احتياجاتهـــا، تتـــوخى خطـــة العمـــل عقـــد اجتمـــاع وفيمـــا يتعلـــق بالـــدعم الجـــاري تقديمـــه إلـــى ا -٣٢
ألصحاب المصلحة مع األطراف التي شاركت في عمليات تقيـيم االحتياجـات المشـتركة مـن أجـل إجـراء اسـتعراض 
للعملية وألثر تقييم االحتياجات قبل تنفيذ البعثات المستقبلية. وفضـًال عـن عمليـات تقـدير االحتياجـات التـي ُأجريـت 

، ُيقترح نشر مجموعة ٢٠١٦/٢٠١٧خالل الثنائية أطراف  ١٠ى نحو مشترك بين عدد من األطراف يصل إلى عل
ســـتخدم فـــي تقـــدير أدوات لعمليـــات تقـــدير االحتياجـــات المشـــتركة والتـــرويج لهـــا. وستشـــمل مجموعـــة األدوات مـــواد تُ 

مشــاركة فــي تقــدير االحتياجــات مــن االحتياجــات لتزويــد األطــراف بالمعلومــات وتمكــين األطــراف غيــر المــؤهلين لل
  إجراء عمليات االستعراض الخاصة بهم. 

وهناك نشاط ُأدرج ألول مرة في خطة العمل وهو تقديم الدعم إلى األطراف المنخرطة في دعاوى قانونية أو  -٣٣
بموجب  التي تواجه مثل هذه الدعاوى. ويشمل هذا العنصر تقديم الدعم إلى األطراف المنخرطة في دعاوى قانونية

، واألطراف التي تواجه تحديات قانونية تتعلق بتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية، وُيقترح إدراج العمـل الـذي ١٩المادة 
(الوثيقـــــــة  ١٩قـــــــد يقـــــــرر مـــــــؤتمر األطـــــــراف االضـــــــطالع بـــــــه اســـــــتجابة لتقريـــــــر فريـــــــق الخبـــــــراء المعنـــــــي بالمـــــــادة 

FCTC/COP/6/8واالســتثمار وتقــديم دعــم األطــراف الــذي ســبق أن  ) وكــذلك العمــل الخــاص برصــد مســائل التجــارة
ــــراران  ــــه مــــؤتمر األطــــراف (الق ــــم تــــرد تفاصــــيله فــــي FCTC/COP5(15)و FCTC/COP4(18)كلــــف ب )، ولكــــن ل

  الميزانية وخطة العمل.

بالتعـــاون مـــع المؤسســـات المعنيـــة والشـــبكات التـــي ُتعـــد بمثابـــة مراكـــز  ٤وســـُينفذ العمـــل المـــدرج فـــي المجـــال  -٣٤
  للمعارف. 

وتشــمل التكلفــة المقــدرة لمجــال العمــل هــذا تقــديم المســاعدة إلــى األطــراف وتقــدير االحتياجــات والمســاعدة فــي  -٣٥
التنفيــذ وتقــديم الــدعم إلــى األطــراف المنخرطــة فــي دعــاوى قانونيــة أو تواجــه مثــل هــذه الــدعاوى، بمــا فــي ذلــك فيمــا 

ابقة فإنـه مـن المتوقـع أن يمـوَّل العمـل المـدرج فـي . وبنـاًء علـى الخبـرة المسـتمدة مـن السـنوات السـ١٩يتعلق بالمادة 
األموال الخارجة عن الميزانية والموارد األخرى التـي ُيحتمـل أن توفرهـا الجهـات المانحـة بهذا الفرع من خطة العمل 

طلــب مشــاركة و وشــركاء التنميــة. وســتتولى أمانــة االتفاقيــة تنســيق جمــع األمــوال وتنظــيم العمــل فــي هــذا المجــال، 
  رات والمكاتب المعنية في منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين وتيسير هذه المشاركة.اإلدا

   توزيع تكلفة األنشطة
مساعدة األطراف على تنفيـذ أحكـام محـددة مـن االتفاقيـة مـع التركيـز بصـفة خاصـة علـى األطـراف مـن   ١-٤

  البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
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  أيام تدعو أمانة االتفاقية إلى عقدها  ٣ثالث حلقات عمل إقليمية مدتها 

مشاركًا فـي  ١٤( سفر (تذاكر طيران) المشاركين من أقل البلدان نمواً   بما في ذلك:
لغـات فـي  ٣–٢( فـي المتوسـط)؛ والترجمـة الفوريـة ٥( ين والخبراءفوالموظ المتوسط)
  ٢٠٤٧١٧  ؛ والوثائق؛ واللوجيستيات.١المتوسط)

  تقدير االحتياجات والدعم المتعلق به  ٢-٤

  اجتماع واحد ألصحاب المصلحة الستعراض عملية تقدير االحتياجات وأثرها)   أ(

ســــــفر (تــــــذاكر طيــــــران) المشــــــاركين مــــــن البلــــــدان القليلــــــة المــــــوارد   بمــــــا فــــــي ذلــــــك:
الفوريـة فـي المتوسـط)؛ والترجمـة  ٥مشاركًا في المتوسط) والموظفين والخبـراء ( ١٤(
؛ والوثـــائق؛ واللوجيســـتيات؛ وٕاعـــداد تقريـــر لُينظـــر فيـــه ١لغـــات فـــي المتوســـط) ٣–٢(

  ٤٠٤٧٥  خالل الدورة السابعة لمؤتمر األطراف.

التـي تمـر  بعثات لتقدير االحتياجـات إلـى األطـراف مـن البلـدان الناميـة واألطـراف ١٠)   ب(
  )أعضاء ٥-٣أيام ألفرقة مكونة من  ٥بعثات مدتها (اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

الســــفر؛ ودعــــم الخبــــراء؛ واللوجيســــتيات؛ والترجمــــة الفوريــــة؛ وترجمــــة  بمــــا فــــي ذلــــك:
الوثائق؛ واجتماع وطني متعدد القطاعات ألصحاب المصلحة بشأن حصائل عمليـة 

  ٤٠٢٧٥٠  تقدير االحتياجات.

تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة  أطــراف فــي ١٠تقــديم المســاعدة إلــى أطــراف يصــل عــددها إلــى )   ج(
، ٣-٥و ٢-٥و ٥-٥مـــــع التركيـــــز علـــــى االلتزامـــــات التـــــي تـــــنص عليهـــــا المـــــواد  اإلطاريـــــة،

وٕادراجهـا فـي  السياسـات الصـحية/ لوطنيـة واالسـتراتيجياتاومواءمة تنفيذ االتفاقية مع التنمية 
  ٢ُأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

الســفر (بعثتــان فــي المتوســط إلــى كــل بلــد طــرف)؛ واستشــارة الخبــراء  بمــا فــي ذلــك:
(اســبوعان فــي المتوســط لكــل طــرف يتلقــى المســاعدة)؛ والمســاعدة المقدمــة إلــى وزارة 

  ٤٦٠٠٠٠  .الصحة في تلبية االحتياجات ذات األولوية؛ والوثائق؛ واللوجيستيات

   ١١٠٧٩٤٢  بتقدير االحتياجات والدعم المتعلق به المجموع الخاص

  

                                                           
  بما في ذلك سفر المترجمين الفوريين حيثما ينطبق ذلك   ١
  .سُيدعى الخبراء الدوليون المعنيون إلى المشاركة في هذا العمل الذي ستتولى أمانة االتفاقية تيسيره   ٢
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  دعم األطراف المنخرطة في دعاوى قانونية  ٣-٤
تـــوفير قائمـــة شـــاملة بـــالموارد الموجـــودة لمســـاعدة األطـــراف علـــى التصـــدي للمســـؤولية 

، بالتعــاون مــع الشــركاء المعنيــين، ورصــد مســائل ١٩الجنائيــة فــي تنفيــذ المــادة و المدنيــة 
   التجارة واالستثمار ذات الصلة

دعم الخبراء في البحث، وصياغة قائمة الموارد الموجودة ونشرها،  بما في ذلك:
؛ الُفضـــــلى وتقـــــديم الـــــدعم التقنـــــي إلـــــى األطـــــراف وٕاطالعهـــــم علـــــى الممارســـــات

  ٦١٥٨٧  والوثائق، واللوجيستيات.
 ١١٦٩٥٢٩  ٤مجموع تكاليف األنشطة الخاصة بمجال العمل 

  
مع المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الدولي وذات الطابع اإلقليمي ومع سائر  (التنسيق   ٥مجال العمل 

  الهيئات)

مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالعمل المدرج في الفـرع السـابق، ومكمـًال لـه. وتقتـرح  ٥مجال العمل سيظل العمل في  -٣٦
بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي؛  خطــة العمــل إجــراء األنشــطة فــي ثالثــة مجــاالت رئيســية، أال وهــي: التعــاون بــين

  والتعاون والتنسيق على المستوى الدولي؛ والتعاون مع المجتمع المدني. 

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثالثـي، تتـوخى خطـة العمـل مواصـلة التنسـيق مـع  -٣٧
قـــرارات الـــدورات الســـابقة لمـــؤتمر األطـــراف  المنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة علـــى النحـــو الموضـــح فـــي االتفاقيـــة وفـــي

 والعمــــل قيــــد التنفيــــذ، بمــــا فــــي ذلــــك العمــــل الموضــــح فــــي تقريــــر أمانــــة االتفاقيــــة عــــن التعــــاون الــــدولي (الوثيقــــة
FCTC/COP/6/18(،  وُيقتــرح اســتعراض الخبــرات الخاصــة بالمشــاريع اإلنمائيــة مــن أجــل تحديــد االحتياجــات مــن

، وتوسـيع نطـاق ٢٠١٧-٢٠١٦الثة مشاريع أخرى علـى األقـل وتنفيـذها فـي الثنائيـة المشاريع األخرى، مع تحديد ث
. ٢٠١٥-٢٠١٤التعاون في المجاالت الستة التي تغطيهـا المشـاريع اإليضـاحية التـي ُيتوقـع اسـتكمالها فـي الثنائيـة 
ى األقـل مـن أجـل وفضًال عن ذلـك، فـإن خطـة العمـل تقتـرح تحديـد المـوارد لصـالح سـتة أطـراف أو أقـاليم فرعيـة علـ

  تيسير التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. 

وكمــا كــان الحــال فــي الخطــط الســابقة، سيســتمر التعــاون والتنســيق علــى المســتوى الــدولي فــي االســتناد إلــى  -٣٨
ية) عمل فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكـاالت المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـار 

ومكافحتها، بالتعاون مع سائر أعضاء فرقة العمل. وسيؤدي ذلك، بين جملة أمور، إلى تمكـين أمانـة االتفاقيـة مـن 
. ٢٠٢٠-٢٠١٣دعــم تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 

ائر المنظمــات الدوليــة المعنيــة التــي تتمتــع بــالخبرة وسيســتمر تنفيــذ الترتيبــات التعاونيــة مــع أعضــاء فرقــة العمــل وســ
ثالثــة اتفاقــات تعــاون جديــدة فــي خطــة العمــل.  اقُترحــتوبالقــدرة علــى دعــم تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، حيــث 

وفضـًال عــن ذلــك، يتمثــل عنصـر جديــد فــي مجــال العمــل هـذا فــي التعــاون مــع الوكـاالت التابعــة لألمــم المتحــدة مــن 
، حيــث ُيتــوخى إبــرام ثالثــة اتفاقــات جديــدة علــى األقــل مــع الوكــاالت بانتظــامالبيانــات المتعلقــة بــالتبغ  خــالل تبــادل

  المسؤولة عن جمع البيانات. و التابعة لألمم المتحدة 

وسيســتمر التعــاون مــع هيئــات المعاهــدات المعنيــة التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك المعاهــدات  -٣٩
ســان، مـن أجــل تعزيـز البعــد القـانوني لتنفيــذ اتفاقيـة المنظمــة اإلطاريـة. وألول مــرة يجسـد مجــال الخاصـة بحقـوق اإلن

العمل هذا التعاون مع المنظمات المعنيـة فيمـا يتعلـق بمسـائل التجـارة واالسـتثمار، فـي ضـوء القـرارات الصـادرة عـن 
  ).FCTC/COP5(15)و FCTC/COP4(18)الدورات السابقة لمؤتمر األطراف (
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التعاون مع المجتمع المـدني بمـا يتماشـى  ، وهوجانب جديد مقترح لمجال العمل هذا في خطة العمل كهناو  -٤٠
. ومن شأن تعزيز هذا التعـاون أن يسـمح ألمانـة االتفاقيـة بمواصـلة تسـخير أوجـه التـآزر بـين خطـة ٧-٤مع المادة 

تعزيــز عمليــة تنفيــذ اتفاقيــة ن أجــل مــالعمــل واألنشــطة ذات الصــلة التــي يضــطلع بهــا المجتمــع المــدني، والتعــاون، 
لصـالح التـي ُتعقـد المنظمة اإلطارية. وسيستمر التعاون القـائم، بمـا فـي ذلـك جلسـة اإلحاطـة السـنوية غيـر الرسـمية 

منظمـــات المجتمـــع المـــدني المعتمـــدة لـــدى مـــؤتمر األطـــراف، وســـتكمَّل بتبـــادل المشـــاركة فـــي االجتماعـــات، حيـــث 
لمشـــاركة فـــي أنشـــطة أمانـــة االتفاقيـــة، وسيشـــارك ممثلـــو أمانـــة االتفاقيـــة فـــي ســـتة ســـُيدعى المجتمـــع المـــدني إلـــى ا

ـ ص اجتماعات كبرى على األقل من االجتماعات التي ينظمها المجتمع المـدني بشـأن مكافحـة التبـغ. وسـوف تخصَّ
  مساحة في نظام المعلومات لتبادل المعلومات بانتظام مع المجتمع المدني.

ظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الطــابع الــدولي وذات الطــابع اإلقليمــي وســائر الهيئــات وُيعــد التنســيق مــع المن -٤١
(ه) مـــن ٣-٢٤ية المســـندة إلـــى أمانـــة االتفاقيـــة، علـــى النحـــو الـــذي تـــنص عليـــه المـــادة ساســـإحـــدى الوظـــائف األ

االتفاقيــة. ونظــرًا للواقــع الــذي تفرضــه الميزانيــة ُيقتــرح أال يمــوَّل ســوى جــزء مــن العمــل المتعلــق بالتعــاون بــين بلــدان 
المقـــدَّرة الطوعيـــة، وتمـــوَّل الجنـــوب والتعـــاون الثالثـــي والتعـــاون والتنســـيق علـــى المســـتوى الـــدولي مـــن المســـاهمات 

  الترتيبات واألنشطة األخرى المدرجة في مجال العمل هذا من األموال الخارجة عن الميزانية.  

  توزيع تكلفة األنشطة
  تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب  ١-٥

العمـــل مـــع ســـتة أطـــراف أو أقـــاليم فرعيـــة علـــى األقـــل؛ وتحديـــد ثالثـــة بمـــا فـــي ذلـــك: 
يــذها؛ ونشــر المشــاريع اإليضــاحية وتوســيع نطاقهــا؛ وٕاعــداد تقريــر مشــاريع أخــرى وتنف

   مرحلي وتقديمه إلى مؤتمر األطراف في دورته السابعة.
 

٢٦١٠٠٠  
  التعاون والتنسيق على المستوى الدولي  ٢-٥

  اجتماعات التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية
مشـــاركة أمانـــة االتفاقيـــة فـــي اجتمـــاعين لفرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة  بمـــا فـــي ذلـــك:

المشتركة بـين الوكـاالت المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) 
ومكافحتهـــا، يعقـــدان فـــي جنيـــف؛ وٕابـــرام ثالثـــة اتفاقـــات بـــين أمانـــة االتفاقيـــة ومنظمـــة 

  ٤٠٨٦٤  اآلخرين. الصحة العالمية ووكاالت األمم المتحدة والشركاء
  التعاون مع المجتمع المدني  ٣-٥

جلســـات اإلحاطـــة غيـــر الرســـمية لصـــالح منظمـــات المجتمـــع المـــدني بمـــا فـــي ذلـــك: 
المعتمدة لدى مؤتمر األطـراف، ومشـاركة أمانـة االتفاقيـة فـي سـتة اجتماعـات كبـرى 

  ٩٢٦٠٠  على األقل من االجتماعات التي ينظمها المجتمع المدني بشأن مكافحة التبغ.
 ٣٩٤٤٦٤  ٥مجموع تكاليف األنشطة الخاصة بمجال العمل 
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  (اإلدارة والتنظيم والترتيبات واألنشطة األخرى)  ٦مجال العمل 
الشؤون اإلدارية والتنظيميـة العامـة والتـدابير الراميـة إلـى إذكـاء الـوعي بشـأن االتفاقيـة  ٦مجال العمل يغطي  -٤٢

كمــا يغطـي التنســيق مـع إدارات منظمـة الصــحة العالميـة ومكاتبهــا المعنيـة. وهنــاك  وتنفيـذها علـى المســتوى الـدولي.
  ثالثة عناصر جديدة تدرج ألول مرة في مجال العمل هذا. 

وُيقتــرح إنشــاء حافظــة للمقترحــات بشــأن المــنح الخاصــة بالمشــاريع المســتقلة، تشــمل طائفــة مــن الموضــوعات  -٤٣
  . مجهات المانحة المحتملة وشركاء التنمية المشاريع الرئيسية التي تهمهوتغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا، كي تحدد ال

وفيما يتعلق بالدعوة والمطبوعات والموقـع اإللكترونـي التفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة، ُيقتـرح للمـرة األولـى وضـع  -٤٤
ذكــاء وعــي أنشــطة راميــة إلــى إبــراز االتفاقيــة وضــمان إ لتواصــلوتنفيــذها. وُيتــوخى أن تشــمل خطــة ا تواصــلخطــة 

الجمهــــور والــــوعي السياســــي باالتفاقيــــة علــــى المســــتوى الــــدولي. وستتضــــمن األنشــــطة إنتــــاج المطبوعــــات المتعلقــــة 
باالتفاقيــة وبمــؤتمر األطــراف ونشــرها، وعقــد االجتماعــات مــع البعثــات الدائمــة لألطــراف فــي جنيــف، والمشــاركة فــي 

ل إذكــاء الــوعي باالتفاقيــة وتنفيــذها، والتحــديث المنــتظم االجتماعــات المهنيــة الرئيســية وتقــديم العــروض فيهــا مــن أجــ
  للموقع اإللكتروني.

وُيقتـــرح تيســـير عمليـــة التنســـيق التـــي تتوالهـــا أمانـــة االتفاقيـــة مـــع اإلدارات المعنيـــة فـــي المنظمـــة، مـــن خـــالل  -٤٥
ميـع المستشـارين وج المنظمـةمعتكف ُيعقد مع موظفي أمانة االتفاقية وٕادارة الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية فـي 

اإلقليميــين، مــن أجــل اســتعراض ممارســات التنســيق الحاليــة وتحديــد آليــات لتقــديم الــدعم المتبــادل فــي تنفيــذ اتفاقيــة 
 المنظمــةالمنظمــة اإلطاريــة. كمــا ُيتــوخى أن تســتخدم أمانــة االتفاقيــة وٕادارة الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية فــي 

  في ذلك المطبوعات) في تنفيذ خطة العمل الخاصة بكل منهما. موظفين مشتركين ومشاريع مشتركة (بما

 التواصــــلوتشــــمل التكلفــــة المقــــدرة لمجــــال العمــــل هــــذا الشــــؤون اإلداريــــة والتنظيميــــة العامــــة، ووضــــع خطــــة  -٤٦
وتنفيــذها، والتنســيق مــع إدارات المنظمــة المعنيــة. وُيقتــرح أن تمــوَّل األنشــطة التنظيميــة المتعلقــة بــاإلدارة والتنظــيم، 

، مـن المسـاهمات المقـدَّرة الطوعيـة، كمـا حـدث فـي الثنائيـة تواصـلوالتنسيق مع إدارات المنظمة، وجـزء مـن خطـة ال
  الحالية، وأن يموَّل جزء من العمل المتعلق بالدعوة وٕاذكاء الوعي من األموال الخارجة عن الميزانية. 

  توزيع تكلفة األنشطة

  الشؤون اإلدارية والتنظيمية العامة  ١-٦
االتصــــاالت الســــلكية والالســــلكية والمعــــدات؛ واالجتماعــــات مــــع البعثــــات الدائمــــة  :بمــــا فــــي ذلــــك

  ١٣٣٣٦  .؛والترتيبات اإلدارية األخرى)الترجمة الفورية واللوجيستيات(لألطراف في جنيف 
  الدعوة والمطبوعات والمواقع اإللكترونية  ٢-٦

وضــع خطــة للتواصــل وتنفيــذها؛ وجلســات اإلحاطــة أو االجتماعــات مــع البعثــات  :بمــا فــي ذلــك
بمـــا فـــي ذلـــك الرســـائل اإلخباريـــة والموقـــع (الدائمـــة لألطـــراف فـــي جنيـــف؛ والتواصـــل واإلعـــالم 

قرارات مؤتمر األطراف، والمبادئ التوجيهية وسائر الوثائق الرسـمية (؛ والمطبوعات )اإللكتروني
  ٣٤٥١٢٥    ).بست لغات
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  التنسيق مع اإلدارات والمكاتب المعنية في منظمة الصحة العالمية  ٣-٦
معتكـف سـنوي يضـم جميـع المستشـارين اإلقليميـين وٕادارة الوقايـة مـن األمـراض  :بما فـي ذلـك

  ٣٨٠٠٠  .غير السارية في منظمة الصحة العالمية؛ واالجتماعات العادية، والتعاون التقني والتواصل
  ٣٩٦٤٦١  ٦مجموع تكاليف األنشطة الخاصة بمجال العمل 
  ٤٧٣٥٠٠٠  ١مجموع تكاليف األنشطة الخاصة بالجزء األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ممثلة في أرقام مجبورة الكسور، لتتماشى مع شكل الميزانية الذي اعتمده مؤتمر األطراف في دوراته السابقة   ١                                                           
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  الجزء الثاني: بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  )لبدء نفاذ بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ اإلعداد( ١مجال العمل 

األنشــطة التــي تســتهدف اإلعــداد لبــدء نفــاذ بروتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر  ١مجــال العمــل يشــمل  -٤٧
 المشروع بمنتجات التبغ، عـن طريـق تعزيـز عمليـة التصـديق وتقـديم المسـاعدة التقنيـة. وسـيبدأ نفـاذ البروتوكـول بعـد

أو القبــول أو الموافقــة أو التأكيــد الرســمي أو االنضــمام لــدى الوديــع بتســعين  تــاريخ إيــداع الصــك األربعــين للتصــديق
يومــًا. ونظــرًا ألنــه فــي وقــت إعــداد هــذه الوثيقــة لــم يكــن قــد صــدق علــى البروتوكــول ســوى طــرف واحــد مــن أطــراف 

التصــديق عليــه وبــدء نفــاذه ُتعــد ضــمن أولويــات أمانــة اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، فــإن األنشــطة الراميــة إلــى تســريع 
  االتفاقية. 

ويتمثل النشاط الرئيسي المقترح لتعزيز عملية التصديق على البروتوكول في عقـد حلقـات عمـل دون إقليميـة  -٤٨
مازالــت المشــاركة فــي فمشــاركين علــى األكثــر مــن أطــراف اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة.  ١٠عــن البروتوكــول، تضــم 

شات المتعددة القطاعات تطرح تحديًا بالنسبة إلى العديد من األطراف؛ ومن ثم فإن حلقات العمـل تهـدف إلـى المناق
إذكاء الوعي بشأن البروتوكول وفهمه فـي مختلـف القطاعـات الحكوميـة. وُيقتـرح دعـوة ثالثـة ممثلـين  مـن كـل دولـة 

لحلقـــة العمـــل، علـــى أن ينتمـــي هـــؤالء إلـــى فـــي اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة وتمويـــل حضـــورهم  مـــن الـــدول األطـــراف
الماليــة وٕالــى أحــد القطاعــات األخــرى التــي يــرى الطــرف أنهــا معنيــة بعمليــة الشــؤون قطاعــات الصــحة والجمــارك/ 

التصــــديق أو بتنفيــــذ البروتوكــــول فــــي المســــتقبل. وتشــــمل األنشــــطة األخــــرى إعــــادة تصــــميم الصــــفحة اإللكترونيــــة 
بمــا فــي ذلــك منظمـــة  ،مــن االهتمــام، ومواصـــلة إشــراك المنظمــات الشــريكة المخصصــة للبروتوكــول لجــذب المزيــد

فـي األنشـطة المتعلقـة بـالبروتوكول.  ،الجمارك العالمية ومكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع لألمم المتحـدة
ذاتي الطــوعي فــي تقيــيم وُيقتــرح أيضــًا تعزيــز اســتخدام أطــراف اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة للقائمــة المرجعيــة للتقيــيم الــ

 وقــد أعــدت القائمــة المرجعيــة ُأطرهــا القانونيــة والتنظيميــة وتلــك التــي تخــص السياســات وفقــًا لمتطلبــات البروتوكــول.
  أمانة االتفاقية استجابة للطلب الصادر عن مؤتمر األطراف في دورته الخامسة. 

إلطاريـة، ُيقتـرح إجـراء دراسـات يصـل عـددها ومن أجل تقديم المساعدة التقنيـة إلـى أطـراف اتفاقيـة المنظمـة ا -٤٩
إلـــى خمـــس دراســـات وتحديـــد ســـت ممارســـات ُفضـــلى بشـــأن المســـائل المتعلقـــة بـــالبروتوكول التـــي طلبـــت األطـــراف 
استيضاحها، مثل السيطرة على المناطق الحرة، وتنظيم المعامالت التـي ُتجـرى عبـر اإلنترنـت، واآلثـار االقتصـادية 

ر المشروع بمنتجات التبغ. وفضـًال عـن ذلـك، سـُتعد مجموعـة مـن األسـئلة واألجوبـة حـول المترتبة على االتجار غي
المسائل ذات الصـلة وتتـاح علـى الصـفحة اإللكترونيـة الخاصـة بـالبروتوكول. وأخيـرًا، فـإن أمانـة االتفاقيـة ستواصـل 

ـــد الطلـــب بشـــأن جميـــع المســـائل المتعلقـــة بأحكـــام البروتوكـــو  ـــة عن ـــه، تقـــديم المســـاعدة التقني ـــاءل والتصـــديق علي  أثن
  االجتماعات ومن خالل التواصل عبر شبكة اإلنترنت.       

  توزيع تكلفة األنشطة

  تعزيز بدء نفاذ البروتوكول  ١-١

  أيام ٣ست حلقات عمل دون إقليمية متعددة القطاعات خاصة بالبروتوكول مدتها )   أ(
الســــفر (تـــذاكر الطيـــران) لثالثـــة ممثلــــين (مـــن مختلـــف القطاعــــات  بمـــا فـــي ذلـــك:

خبــراء؛  ٣دول أطــراف وخبــراء دوليــين يصــل عــددهم إلــى  ١٠-٨الحكوميــة) مــن 
  ٣١٨٧٣٤  .والترجمة الفورية؛ واللوجيستيات
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  رصد وتقييم الصفحة اإللكترونية المخصصة للبروتوكول وٕاعادة تصميمها وفقًا لذلك  )ب(

  ٢١٨٧٥  
  إشراك قدرات المنظمات الدولية ذات الصلة  )ج(

ومشــاركة أمانــة االتفاقيــة  مطبوعــان مشــتركان (مطبــوع واحــد ســنويًا)؛بمــا فــي ذلــك: 
اجتماعــــات ذات صــــلة تعقــــدها المنظمــــات الشــــريكة (خمســــة اجتماعــــات  ١٠فــــي 

  ٥٦٠٠٠  سنويًا).
 

  تعزيز استخدام القائمة المرجعية للتقيم الذاتي)   د(
تقييم القائمة المرجعية؛ والتواصل المالئم مـن أجـل إذكـاء الـوعي بشـأن  بما في ذلك:

  ٢٠٠٠٠    أداة التقييم الذاتي.

  ٤١٦٦٠٩  بتعزيز بدء نفاذ البروتوكول المجموع الخاص

   المساعدة التقنية في اإلعداد لبدء النفاذ  ٢-١

  بالبروتوكولالدراسات والممارسات الُفضلى في مجال الموضوعات الخاصة   )أ(
 وضــــوعاتممارســــات ُفضــــلى بشــــأن الم ٦دراســــات و ٥إجــــراء وبــــث  بمــــا فــــي ذلــــك:

ـــالبروتوكول؛ والتعاقـــد مـــع الخبـــراء المستشـــارين فيمـــا يتعلـــق بم  وضـــوعاتالخاصـــة ب
  ١٤٢٦٤٠  محددة؛ والترجمة.

  المساعدة التقنية في الموضوعات الخاصة بالبروتوكول  )ب(

  ٢٠٠٠٠  المستشارين فيما يتعلق بموضوعات محددة. التعاقد مع الخبراءبما في ذلك: 
  إتاحة األسئلة واألجوبة بشأن البروتوكول لألطراف  )ج(

  ٦١٨٠  الترجمة والبثبما في ذلك: 

  ١٦٨٨٢٠  بالمساعدة التقنية في اإلعداد لبدء النفاذ المجموع الخاص

  ٥٨٥٤٢٩  ١مجموع تكاليف األنشطة الخاصة بمجال العمل 
  

  (اجتماع األطراف)  ٢مجال العمل 

أن  وُيتوقــعالــدورة األولــى الجتمــاع أطــراف البروتوكــول.  إلــى األنشــطة المتعلقــة بعقــد ٢يشــير مجــال العمــل  -٥٠
تشـمل النظـام الـداخلي والالئحـة  عدة مسائل األفرقة العاملة الحكومية الدولية من أجل إعداد التوصيات بشأن تنعقد

ستعراض المعايير الخاصة بالدخول في عالقات رسمية، كـي ينظـر فيهـا اجتمـاع األطـراف المالية والنظام المالي وا
  .لمؤتمرفي دورته األولى. وسيكون ذلك متسقًا مع األعمال التحضيرية التي ُتجرى استعدادًا للدورة األولى ل



FCTC/COP/6/INF.DOC./1       

20 

ــالتزامن مــع الــدورة العاديــة لمــؤتمر األطــراف ا -٥١ لتــي تلــي بــدء نفــاذ وتنعقــد الــدورة األولــى الجتمــاع األطــراف ب
عقد الــدورة األولــى الجتمــاع األطــراف فــي البروتوكــول. وفــي حــال بــدء نفــاذ البروتوكــول فــي الوقــت المحــدد لــه، ســتُ 

  ، بالتزامن مع الدورة السابعة لمؤتمر األطراف (في تواريخ يحددها مؤتمر األطراف الحقًا).  ٢٠١٧-٢٠١٦الثنائية 

  توزيع تكلفة األنشطة

  العامل الحكومي الدولي  الفريق  ١-٢
  أيام لفريق عامل حكومي دولي يتألف من  ٣اجتماع واحد مدته 

  أطراف البروتوكول وُيعقد في جنيف
الـــدعم الخـــاص بالســـفر المقـــدم إلـــى أطـــراف البروتوكـــول مـــن أقـــل  بمـــا فـــي ذلـــك:

ـــــائق؛ واللوجيســـــتيات،  ـــــوريين؛ وترجمـــــة الوث ـــــرجمين الف ـــــدان نمـــــوًا؛ وعقـــــود المت البل
المــؤتمرات وخــدماتها؛ وموظفــو المــؤتمر المعينــون بعقــود مؤقتــة والعمــل  ومعــدات

اإلضافي؛ وطباعة الوثائق وٕارسـالها (قبـل الـدورة وخاللهـا وبعـدها)؛ واالتصـاالت؛ 
  والتكاليف االسمية غير المتوقعة.

 
 

٢٥٠٠٠٠  

   ١الدورة األولى الجتماع األطراف  ٢-٢

طرفًا من أطراف  ٢٠الدعم الخاص بالسفر (تذاكر الطيران) لنحو بما في ذلك: 
البروتوكول من أقل البلدان نموًا؛ وعقود المترجمين الفوريين؛ وترجمة الوثائق؛ 

والسجالت الرسمية؛ واللوجيستيات، ومعدات المؤتمرات وخدماتها؛ وموظفو 
ئق وٕارسالها (قبل المؤتمر المعينون بعقود مؤقتة والعمل اإلضافي؛ وطباعة الوثا

  ٥٤٢٣٤٣  الدورة وخاللها وبعدها)؛ واالتصاالت؛ والتكاليف االسمية غير المتوقعة.

  ٧٩٢٣٤٣  ٢مجموع تكاليف األنشطة الخاصة بمجال العمل 
  

                                                           
دورة الســابعة لمــؤتمر األطــراف أو فــي أعقابهــا مباشــرة، لمــدة جتمــاع األطــراف قبيــل الــُتعقد الــدورة األولــى الســ: االفتــراض ١

طرفــًا تقريبــًا مــن أقــل  ١٥طرفــًا، بمــا فــي ذلــك  ٦٠تتــراوح بــين يــومين ويــومين ونصــف، بمشــاركة أطــراف يصــل عــددهم إلــى 
د فيــه الــدورة كمــا ُيتــوخى أن ُتعقــد الــدورة األولــى الجتمــاع األطــراف فــي مكــان أصــغر مــن المكــان الــذي ســُتعق. البلــدان نمــواً 

عقد فــي مقــر المنظمــة تُ الســابعة لمــؤتمر األطــراف، نظــرًا ألن عــدد المشــاركين فيــه أقــل، وبــذا ســتقل تكــاليف اللوجيســتيات، وســ
ُعقـدت  وٕاذا. والتكلفـة المبينـة هـي تكلفـة عقـد اجتمـاع فـي جنيـف. إذا كانت الدورة السابعة للمـؤتمر سـُتعقد فـي جنيـفتحديدًا، 

الدورة خارج جنيف سُيتوقع من البلد المضيف أن يغطي فرق التكلفة المحتمل أن ينتج عن عوامل مثـل سـفر مـوظفي األمانـة 
  .والمترجمين الفوريين
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  (اإلدارة والتنظيم والترتيبات واألنشطة األخرى) ٣مجال العمل 

العامـة والتـدابير الخاصـة بالتواصـل مـن أجـل تعزيـز بـدء  الشؤون اإلداريـة والتنظيميـة ٣يغطي مجال العمل  -٥٢
  لبدء نفاذ البروتوكول وتنفيذها.  التواصلنفاذ البروتوكول. ويشمل ذلك تعبئة الموارد وٕاعداد خطة 

  توزيع تكلفة األنشطة

  الشؤون اإلدارية والتنظيمية العامة   ١-٣

     تعبئة المواردبما في ذلك: 
  والموقع اإللكتروني الدعوة والمطبوعات  ٢-٣

وتنفيــــــذها؛ وعقــــــد جلســــــات اإلحاطــــــة أو  للتواصــــــل وضــــــع خطــــــةبمــــــا فــــــي ذلــــــك: 
واإلعـالم (بمـا فـي  لتواصلاالجتماعات مع البعثات الدائمة لألطراف في جنيف؛ وا

ذلــك الرســائل اإلخباريــة والموقــع اإللكترونــي)؛ ونشــر المطبوعــات؛ وتقــديم العــروض 
  ٨٤٠٩٧    دولية على األقل خالل الثنائية.عن البروتوكول في ستة اجتماعات 

  ٨٤٠٩٧  ٣مجموع تكاليف األنشطة الخاصة بمجال العمل 
  ١٤٦١٨٦٩  ١مجموع تكاليف األنشطة الخاصة بالجزء الثاني

  
   

  .ممثلة في أرقام مجبورة الكسور، لتتماشى مع شكل الميزانية الذي اعتمده مؤتمر األطراف في دوراته السابقة ١                                                           
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  الخاتمة
  

الجــدير بالــذكر أن خطــة العمــل يجــري اعتمادهــا مبكــرًا نســبيًا، أي قبــل بدايــة الفتــرة الماليــة المعنيــة بفتــرة  مــن -٥٣
تزيد علـى العـام، كمـا حـدث فـي السـنوات السـابقة. ويشـهد العديـد مـن مجـاالت العمـل تطـورات نشـيطة، والعديـد مـن 

خـالل الـدورة السـابعة لمـؤتمر األطـراف المتوقـع مجاالت العمل المدرجة في خطة العمل مـن المقـرر التبليـغ بشـأنها 
. ولــذا فــإن بعــض األنشــطة قــد تتطلــب البــدء فيهــا مبكــرًا أو االضــطالع بأعمــال ٢٠١٧أو  ٢٠١٦عقــدها فــي عــام 

. ٢٠١٦/١٧كــي يتســنى االلتــزام بالمواعيــد النهائيــة التــي ســتحين فــي عــامي  ٢٠١٥التحضــير األوليــة لهــا فــي عــام 
حــو أيضــًا عنــد تنفيــذ خطــة العمــل الحاليــة والســابقة اللتــين اعتمــدهما مــؤتمر األطــراف فــي وكــان األمــر علــى هــذا الن

  دوراته الثالثة والرابعة والخامسة. 

وفضــًال عــن ذلــك، فســيلزم جمــع مبــالغ كبيــرة مــن المــال مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل حيــث ســيعتمد عــدد مــن  -٥٤
  على التمويل. بالكاملالمجاالت 

طة العمل كذلك كي تجسد المناقشات والقرارات الخاصة بالبنود المعنيـة مـن جـدول ل خومن المتوقع أن ُتعدَّ  -٥٥
  األعمال أثناء الدورة السادسة لمؤتمر األطراف، وذلك قبل وضعها في صيغتها النهائية واعتمادها.
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  الملحق
  ٢٠١٧- ٢٠١٦خطة العمل والميزانية للثنائية 

  ١توزيع تكاليف الموظفين
  التكلفة في الثنائية  موظفو الفئة المهنية

  ٨٠٥٠٠٠  (وظيفة واحدة) ٢-مد  -١
  ٢٦٢٥٠٠٠  (خمس وظائف)) ٤-ف  -٢
  ٤٣٥٠٠٠  (وظيفة واحدة) ٣-ف  -٣

  ٣٨٦٥٠٠٠  )سبع وظائف(المجموع الفرعي 
    موظفو الفئة العامة

  ٣٩٤٠٠٠  (وظيفة واحدة) ٦-ع  -١
  ١٠٢٦٠٠٠  (ثالث وظائف) ٥-ع  -٢

  ١٤٢٠٠٠٠  المجموع الفرعي (أربع وظائف)

لة بالموارد الخارجة عن الميزانية) ١١المجموع (   ٥٢٨٥٠٠٠٠  وظيفة) (دون الوظائف اإلضافية المموَّ
(فــي انتظــار تمويــل مــن خــارج الميزانيــة، واالنتــدابات، وبــدء  تكــاليف المــوظفين اإلضــافيين

  نفاذ بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ)
 

   المهنيةموظفو الفئة 

  ١٠٥٠٠٠٠  (وظيفتان) ٤-ف  -١
  ٥٢٥٠٠٠  (وظيفة واحدة، البروتوكول) ٤-ف  -٢
  ٨٧٠٠٠٠  (وظيفتان) ٣-ف  -٣
٤-  
٥-  

  (وظيفتان) ٢-ف
  في األقاليم)مقارها وظائف،  ست( ٢-ف

٧٠٠٠٠٠  
١٩٤٣٣٢٠  

  ٥٠٨٨٣٢٠  وظيفة) ١٣المجموع (
  ١٠٣٧٣٣٢٠  المجموع

  
=     =     =  

                                                           
لمــوظفي األمانــة األساســيين ُحســبت علــى أســاس أحــدث تكــاليف معياريــة لمرتبــات المــوظفين فــي الفتــرة  تكــاليف إرشــادية   ١

لـدى توافرهـا فـي توزيـع مـنقح لتكلفـة المـوظفين  ٢٠١٧-٢٠١٦جسَّد التغييرات التي قد تحدث في الفتـرة ؛ وستُ ٢٠١٥-٢٠١٤
يـــه أعـــاله، تمـــوَّل عقـــود المـــوظفين الحـــاليين مـــن وعلـــى النحـــو الـــذي ُأشـــير إل. ســـتبلغ بـــه األطـــراف عـــن طريـــق مـــذكرة شـــفوية

وســيتوقف . المقــدَّرة الطوعيــة؛ وتمــوَّل تكــاليف الوظــائف اإلضــافية المقترحــة مــن المســاهمات الخارجــة عــن الميزانيــة مســاهماال
تشــمل  وال. تنفيــذ الخطــة الخاصــة بــالموظفين والتعــديالت المحتملــة، علــى التــوافر الفعلــي لألمــوال وعلــى تطــور عــبء العمــل

الخطـــة الخاصـــة بـــالموظفين المهـــام القصـــيرة األجـــل واالنتـــدابات المحتملـــة والتـــي ستســـتند إلـــى االحتياجـــات الفعليـــة والمـــوارد 
  .المتاحة


