
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/5  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٣  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

     من جدول األعمال المؤقت ٢-٤البند 
  
  
  
  

  تعيين األمانة الدائمة 
  ووضع الترتيبات الالزمة لعملها

  
  

 المسائل الرئيسية التي نظر فيها الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باتفاقية              من  -١
الترتيبـات  وضـع   منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ مسألة خيارات تعيين األمانة الدائمة و            

يتعلق باألمانة الدائمة، ويعكـس المبـادئ        والتعاون فيما    التبليغوتم إعداد نموذج يبين تسلسل      . الالزمة لعملها 
 من اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة        ٣-٢٤والتوصيات األساسية التي اعتمدها الفريق العامل، وأحكام المادة         

  ١.اإلطارية
  
تنفيـذ  تيـسير    مبادرة المنظمة للتحرر من التبـغ        وتتولىوحسب النموذج تقدم األمانة الدعم للمعاهدة         -٢

. الصحة العالمية اإلطارية فيما يتعلق بالمسائل التقنية، وتقدم أمانـة المنظمـة الـدعم اإلداري              اتفاقية منظمة   
انظر الفقرة  (وستتعاون مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ مع األمانة الدائمة بشأن المسائل التقنية ودعم المعاهدة               

  .العام المساعد المعنيوستواصل المبادرة تبليغ المدير العام من خالل المدير ).  أدناه٩
  
 يعرض هذا التقرير معلومات عن األنشطة المقدرة لألمانة الدائمـة،           ٢ومثلما اتفق عليه الفريق العامل      -٣

وآليات التنسيق بين جمعية الصحة ومؤتمر األطراف، وبين مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ واألمانة الدائمة،               
  .مية التابعة للمنظمة، كما يعرض ميزانية أكثر تفصيالًوبين األمانة الدائمة والمكاتب اإلقلي

  
  أنشطة األمانة الدائمة

  
  :  من االتفاقية ستضطلع األمانة الدائمة بالوظائف التالية٢٤ من المادة ٣مثلما نصت عليه الفقرة   -٤
  

 وضع الترتيبات الالزمة لعقد دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخـدمات             )أ(
  الالزمة؛

  
   االتفاقية؛التي تتلقاها عمالً بأحكامإحالة التقارير   )ب(

                                                           
  .٢، المرفق A/FCTC/COP/1/2انظر الوثيقة    ١
  .٣٨، الفقرة A/FCTC/COP/1/2انظر الوثيقة    ٢
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 الدعم لألطراف، ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتـصاداتها             توفير  )ج(
   ألحكام هذه االتفاقية؛وفقاًبمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، في جمع وإرسال المعلومات الالزمة 

  
وتقـديمها إلـى    وتوجيهات مؤتمر األطراف    اد تقارير عن أنشطتها بمقتضى االتفاقية       إعد  )د(

   األطراف؛مؤتمر
  

  المختصة الحكومية الدوليـة     مع المنظمات  ، بهدي من مؤتمر األطراف،    تأمين التنسيق الالزم    )ه(
  ؛اإلقليمية وغيرها من الهيئاتمنها و الدولية ،األخرى

  
تحـت   االضطالع بوظائفها على نحو فعـال،        يقتضيها وتعاقدية قد    اتخاذ أية ترتيبات إدارية     )و(

  اإلشراف الشامل لمؤتمر األطراف؛
  

 االتفاقيـة وأي مـن بروتوكوالتهـا وأي         بموجبأداء وظائف السكرتارية األخرى المحددة        )ز(
  .وظائف أخرى يحددها مؤتمر األطراف

  
رئيس، ألمانة الدائمة من المالك الوظيفي لتألف ومن أجل أداء هذه الوظائف اقترح الفريق العامل أن ي         -٥

ويعـرض  ). ١١ الملحـق انظـر   (من فئة الخدمات العامة     اثنين  وسبعة موظفين من الفئة المهنية، وموظفين       
 أنشطة األمانة، والمالك الوظيفي المقدر، ونفقات األنشطة الخاصة بكل وظيفة من الوظائف، والتكلفة ١ الملحق

 دوالر أمريكي لتغطية تكـاليف      ٣٠٠ ٠٠٠وهي تشمل مبلغاً إضافياً وقدره      . ر األطراف المقدرة لدورات مؤتم  
 ٢. المؤتمر لجاناً تجتمع على نحـو متـزامن        أ إذا أنش  التي ستلزم إعداد وترجمة المحاضر الموجزة اإلضافية      

ثنائية فمن المتوقع   ؤتمر األطراف، وألن الميزانيات      الخاصة بالدورة الثالثة لم     العمل بدءوتظهر أيضاً تكاليف    
دورة الثالثة لمؤتمر األطراف، والمقدر أن تنعقد        في التحضير لعقد ال    ٢٠٠٧لدائمة في عام    أن تنخرط األمانة ا   

  .٢٠٠٨في عام 
  
في نموذج األمانة الدائمة المقترح من الفريق العامل سيتولى مؤتمر األطراف وضع ميزانية األمانة              و  -٦

األمانة فريق العامل استخدام جدول للمساهمات الطوعية المقدرة في تمويل ميزانية           وناقش ال . واعتمادهاالدائمة  
مثل جدول منظمة الصحة     (رةرلألنصبة المق ويعني هذا إمكانية تحديد المساهمات حسب معدل مقبول         . الدائمة
 األطـراف   لـى ع نص اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ال يتضمن التزامـاً            فألنومع ذلك   ). العالمية

، ما لم يقرر مؤتمر  يجب أن تكون طوعية   ،مساهمة فإن كل المساهمات، مقدرة كانت أم غير مقدرة        الالمتعاقدة ب 
 المحتملة المحـسوبة علـى      المساهمات المقدرة باء بيان    ٢ألف و  ٢ الملحقينويرد في   . األطراف خالف ذلك  

 والنموذج المعتمد من قبـل الفريـق        ،٢٠٠٥ام  أساس جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة العالمية لع        
 فـي مـؤتمر     األعضاء التي تتمتع بحـق التـصويت       بلداً ستكون من الدول      ١١٢ الملحقانويتضمن  . العامل

ألف المساهمات المقدرة    ٢ ويعرض المحلق  ٣.األطراف في ختام دورته األولى، فضالً عن الجماعة األوروبية        

                                                           
كثر تفصيالً من الميزانية القائمـة علـى تحقيـق النتـائج والـواردة فـي الوثيقـة         عبارة عن نسخة أ١ الملحق   ١

A/FCTC/COP/1/2٣، المرفق.  
أوصى الفريق العامل، فيما يتعلق بالمحاضر الرسمية لمؤتمر األطراف، أن يتبع المؤتمر الممارسة التي تعمل بهـا     ٢

للجلسات العامة، وترجمة المحاضر الموجزة لجلسات اللجان       جمعية الصحة، أال وهي المحاضر الحرفية المتعددة اللغات         
 .إلى عدة لغات

باء حدد نصيب الجماعة األوروبية بنسبة مئوية تتوافق مع االتفاقات المتعـددة األطـراف    ٢ألف و ٢في الملحقين    ٣
  .األخرى التي هي طرف فيها
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باء المساهمات المقدرة المحتملة     ٢ ويعرض الملحق ،  رةراألنصبة المق لمعدل   أي حد أقصى     بيانالمحتملة دون   
  . ٪٢٢  قدرهرةراألنصبة المق حد أقصى لمعدل بيانمع 

  
وستقوم جمعية الصحة بوضع واعتماد ميزانيات الشؤون التقنية واإلدارية التي تـضطلع بهـا أمانـة            -٧

 بيان مفـصل بنفقـات      لكافحة التبغ قُدم إلى الفريق العام     وفيما يخص األنشطة التقنية ذات الصلة بم      . المنظمة
 وملخص للمخصصات المقترح رصدها     ،الماضيةمبادرة المنظمة للتحرر من التبغ على مدى السنوات الخمس          

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦تتـضمن الميزانيـة البرمجيـة        و ٢٠٠٧.١-٢٠٠٦من الميزانية للمبـادرة خـالل الثنائيـة         
  . الصلة بمكافحة التبغ التي تضطلع بها المنظمةالمخصصات المرصودة لألنشطة ذات

  
  التنسيق بين جمعية الصحة ومؤتمر األطراف

  
مؤسـسة  الضع أثناء الدورة الثانية للفريق العامل أن مؤتمر األطراف، باعتباره           يبين النموذج الذي وُ     -٨

المـسائل المتعلقـة بـدعم      ، سيتلقى التقارير بخصوص كل       اإلطارية التفاقية منظمة الصحة العالمية   المحورية  
وباإلضافة إلى ذلك فإن مؤتمر األطراف سيتلقى المعلومات من         . من رئيس األمانة الدائمة   والتي ترد   المعاهدة  

ومن المتوقع  . المدير العام فيما يتعلق بالمسائل التقنية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية             
راً إلى جمعية الصحة عن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية فيمـا يتعلـق               أن يقدم المدير العام تقري    

وينبغي أن تشمل هذه التقارير أنشطة األمانة الدائمة ومبادرة المنظمة          . بدعم المعاهدة والمسائل الخاصة بالتنفيذ    
 يسهل االستعراض الدوري     هذا أن  التبليغومن شأن تسلسل    . للتحرر من التبغ، وكذلك أنشطة مؤتمر األطراف      

  .لآلليات القائمة من أجل تعزيز التعاون بين جمعية الصحة ومؤتمر األطراف
  

  التنسيق بين األمانة الدائمة ومبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ
  
بين األمانة الدائمة    ومستمراً قوياً تعاوناً والتعاون فيما يتعلق باألمانة الدائمة       التبليغيبين نموذج تسلسل      -٩

بيد أن النظر في أساليب التعاون يتطلب أيضاً بحث األنشطة          .  الصحة العالمية للتحرر من التبغ     ومبادرة منظمة 
 بالصحة يتصلوسيستمر التركيز في عملها على تقديم الدعم التقني الالزم لمكافحة التبغ، فيما . المقدرة للمبادرة

وسيتاح هذا الدعم لألطراف المتعاقدة في االتفاقيـة اإلطاريـة والـدول            . تالعمومية، والسياسات، واالتصاال  
وتم إدراج وظائف تقنية محددة دعماً لألطراف المتعاقدة في خطة عمل المبادرة للمدة             . األعضاء غير المتعاقدة  

  . يرد بيانها أدناه والتيللمبادرة ساسيةاأل  الستوظائفال، والتي تعكس ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  
 مكافحة التبغ الرامية إلـى      مشاريع تعمل المبادرة أيضاً بشأن تخطيط وتنفيذ        .لقدرات والتدريب بناء ا   -١٠

وتشمل أنشطتها الدعم التقني إلعداد خطط العمـل الوطنيـة،          . تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة التبغ      
 األنشطة الموصى   وتعديلالقطاعات،  وتنمية الموارد البشرية، وإنشاء البنية التحتية األساسية واللجان المتعددة          

  . بها للبرامج والهياكل القائمة
  
األطراف المتعاقدة، والسيما البلدان النامية األطراف واألطراف التـي تمـر اقتـصاداتها             وستتطلب    -١١

 بمرحلة انتقالية، الدعم التقني الذي يلبي الحاجة إلى العمل الفوري ومتطلبات التخطيط واالستدامة فـي األمـد                
وسيلزم أيضاً تقديم الدعم التقني التخصصي للحكومات من أجل المساعدة على تطبيق أحكام االتفاقية              . الطويل

  .ون المالية واالقتصاد والسياسات الصحية والتخطيطي مجاالت التشريع والتنظيم والشؤف

                                                           
  .A/FCTC/IGWG/2/3انظر الوثيقة    ١
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لعالمية، علـى تعزيـز      تعمل المبادرة، من خالل الشبكة ا      .الشبكة العالمية لمبادرة التحرر من التبغ       -١٢
مكافحة التبغ على الصعيدين اإلقليمي والقطري، وذلك عن طريق التعاون مع المراكز المتعاونة مـع منظمـة                 
الصحة العالمية ومع سائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وعن طريـق جمـع                

عنية بتنظيم منتجات التبغ والتابعة للمنظمة، وشـبكة        تؤدي المبادرة دور أمانة مجموعة الدراسة الم      و. األموال
ما أنها تؤدي وظائف األمانة لفرقة العمل المخصصة المشتركة بين الوكاالت           ك. مختبرات التبغ التابعة للمنظمة   

 فرقة العمـل     مع تعملووالتابعة لألمم المتحدة والمعنية بمكافحة التبغ، والتي ترأسها منظمة الصحة العالمية،            
  .إعداد مشاريع شاملة للقطاعات في مجال مكافحة التبغعلى 

  
 على كل من الصعيد العـالمي       ،ومادام األمر يتعلق بأحكام المعاهدة التي تشمل التعاون بين القطاعات           -١٣

 تتوقع المبادرة، بالتعاون مع األمانة الدائمة، االستمرار في توسيع نطـاق التعـاون مـع                ،واإلقليمي والوطني 
  .  واإلقليمية، والمنظمات اإلنمائية الثنائية، ومنظمات المجتمع المدني منها الدولية،لحكوميةالمنظمات ا

  
 تقوم المبادرة برصد وتقييم القضايا الدوليـة ذات الـصلة بـالتبغ، وذلـك              . والرصد المراقبةبرنامج    -١٤

ن واللوائح واالقتصاد والسلوك    القواني(اإلجرائية  التطورات  و) الهيئات والمنظمات (باستعراض الهياكل المعنية    
وقد تعاونت على إنشاء نظـام      ). معدالت االنتشار والمراضة والوفيات   (والبيانات الوبائية   ) والتعرض والدعوة 

 التبغ، بما في ذلك المسح العالمي للتبغ بين الشباب، والمسح العالمي للعاملين بالمدارس، والمسح لمراقبةعالمي 
 بـالتبليغ وقد تم إنشاء نظام عالمي لمعلومات مكافحة التبغ ويجـري االضـطالع             . نالعالمي للمهنيين الصحيي  

  .والبحوث والتحليل فيما يتعلق بدوائر صناعة التبغ
  
العمل تدريجياً على إقامة نظـام      "ستتاح هذه الخبرة لدعم األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزامها بـ           و  -١٥

" ك التبغ والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية والـصحية ذات الـصلة         وطني خاص بالمراقبة الوبائية الستهال    
لتدخل باتخـاذ   لوباإلضافة إلى ذلك سيشمل رصد دوائر صناعة التبغ بذل محاوالت           )). أ(٣، الفقرة   ٢٠المادة  (

  .خطوات من أجل االمتثال ألحكام المعاهدة
  
 والخبراء الـصحيين لتعزيـز       العلماء شبكة دولية من   تتعاون المبادرة مع     .البحوث ورسم السياسات    -١٦

تقوم بإعداد ونشر   و. البحوث في مختلف جوانب إنتاج التبغ واستهالكه وتأثيرها على الصحة واالقتصاد والبيئة           
الحساسة لخـصائص   ري، والتبغ والشباب، وقضايا التبغ      ال السياسات الخاصة بالتدخين القس    التوصيات في مج  

عاوى القضائية،   والد  والمسؤولية ع عن التدخين،   السياسات، واإلقال  رسمن في   ، ودور المهنيين الصحيي   الجنسين
وستتاح الخبرة المتراكمة في إطار المبادرة لدعم       .  ومكافحة التبغ، والعالقة بين التبغ والسل      والسكان األصليين 

جانـب المراكـز    ، بمشاركة نشطة مـن      ١-٢٠البحوث التي تجريها األطراف المتعاقدة امتثاالً ألحكام المادة         
وسيكون من محاور التركيز الهامة في البحـوث جمـع          . المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء      

  .البينات لدعم االستراتيجيات الوطنية وصياغة البروتوكوالت الملحقة بالمعاهدة
  
دعم الحمـالت   خالل  درة على توعية الجمهور باستمرار من        تعمل المبا  .االتصاالت ووسائل اإلعالم    -١٧

لمجتمـع  ا بها منظمات محلية ووطنية ودولية ومنظمات        تقوم للتبغ، والتي    المناهضةاإلعالمية وحلقات العمل    
 فضالً عن األحداث والحمـالت العالميـة        ،وتقوم برعاية وتنسيق اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين       . المدني

وباإلضافة إلى ذلك ستقدم المبادرة الدعم إلـى األطـراف          . المواإلقليمية، والجوائز، والتعاون مع وسائل اإلع     
المتعاقدة، حسب االقتضاء، من أجل وضع وتنفيذ خطط االتصاالت بشأن أحكام المعاهدة بغيـة حـشد الـدعم                

  .وإشراك الشركاء على جميع األصعدةالنطاق، الواسع 
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 دور األمانة المؤقتة لالتفاقيـة، فهـي تقـوم           تؤدي المبادرة حالياً   .األمانة المؤقتة لالتفاقية اإلطارية     -١٨
وتقدم الدعم التقني إلى البلدان     . لدورة األولى لمؤتمر األطراف، وما يلي ذلك من تنفيذ االتفاقية         عقد ا بالتحضير ل 

وتقوم أيضاً بإعداد ونشر المواد     . ذ االتفاقية ة لكي تصبح أطرافاً متعاقدة وتنف     من أجل اتخاذ الخطوات الضروري    
وتقوم أيـضاً   . األسئلة التقنية الواردة من الحكومات بخصوص المعاهدة      الرد على   جعية، وبتلبية الطلبات و   المر

  .بعقد ودعم حلقات عمل واجتماعات خاصة بالتوعية
  
وبمجرد إنشاء األمانة الدائمة ستتم بالضرورة مراجعة هذه الوظيفة من أجل التركيـز علـى تنظـيم                   -١٩

ومؤتمر األطراف، المتعاقدة  ني الالزم فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية اإلطارية إلى األطراف          وتسهيل تقديم الدعم التق   
وستتم إضافة وظيفة اتصال تقني لضمان أقصى قدر ممكن من التآزر بـين             . بالتشاور مع األمانة الدائمة   وذلك  

ني، عند الطلب، إلى األمانة الدائمة       المبادرة أيضاً لتقديم الدعم التق     وستتاح. عمل المبادرة وعمل األمانة الدائمة    
  .من أجل عقد دورات مؤتمر األطراف، والتفاوض على البروتوكوالت المستقبلية لالتفاقية

  
  التنسيق بين األمانة الدائمة والمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة

  
 مـن المفهـوم أنهـا        ستقدم الدعم أساساً إلى مؤتمر األطراف فإن        الدائمة على الرغم من أن األمانة      -٢٠

وستؤدي المبادرة، من خـالل آلياتهـا       . ستحتاج أيضاً إلى تنسيق الجهود مع المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة         
الخاصة بالتنسيق، دور مركز التنسيق فيما يتعلق باألمانة الدائمة من أجل االتصال والتعـاون مـع المكاتـب                  

  .اإلقليمية
  
 دعماً لتنفيذ االتفاقية اإلطارية في إطار كل نتيجة من النتـائج            ضطلع بها ُيويتم تخطيط األنشطة التي       -٢١

  ٢٠٠٧.١-٢٠٠٦المتوقعة على نطاق المنظمة، والواردة في الميزانية البرمجية 
  
  
  

                                                           
الدعوة وتوفير الدعم للتصديق ) ١(:  الست المتوقعة على نطاق المنظمة والخاصة بالتبغ تحديداًفيما يلي بيان النتائج   ١

تقديم الدعم لكي تراعـى أحكـام       ) ٢(على االتفاقية اإلطارية أو قبولها أو إقرارها أو تأكيدها رسمياً أو االنضمام إليها؛              
تقديم الدعم لتعزيـز    ) ٣(لتبغ وفي خطط العمل المتصلة بها؛       االتفاقية اإلطارية في السياسات الوطنية الخاصة بمكافحة ا       

الدعوة  )٤(القدرة على الترصد والبحوث دعماً لمكافحة التبغ في مجاالت الصحة واالقتصاد والتشريع والبيئة والسلوك؛               
لـى اإلنترنـت،    وتقديم الدعم إلذكاء الوعي العام بأخطار التبغ من خالل تغطية إعالمية قوية ونشر معلومات شاملة ع               

زيـادة  ) ٦(تحسين المعرفة بتنظيم منتجات التبغ إلرشاد عمليات رسم الـسياسات؛           ) ٥(وبأنشطة دوائر صناعة التبغ؛     
  .التعاون المتعدد القطاعات في مجال مكافحة التبغ عن طريق الدعوة
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  ١ الملحق
  

  الميزانية المؤقتة لألمانة الدائمة 
٢٠٠٧-٢٠٠٦  

  
  وظائف أمانة المعاهدة

  )٢٤المادة (
كثافة 
العمل 
  وحجمه

  رات الميزانية تقدي
  )األمريكيةبالدوالرات (

النتائج المتوقعة 
  الرئيسية

 أنشطة األمانة
  

وضع الترتيبـات الالزمـة       )أ(  ٣ ٢٠٦ ٠٠٠
ــراف   ــؤتمر األط ــد دورات م لعق
وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات    

  الالزمة؛

ــدورة األولــى لمــؤتمر   -١ ال
  األطراف

++++  

أنشطة ما بعد المـؤتمر،       ٣٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٦
ومنها صياغة الوثـائق    
ذات الصلة وترجمتهـا    
وطباعتها ونشرها، بمـا    
ــك المحاضــر  ــي ذل ف
ــات  ــوجزة الجتماع الم

  ١اللجان

  
  

إنجاز العمل بنجاح   
ولى عقب الدورة األ  
  .لمؤتمر األطراف

  

  التحضير لعقد الدورات

صياغة الوثـائق وتحريرهـا وترجمتهـا       
وإعدادها، وتعميم المراسالت الواردة من     
األطراف فيمـا يتعلـق باالجتماعـات؛       
واالتصال باألطراف، كـل علـى حـدة،        

أعضاء مكتب المؤتمر؛ وعقد الجلسات     بو
  اإلعالمية للبعثات الدبلوماسية

          
  
  
  
  
  

        

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 أنبشتوصيات  ال تكنصحة العالمية ورصد المخصصات للدورة األولى لمؤتمر األطراف لم           لمنظمة ال  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ولدى إعداد الميزانية البرمجية     . ٥انظر الوثيقة الرئيسية، الفقرة        ١

ومن ثـم   .  المحاضر الموجزة   الالزم من  عددال، مما يمكن أن يضاعف       على نحو متزامن    التي ينشئها المؤتمر   اجتماع اللجان  إمكانية   تكن قد ظهرت   ولم    قد وضعت بعد   محاضرها الرسمية 
  . من النسخعدة لغات، وإلعداد عدد أكبرضر الموجزة إلى اضافي لترجمة المح اإلالمبلغهذا يخصص 
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  وظائف أمانة المعاهدة
  )٢٤المادة (

كثافة 
العمل 
  وحجمه

  تقديرات الميزانية 
  )األمريكيةبالدوالرات (

النتائج المتوقعة 
  الرئيسية

 أنشطة األمانة
  

ــؤتمر   -٢ ــة لم ــدورة الثاني ال
  األطراف

  ١تكاليف سفر المشاركين  ٥٥٣ ٠٠٠  ٢٠٠٧  
  

رة الثانيـة   عقد الدو 
لمؤتمر األطـراف   

  بنجاح
 بما فيهـا    ،إعداد الوثائق   ١ ١٣٠ ٠٠٠      

  المحاضر
  
  

  

  اتخدمات المؤتمر  ٦٨٠ ٠٠٠      
  

  

  اللوجستيات  ١٨٧ ٠٠٠      
  

  

االضطالع بأعمال التنظـيم مـن أجـل        
  الدورات وأثناءها

تنظيم تسهيالت االجتماعـات، وخـدمات      
المؤتمرات، والترجمة الفوريـة، وتقـديم      
الدعم ألغراض السفر إلى البلدان الناميـة       
والبلدان التي تمر اقتـصاداتها بمرحلـة       

 والرد علـى األسـئلة      والتعليقاتانتقالية؛  
 الحـضور؛ المطروحة من الرئيس ومـن      

 التـي   والبحث، وإعداد وتحرير الوثـائق    
  ة أثناء الدورتصدر

ثالثة التحضير لعقد الدورة ال     -٣
  لمؤتمر األطراف

تكاليف التحضير لعقـد      ٣٣٨ ٠٠٠    
الدورة الثالثـة لمـؤتمر     

  األطراف

الـــشروع فـــي 
ــد   ــضير لعق التح
ــة   ــدورة الثالث ال

  لمؤتمر األطراف

  المتابعة بعد الدورات
إنجاز المهام المسندة مـن قبـل مـؤتمر         

مثل إعـداد  (األطراف أو الهيئات الفرعية    
د المحاضـر    وإعدا )الدراسات أو التقارير  

  الرسمية
  

  

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
انظـر  ( بلـد    ١٠٠ بلداً، بدالً من العدد المقدر في األصل وقدره          ١٤٠ لعدد األطراف المتعاقدة حالياً قُدرت تكاليف السفر لحضور الدورة الثانية لمؤتمر األطراف لعدد وقدره                مراعاةً   ١

  .)٤٧، الفقرة A/FCTC/COP/1/2الوثيقة 
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  وظائف أمانة المعاهدة

  )٢٤المادة (
كثافة 
العمل 
  وحجمه

  تقديرات الميزانية 
  )األمريكيةبالدوالرات (

النتائج المتوقعة 
  الرئيسية

 أنشطة األمانة
  

التي تتلقاهـا   إحالة التقارير     )ب(  ٨٧٤ ٠٠٠
   االتفاقية؛عمالً بأحكام

+++  

  الموظفون

  األنشطة

٥٦٧ ٠٠٠  

٣٠٧ ٠٠٠  

  
إنشاء نظام التبليغ،   
بما في ذلك قاعـدة     

ــات ع ــى البيان ل
، وتقـديم   اإلنترنت

التقارير إلى الدورة   
ــؤتمر   ــة لم الثاني

  األطراف

 إعداد اقتراحات لفترة التبليغ ومواعيـدها     
ــة ــواد النهائي ــغ، والم ــساق التبلي ، وأن

  اإلرشادية، لينظر فيها مؤتمر األطراف

ــصال   ــة واالت ــارير الوطني ــع التق جم
مثـل إصـدار    (باألطراف في هذا الصدد     

، واإلبـالغ   قـارير التالدعوات إلى تقديم    
بالمواعيد النهائية وتوجيه رسائل التـذكير      

  )في حالة التأخر في التقديم

معالجة التقارير لتقـديمها إلـى مـؤتمر        
األطراف أو أية هيئة فرعية، بما في ذلك        

  دمجهاتجميع التقارير أو 

استحداث أدوات إعالمية محـددة علـى       
  أساس التقارير 

 الـردود   إنشاء وإدارة قاعدة بيانات تضم    
على االستبيانات، بالتعاون مـع مبـادرة       

  التحرر من التبغ 

رير الوطنية ونـشرها علـى      اإصدار التق 
  اإلنترنت
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  وظائف أمانة المعاهدة
  )٢٤المادة (

كثافة 
العمل 
  وحجمه

  تقديرات الميزانية 
  )األمريكيةبالدوالرات (

قعة النتائج المتو
  الرئيسية

 أنشطة األمانة
  

 الـدعم لألطـراف،     توفير  )ج(  ١ ٦٠٩ ٠٠٠
ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية 
والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة     
انتقالية، بناء على طلبها، في جمـع       

 وفقـاً وإرسال المعلومات الالزمـة     
  ألحكام هذه االتفاقية؛

++++  
  الموظفون

  األنشطة

١ ٠٤٥ ٠٠٠  

٥٦٤ ٠٠٠  

  
إعداد التقارير مـن    
ــ ــدد م ــل ع بن ق

األطراف المتعاقدة،  
ــدان  ــيما البل والس
النامية والبلدان التي   
ــصاداتها  ــر اقت تم
بمرحلــة انتقاليــة، 
بمساعدة من حلقات   
العمل وبالمـساعدة   

  داخل البلد

صياغة المواد اإلرشادية بالتعـاون مـع       
  المبادرة

على سبيل المثال   (تقديم الدعم إلى البلدان     
ــادات   ــات واإلرش ــدها بالمعلوم تزوي

  بالتعاون مع المبادرة) وبةالمطل

عقد حلقات العمل على كل من الـصعيد        
الــوطني أو دون اإلقليمــي أو اإلقليمــي 

  بالتعاون مع المبادرة

تقديم الدعم داخل البلدان بالتعـاون مـع        
  المبادرة

إعداد تقارير عن أنـشطتها       )د(   ٦٦٥ ٠٠٠
 مؤتمر  وتوجيهاتبمقتضى االتفاقية   

 وتقـديمها إلـى مـؤتمر     األطراف  
  األطراف؛

  

++  

  الموظفون

  األنشطة

٤٣٢ ٠٠٠  

٢٣٣ ٠٠٠  

  
 تقرير األمانة   تقديم

ــن ال ــة عـ ثنائيـ
 إلى  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

ــدورة الث ــة لاال ث
  لمؤتمر األطراف

إعداد تقارير عن أنشطة األمانة الدائمـة       
لتقديمها إلى مؤتمر األطراف، بما في ذلك       
صياغة التقارير وتحريرهـا وترجمتهـا      

  وإعدادها وتوزيعها
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  وظائف أمانة المعاهدة

  )٢٤المادة (
كثافة 
العمل 
  وحجمه

  تقديرات الميزانية 
  )األمريكيةت بالدوالرا(

النتائج المتوقعة 
  الرئيسية

 أنشطة األمانة
  

، بهدي  تأمين التنسيق الالزم    )ه(  ٦٩٨ ٠٠٠
  مع المنظمات  من مؤتمر األطراف،  

 ، األخرى المختصة الحكومية الدولية  
اإلقليمية وغيرها مـن    منها و الدولية  
  ؛الهيئات

  

++  

  الموظفون

  األنشطة

٤٥٣ ٠٠٠  

٢٤٥ ٠٠٠  

  
إقامة عالقات عمل   
ــات   ــع المنظم م
المختصة، بالتعاون  

بادرة التحرر  مع م 
  من التبغ

  بالتعاون مع مبادرة التحرر من التبغ

 يتـوخى   ا وتحديد أيه  تقييم عمل المنظمات  
  التعاون معه

  فتح االتصاالت مع هذه المنظمات

  زيارة األمانات المعنية

المشاركة في االجتماعات التي تعقدها هذه      
  المنظمات، حسب االقتضاء

اتخاذ أية ترتيبـات إداريـة        )و(   ٤٧٩ ٠٠٠
 االضـطالع   يقتـضيها وتعاقدية قد   

 بوظائفها على نحـو فعـال، وفقـاً       
  إلرشادات مؤتمر األطراف؛

+  
  الموظفون

  األنشطة

٣١١ ٠٠٠  

١٦٨ ٠٠٠  

  
تحديــد الترتيبــات 
ــة أو  اإلداريـــ
ــدء  ــة، وب التعاقدي
ــع   ــشات م المناق

  الكيانات المعنية

تقييم مدى الحاجة إلى الدخول في اتفاقات       
 االتصاالت القائمـة  اد إلى   تعاقدية باالستن 

  مع المنظمات المعنية 

تحديد مجاالت التعاون من خالل المناقشة      
  مع المنظمات

القيام، حسب االقتضاء، بإعداد الترتيبـات      
  أو التعاقدية والتفاوض عليها/ اإلدارية و
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  وظائف أمانة المعاهدة
  )٢٤المادة (

كثافة 
العمل 
  وحجمه

  تقديرات الميزانية 
  )األمريكيةبالدوالرات (

النتائج المتوقعة 
  الرئيسية

 أنشطة األمانة
  

أداء وظــائف الــسكرتارية   )ز(  ٤٧٩ ٠٠٠
 االتفاقيـة   بموجـب األخرى المحددة   

اإلطارية وأي من بروتوكوالتها وأي     
وظائف أخرى قد يحـددها مـؤتمر       

) ب(٥-٢٦انظر المادتين    (األطراف
  .)٢-٢و
  

+  

  الموظفون

  األنشطة

٣١١ ٠٠٠  

١٦٨ ٠٠٠  

  
ــد ــصادر تحدي  م

ــير  ــل، وس التموي
المفاوضات، وإنشاء  

  قاعدة البيانات

إسداء المـشورة إلـى البلـدان الناميـة         
األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها     
بمرحلة انتقالية، عند الطلب، بشأن مصادر 
التمويل المتاحة لتيسير الوفاء بالتزاماتهـا      

  بموجب االتفاقية 

األطـراف بالمعلومـات    موافاة مـؤتمر    
الواردة من األطـراف بـشأن االتفاقـات        

 المناسـبة أو    األطرافالثنائية أو المتعددة    
هي اإلضافية لالتفاقية وبروتوكوالتها التي     

   طرف فيها

  االتصال بوديع االتفاقية اإلطارية

تعزيز التصديق على االتفاقية اإلطارية أو      
قبولهــا أو الموافقــة عليهــا أو تأكيــدها 

رسمي أو االنضمام إليها، بالتعاون مـع       ال
  المبادرة

تزويد األطراف وغيرهـا مـن الجهـات     
بالمعلومات عـن المـسائل ذات الـصلة        

  باالتفاقية اإلطارية 

االتصال بوسـائل اإلعـالم بخـصوص       
القضايا ذات الصلة باالتفاقية اإلطاريـة،      

  بالتعاون مع المبادرة

      ٨ ٠١٠ ٠٠٠    مجموع الميزانية
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  ٢ الملحق
  

   دونالمساهمات المقدرة المحتملة في االتفاقية اإلطارية  :ألف
  رة الحد األقصى لمعدل األنصبة المقربيان

  
األطراف في اتفاقية منظمة 
  الصحة العالمية اإلطارية

/  تشرين الثاني٢٠ في ١١٣(
  ١)٢٠٠٥نوفمبر 

   الصحةجدول منظمة
   ٢٠٠٥ لعام العالمية

)٪(  
من النصيب المقرر ٪ ٢‚٥+(

  )٢للجماعة األوروبية

جدول اتفاقية منظمة 
الصحة العالمية 
اإلطارية لعام 

٢٠٠٥) ٪(  

  النموذج المقترح 
  لألمانة الدائمة

  )بالدوالرات األمريكية(

  ٥٧٥  ٠‚٠٠٧١٧  ٠‚٠٠٥٠٠  آذربيجان
  ١ ٢٦٤  ٠‚٠١٥٧٨  ٠‚٠١١٠٠  األردن
  ٢٣٠  ٠‚٠٠٢٨٧  ٠‚٠٠٢٠٠  أرمينيا
  ٢٨٩ ٦٥٦  ٣‚٦١٦١٧  ٢‚٥٢٠٠٠  أسبانيا
  ١٨٢ ٩٨٩  ٢‚٢٨٤٥٠  ١‚٥٩٢٠٠  أستراليا
  ١ ٣٧٩  ٠‚٠١٧٢٢  ٠‚٠١٢٠٠  إستونيا
  ٥٣ ٦٧٨  ٠‚٦٧٠١٤  ٠‚٤٦٧٠٠  إسرائيل
  ٩٩٥ ٦٦٨  ١٢‚٤٣٠٣١  ٨‚٦٦٢٣٠  ألمانيا

  ٢٧ ٠١٢  ٠‚٣٣٧٢٢  ٠‚٢٣٥٠٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٥ ٥١٧  ٠‚٠٦٨٨٨  ٠‚٠٤٨٠٠  أوروغواي

  ٤٠ ٢٣٠  ٠‚٥٠٢٢٥  ٠‚٣٥٠٠٠  نداأيرل
  ٣ ٩٠٨  ٠‚٠٤٨٧٩  ٠‚٠٣٤٠٠  أيسلندا
  ٦ ٣٢٢  ٠‚٠٧٨٩٢  ٠‚٠٥٥٠٠  باكستان
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  باالو

  ١٧٥ ٠٥٨  ٢‚١٨٥٤٩  ١‚٥٢٣٠٠  البرازيل
  ١ ١٤٩  ٠‚٠١٤٣٥  ٠‚٠١٠٠٠  بربادوس
  ٥٤ ٠٢٣  ٠‚٦٧٤٤٥  ٠‚٤٧٠٠٠  البرتغال

  ٣ ٩٠٨  ٠‚٠٤٨٧٩  ٠‚٠٣٤٠٠  بروني دار السالم
  ١٢٢ ٨٧٤  ١‚٥٣٤٠٠  ١‚٠٦٩٠٠  لجيكاب

  ١ ٩٥٤  ٠‚٠٢٤٣٩  ٠‚٠١٧٠٠  بلغاريا
  ١ ١٤٩  ٠‚٠١٤٣٥  ٠‚٠١٠٠٠  بنغالديش

  ٢ ١٨٤  ٠‚٠٢٧٢٦  ٠‚٠١٩٠٠  بنما
        

                                                           
وفمبر وهو الموعـد النهـائي      ن/  تشرين الثاني  ٨ هو اليوم الثاني عشر بعد يوم        ٢٠٠٥نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٠   ١

ولما كانت الدورة األولـى     . لإلشعار بالكون طرفاً في االتفاقية اعتباراً من تاريخ افتتاح الدورة األولى لمؤتمر األطراف            
نوفمبر في الحساب يكفل أن يشمل هذا الحـساب كـل           /  تشرين الثاني  ٢٠ يوماً فإن استخدام يوم      ١٢ستنعقد على مدى    
 .تع بامتيازات التصويت بصفتها أعضاء في مؤتمر األطراف في أي جزء من الدورة األولىالبلدان التي ستتم

النصيب المقرر للجماعة األوروبية تم حسابه على أساس سوابق معدالت األنصبة المقررة بموجب االتفاقات البيئية                  ٢
 .المتعددة األطراف التي أصبحت الجماعة األوروبية طرفاً فيها
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األطراف في اتفاقية منظمة 
  الصحة العالمية اإلطارية

/  تشرين الثاني٢٠ في ١١٣(
  ١)٢٠٠٥نوفمبر 

   الصحةجدول منظمة
   ٢٠٠٥العالمية لعام 

)٪(  
 ٪ من النصيب المقرر٢‚٥+(

  )٢للجماعة األوروبية

جدول اتفاقية منظمة 
الصحة العالمية 
اإلطارية لعام 

٢٠٠٥) ٪(  

  النموذج المقترح 
  لألمانة الدائمة

  )بالدوالرات األمريكية(

  ٢٣٠  ٠‚٠٠٢٨٧  ٠‚٠٠٢٠٠  بنن
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  بوتان

  ١ ٣٧٩  ٠‚٠١٧٢٢  ٠‚٠١٢٠٠  بوتسوانا
  ١ ٠٣٤  ٠‚٠١٢٩١  ٠‚٠٠٩٠٠  بوليفيا
  ١٠ ٥٧٥  ٠‚١٣٢٠٢  ٠‚٠٩٢٠٠  بيرو

  ٢ ٠٦٩  ٠‚٠٢٥٨٣  ٠‚٠١٨٠٠  بيالروس
  ٢٤ ٠٢٣  ٠‚٢٩٩٩١  ٠‚٢٠٩٠٠  تايلند
  ٤٢ ٧٥٩  ٠‚٥٣٣٨٢  ٠‚٣٧٢٠٠  تركيا

  ٢ ٥٢٩  ٠‚٠٣١٥٧  ٠‚٠٢٢٠٠  ترينيداد وتوباغو
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  توغو
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  توفالو
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  تونغا

  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠   لستي-تيمور 
  ٩٢٠  ٠‚٠١١٤٨  ٠‚٠٠٨٠٠  جامايكا

  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  جزر سليمان
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  جزر كوك

  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  جزر مارشال
  ٢٨٧ ٣٥٧  ٣‚٥٨٧٤٧  ٢‚٥٠٠٠٠  ٢الجماعة األوروبية

  ١٥ ١٧٢  ٠‚١٨٩٤٢  ٠‚١٣٢٠٠  الجماهيرية العربية الليبية
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٤ ٣٦٨  ٠‚٠٥٤٥٣  ٠‚٠٣٨٠٠  الجمهورية العربية السورية

  ٣٤٥  ٠‚٠٠٤٣٠  ٠‚٠٠٣٠٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ٢٠٦ ٤٣٧  ٢‚٥٧٧٢٤  ١‚٧٩٦٠٠  جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الديمقراطيـة    
  ١ ١٤٩  ٠‚٠١٤٣٥  ٠‚٠١٠٠٠  الشعبية

  ٣٣ ٥٦٣  ٠‚٤١٩٠٢  ٠‚٢٩٢٠٠  جنوب أفريقيا
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  جيبوتي
  ٨٢ ٥٢٩  ١‚٠٣٠٣٢  ٠‚٧١٨٠٠  الدانمرك

  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  الرأس األخضر
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  رواندا
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  ساموا

  ٢٣٠  ٠‚٠٠٢٨٧  ٠‚٠٠٢٠٠  سانت لوسيا
  ٣٤٥  ٠‚٠٠٤٣٠  ٠‚٠٠٣٠٠  سان مارينو
  ١ ٩٥٤  ٠‚٠٢٤٣٩  ٠‚٠١٧٠٠  سري النكا
  ٥ ٨٦٢  ٠‚٠٧٣١٨  ٠‚٠٥١٠٠  سلوفاكيا
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األطراف في اتفاقية منظمة 
  الصحة العالمية اإلطارية

/  تشرين الثاني٢٠ في ١١٣(
  ١)٢٠٠٥نوفمبر 

  جدول منظمة الصحة
   ٢٠٠٥العالمية لعام 

)٪(  
٪ من النصيب المقرر ٢‚٥(+

  )٢للجماعة األوروبية

جدول اتفاقية منظمة 
المية الصحة الع

اإلطارية لعام 
٢٠٠٥) ٪(  

  النموذج المقترح 
  لألمانة الدائمة

  )بالدوالرات األمريكية(

  ٩ ٤٢٥  ٠‚١١٧٦٧  ٠‚٠٨٢٠٠  سلوفينيا
  ٤٤ ٥٩٨  ٠‚٥٥٦٧٨  ٠‚٣٨٨٠٠  سنغافورة
  ٥٧٥  ٠‚٠٠٧١٧  ٠‚٠٠٥٠٠  السنغال
  ٩٢٠  ٠‚٠١١٤٨  ٠‚٠٠٨٠٠  السودان
  ١١٤ ٧١٣  ١‚٤٣٢١٢  ٠‚٩٩٨٠٠  السويد
  ٢٣٠  ٠‚٠٠٢٨٧  ٠‚٠٠٢٠٠  سيشيل
  ٢٥ ٦٣٢  ٠‚٣٢٠٠٠  ٠‚٢٢٣٠٠  شيلي
  ٢٣٥ ٩٧٧  ٢‚٩٤٦٠٣  ٢‚٠٥٣٠٠  الصين
  ١ ٨٣٩  ٠‚٠٢٢٩٦  ٠‚٠١٦٠٠  العراق
  ٨ ٠٤٦  ٠‚١٠٠٤٥  ٠‚٠٧٠٠٠  ُعمان
  ٤٦٠  ٠‚٠٠٥٧٤  ٠‚٠٠٤٠٠  غانا

  ٣‚٤٤٨  ٠‚٠٤٣٠٥  ٠‚٠٣٠٠٠  غواتيماال
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  غيانا

  ٢٣٠  ٠‚٠٠٢٨٧  ٠‚٠٠٢٠٠  غينيا االستوائية
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  انواتوف

  ٦٩٣ ١١٦  ٨‚٦٥٣١٣  ٦‚٠٣٠١٠  فرنسا
  ١٠ ٩٢٠  ٠‚١٣٦٣٢  ٠‚٠٩٥٠٠  الفلبين
  ٦١ ٢٦٤  ٠‚٧٦٤٨٥  ٠‚٥٣٣٠٠  فنلندا
  ٤٦٠  ٠‚٠٠٥٧٤  ٠‚٠٠٤٠٠  فيجي

  ٢ ٤١٤  ٠‚٠٣٠١٣  ٠‚٠٢١٠٠  فييت نام
  ٤ ٤٨٣  ٠‚٠٥٥٩٦  ٠‚٠٣٩٠٠  قبرص
  ٧ ٣٥٦  ٠‚٠٩١٨٤  ٠‚٠٦٤٠٠  قطر

  ٢٣٠  ٠‚٠٠٢٨٧  ٠‚٠٠٢٠٠  كمبوديا
  ٣٢٣ ٣٣٤  ٤‚٠٣٦٦٣  ٢‚٨١٣٠٠  كندا

  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  كيريباتي
  ١ ٠٣٤  ٠‚٠١٢٩١  ٠‚٠٠٩٠٠  كينيا
  ١ ٧٢٤  ٠‚٠٢١٥٢  ٠‚٠١٥٠٠  التفيا

  ٨ ٨٥١  ٠‚١١٠٤٩  ٠‚٠٧٧٠٠  لكسمبرغ
  ٢ ٧٥٩  ٠‚٠٣٤٤٤  ٠‚٠٢٤٠٠  ليتوانيا
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  ليسوتو
  ١ ٦٠٩  ٠‚٠٢٠٠٩  ٠‚٠١٤٠٠  مالطة
  ٢٣٠  ٠‚٠٠٢٨٧  ٠‚٠٠٢٠٠  مالي

  ٢٣ ٣٣٣  ٠‚٢٩١٣٠  ٠‚٢٠٣٠٠  ماليزيا
  ٣٤٥  ٠‚٠٠٤٣٠  ٠‚٠٠٣٠٠  مدغشقر
  ١٣ ٧٩٣  ٠‚١٧٢٢٠  ٠‚١٢٠٠٠  مصر
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األطراف في اتفاقية منظمة 
  الصحة العالمية اإلطارية

/  تشرين الثاني٢٠ في ١١٣(
  ١)٢٠٠٥نوفمبر 

  جدول منظمة الصحة
   ٢٠٠٥العالمية لعام 

)٪(  
نصيب المقرر ٪ من ال٢‚٥(+

  )٢للجماعة األوروبية

جدول اتفاقية منظمة 
الصحة العالمية 
اإلطارية لعام 

٢٠٠٥) ٪(  

  النموذج المقترح 
  لألمانة الدائمة

  )بالدوالرات األمريكية(

  ٢١٦ ٤٣٧  ٢‚٧٠٢٠٩  ١‚٨٨٣٠٠  المكسيك
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  ملديف

  ٨١ ٩٥٤  ١‚٠٢٣١٥  ٠‚٧١٣٠٠  المملكة العربية السعودية
لمملكة المتحـدة لبريطانيـا     ا

  ٧٠٤ ٢٧٧  ٨‚٧٩٢٤٧  ٦‚١٢٧٢٠  العظمى وأيرلندا الشمالية
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  منغوليا

  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  موريتانيا
  ١ ٢٦٤  ٠‚٠١٥٧٨  ٠‚٠١١٠٠  موريشيوس

  ١ ١٤٩  ٠‚٠١٤٣٥  ٠‚٠١٠٠٠  ميانمار
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  ميكرونيزيا

  ٦٩٠  ٠‚٠٠٨٦١  ٠‚٠٠٦٠٠  ناميبيا
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  ناورو
  ٧٨ ٠٤٦  ٠‚٩٧٤٣٦  ٠‚٦٧٩٠٠  النرويج
  ٩٨ ٧٣٦  ١‚٢٣٢٦٦  ٠‚٨٥٩٠٠  النمسا
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  النيجر
  ٤ ٨٢٨  ٠‚٠٦٠٢٧  ٠‚٠٤٢٠٠  نيجيريا
  ٢٥ ٤٠٢  ٠‚٣١٧١٣  ٠‚٢٢١٠٠  نيوزيلندا
  ١١٥  ٠‚٠٠١٤٣  ٠‚٠٠١٠٠  نيووي
  ٤٨ ٣٩١  ٠‚٦٠٤١٣  ٠‚٤٢١٠٠  الهند

  ٥٧٥  ٠‚٠٠٧١٧  ٠‚٠٠٥٠٠  هندوراس
  ١٤ ٤٨٣  ٠‚١٨٠٨١  ٠‚١٢٦٠٠  هنغاريا
  ١٩٤ ٢٥٣  ٢‚٤٢٥١٣  ١‚٦٩٠٠٠  هولندا
  ٢ ٢٣٧ ٧٣٩  ٢٧‚٩٣٦٨١  ١٩‚٤٦٨٣٠  اليابان

  ٨ ٠١٠ ٠٠٠ ١٠٠‚٠٠٠٠٠  ٦٩‚٦٨٦٩٠ )مقرباً(المجموع 

  ]٨ ٠١٠ ٠٠٣[  ]٩٩‚٩٩٩٧٧[  ١‚٤٣٤٩٨٩٩٣٤ المعامل
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  ٢الملحق 
  

   معملة في االتفاقية اإلطاريةالمساهمات المقدرة المحت  :باء
  ١رة الحد األقصى لمعدل األنصبة المقربيان

  
األطراف في اتفاقية منظمة 
  الصحة العالمية اإلطارية

/  تشرين الثاني٢٠ في ١١٣(
  ٢)٢٠٠٥نوفمبر 

  جدول منظمة الصحة
   ٢٠٠٥العالمية لعام 

)٪(  
٪ من النصيب المقرر ٢‚٥(+

  )٣للجماعة األوروبية

منظمة جدول اتفاقية 
الصحة العالمية 
  اإلطارية لعام 

٢٠٠٥) ٪(  

  النموذج المقترح 
  لألمانة الدائمة

  )بالدوالرات األمريكية(

  ٦٢٢  ٠‚٠٠٧٧٧  ٠‚٠٠٥٠٠  آذربيجان
  ١ ٣٦٩  ٠‚٠١٧٠٩  ٠‚٠١١٠٠  األردن
  ٢٤٩  ٠‚٠٠٣١١  ٠‚٠٠٢٠٠  أرمينيا
  ٣١٣ ٥١٨  ٣‚٩١٤٠٩  ٢‚٥٢٠٠٠  أسبانيا
  ١٩٨ ٠٦٤  ٢‚٤٧٢٧١  ١‚٥٩٢٠٠  أستراليا
  ١ ٤٩٣  ٠‚٠١٨٦٤  ٠‚٠١٢٠٠  إستونيا
  ٥٨ ١٠٠  ٠‚٧٢٥٣٥  ٠‚٤٦٧٠٠  إسرائيل
  ١ ٠٧٧ ٦٩٥  ١٣‚٤٥٤٣٧  ٨‚٦٦٢٣٠  ألمانيا

  ٢٩ ٢٣٧  ٠‚٣٦٥٠٠  ٠‚٢٣٥٠٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٥ ٩٧٢  ٠‚٠٧٤٥٥  ٠‚٠٤٨٠٠  أوروغواي

  ٤٣ ٥٤٤  ٠‚٥٤٣٦٢  ٠‚٣٥٠٠٠  أيرلندا
  ٤ ٢٣٠  ٠‚٠٥٢٨١  ٠‚٠٣٤٠٠  أيسلندا
  ٦ ٨٤٣  ٠‚٠٨٥٤٣  ٠‚٠٥٥٠٠  باكستان
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  باالو

  ١٨٩ ٤٨٠  ٢‚٣٦٥٥٤  ١‚٥٢٣٠٠  البرازيل
  ١ ٢٤٤  ٠‚٠١٥٥٣  ٠‚٠١٠٠٠  بربادوس
  ٥٨ ٤٧٤  ٠‚٧٣٠٠١  ٠‚٤٧٠٠٠  البرتغال

  ٤ ٢٣٠  ٠‚٠٥٢٨١  ٠‚٠٣٤٠٠  بروني دار السالم
  ١٣٢ ٩٩٧  ١‚٦٦٠٣٨  ١‚٠٦٩٠٠  بلجيكا
  ٢ ١١٥  ٠‚٠٢٦٤٠  ٠‚٠١٧٠٠  بلغاريا

  ١ ٢٤٤  ٠‚٠١٥٥٣  ٠‚٠١٠٠٠  بنغالديش
        

                                                           
 .٪، مراعاة للممارسة التي تعمل بها المنظمة٢٢نصبة المقررة المستخدم في هذا الحساب هو معدل األ   ١
نوفمبر وهو الموعـد النهـائي      /  تشرين الثاني  ٨ هو اليوم الثاني عشر بعد يوم        ٢٠٠٥نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٠   ٢

ولما كانت الدورة األولـى     . لى لمؤتمر األطراف  لإلشعار بالكون طرفاً في االتفاقية اعتباراً من تاريخ افتتاح الدورة األو          
نوفمبر في الحساب يكفل أن يشمل هذا الحـساب كـل           /  تشرين الثاني  ٢٠ يوماً فإن استخدام يوم      ١٢ستنعقد على مدى    

 .البلدان التي ستتمتع بامتيازات التصويت بصفتها أعضاء في مؤتمر األطراف في أي جزء من الدورة األولى
ر للجماعة األوروبية تم حسابه على أساس سوابق معدالت األنصبة المقررة بموجب االتفاقات البيئية                 النصيب المقر    ٣

 .المتعددة األطراف التي أصبحت الجماعة األوروبية طرفاً فيها
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األطراف في اتفاقية منظمة 
  الصحة العالمية اإلطارية

/  تشرين الثاني٢٠ في ١١٣(
  ٢)٢٠٠٥نوفمبر 

  جدول منظمة الصحة
   ٢٠٠٥العالمية لعام 

)٪(  
٪ من النصيب المقرر ٢‚٥(+

  )٣للجماعة األوروبية

جدول اتفاقية منظمة 
الصحة العالمية 
  اإلطارية لعام 

٢٠٠٥) ٪(  

  النموذج المقترح 
  لألمانة الدائمة

  )بالدوالرات األمريكية(

  ٢ ٣٦٤  ٠‚٠٢٩٥١  ٠‚٠١٩٠٠  بنما
  ٢٤٩  ٠‚٠٠٣١١  ٠‚٠٠٢٠٠  بنن

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  بوتان
  ١ ٤٩٣  ٠‚٠١٨٦٤  ٠‚٠١٢٠٠  بوتسوانا
  ١ ١٢٠  ٠‚٠١٣٩٨  ٠‚٠٠٩٠٠  بوليفيا
  ١١ ٤٤٦  ٠‚١٤٢٩٠  ٠‚٠٩٢٠٠  بيرو

  ٢ ٢٣٩  ٠‚٠٢٧٩٦  ٠‚٠١٨٠٠  بيالروس
  ٢٦ ٠٠٢  ٠‚٣٢٤٦٢  ٠‚٢٠٩٠٠  تايلند
  ٤٦ ٢٨١  ٠‚٥٧٧٧٩  ٠‚٣٧٢٠٠  تركيا

  ٢ ٧٣٧  ٠‚٠٣٤١٧  ٠‚٠٢٢٠٠  ترينيداد وتوباغو
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  توغو
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  توفالو
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  تونغا

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠   لستي-تيمور 
  ٩٩٥  ٠‚٠١٢٤٣  ٠‚٠٠٨٠٠  جامايكا

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  جزر سليمان
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  جزر كوك

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  جزر مارشال
  ٣١١ ٠٣٠  ٣‚٨٨٣٠٢  ٢‚٥٠٠٠٠  ٣الجماعة األوروبية

  ١٦ ٤٢٢  ٠‚٢٠٥٠٢  ٠‚١٣٢٠٠  الجماهيرية العربية الليبية
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٤ ٧٢٨  ٠‚٠٥٩٠٢  ٠‚٠٣٨٠٠  ريةالجمهورية العربية السو

  ٣٧٣  ٠‚٠٠٤٦٦  ٠‚٠٠٣٠٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ٢٢٣ ٤٤٤  ٢‚٧٨٩٥٦  ١‚٧٩٦٠٠  جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الديمقراطيـة    
  ١ ٢٤٤  ٠‚٠١٥٥٣  ٠‚٠١٠٠٠  الشعبية

  ٣٦ ٣٢٨  ٠‚٤٥٣٥٤  ٠‚٢٩٢٠٠  جنوب أفريقيا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  جيبوتي
  ٨٩ ٣٢٨  ١‚١١٥٢٠  ٠‚٧١٨٠٠  الدانمرك

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  الرأس األخضر
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  رواندا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  ساموا

  ٢٤٩  ٠‚٠٠٣١١  ٠‚٠٠٢٠٠  سانت لوسيا
  ٣٧٣  ٠‚٠٠٤٦٦  ٠‚٠٠٣٠٠  سان مارينو
  ٢ ١١٥  ٠‚٠٢٦٤٠  ٠‚٠١٧٠٠  سري النكا
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األطراف في اتفاقية منظمة 

  يةالصحة العالمية اإلطار
/  تشرين الثاني٢٠ في ١١٣(

  ٢)٢٠٠٥نوفمبر 

  جدول منظمة الصحة
   ٢٠٠٥العالمية لعام 

)٪(  
٪ من النصيب المقرر ٢‚٥(+

  )٣للجماعة األوروبية

جدول اتفاقية منظمة 
الصحة العالمية 
  اإلطارية لعام 

٢٠٠٥) ٪(  

  النموذج المقترح 
  لألمانة الدائمة

  )بالدوالرات األمريكية(

  ٦ ٣٤٥  ٠‚٠٧٩٢١  ٠‚٠٥١٠٠  سلوفاكيا
  ١٠ ٢٠٢  ٠‚١٢٧٣٦  ٠‚٠٨٢٠٠  سلوفينيا
  ٤٨ ٢٧٢  ٠‚٦٠٢٦٥  ٠‚٣٨٨٠٠  سنغافورة
  ٦٢٢  ٠‚٠٠٧٧٧  ٠‚٠٠٥٠٠  السنغال
  ٩٩٥  ٠‚٠١٢٤٣  ٠‚٠٠٨٠٠  السودان
  ١٢٤ ١٦٣  ١‚٥٥٠١٠  ٠‚٩٩٨٠٠  السويد
  ٢٤٩  ٠‚٠٠٣١١  ٠‚٠٠٢٠٠  سيشيل
  ٢٧ ٧٤٤  ٠‚٣٤٦٣٧  ٠‚٢٢٣٠٠  شيلي
  ٢٥٥ ٤١٨  ٣‚١٨٨٧٤  ٢‚٠٥٣٠٠  الصين
  ١ ٩٩١  ٠‚٠٢٤٨٥  ٠‚٠١٦٠٠  العراق
  ٨ ٧٠٩  ٠‚١٠٨٧٢  ٠‚٠٧٠٠٠  ُعمان
  ٤٩٨  ٠‚٠٠٦٢١  ٠‚٠٠٤٠٠  غانا

  ٣ ٧٣٢  ٠‚٠٤٦٦٠  ٠‚٠٣٠٠٠  غواتيماال
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  غيانا

  ٢٤٩  ٠‚٠٠٣١١  ٠‚٠٠٢٠٠  غينيا االستوائية
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  فانواتو
  ٧٥٠ ٢١٧  ٩‚٣٦٦٠١  ٦‚٠٣٠١٠  فرنسا
  ١١ ٨١٩  ٠‚١٤٧٥٥  ٠‚٠٩٥٠٠  الفلبين
  ٦٦ ٣١٢  ٠‚٨٢٧٨٦  ٠‚٥٣٣٠٠  فنلندا
  ٤٩٨  ٠‚٠٠٦٢١  ٠‚٠٠٤٠٠  فيجي

  ٢ ٦١٣  ٠‚٠٣٢٦٢  ٠‚٠٢١٠٠  فييت نام
  ٤ ٨٥٢  ٠‚٠٦٠٥٨  ٠‚٠٣٩٠٠  قبرص
  ٧ ٩٦٢  ٠‚٠٩٩٤١  ٠‚٠٦٤٠٠  قطر

  ٢٤٩  ٠‚٠٠٣١١  ٠‚٠٠٢٠٠  كمبوديا
  ٣٤٩ ٩٧١  ٤‚٣٦٩١٨  ٢‚٨١٣٠٠  كندا

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  كيريباتي
  ١ ١٢٠  ٠‚٠١٣٩٨  ٠‚٠٠٩٠٠  كينيا
  ١ ٨٦٦  ٠‚٠٢٣٣٠  ٠‚٠١٥٠٠  التفيا

  ٩ ٥٨٠  ٠‚١١٩٦٠  ٠‚٠٧٧٠٠  لكسمبرغ
  ٢ ٩٨٦  ٠‚٠٣٧٢٨  ٠‚٠٢٤٠٠  ليتوانيا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  ليسوتو
  ١ ٧٤٢  ٠‚٠٢١٧٤  ٠‚٠١٤٠٠  مالطة
  ٢٤٩  ٠‚٠٠٣١١  ٠‚٠٠٢٠٠  مالي

  ٢٥ ٢٥٦  ٠‚٣١٥٣٠  ٠‚٢٠٣٠٠  ماليزيا
  ٣٧٣  ٠‚٠٠٤٦٦  ٠‚٠٠٣٠٠  مدغشقر
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األطراف في اتفاقية منظمة 
  الصحة العالمية اإلطارية

/  تشرين الثاني٢٠ في ١١٣(
  ٢)٢٠٠٥نوفمبر 

  جدول منظمة الصحة
   ٢٠٠٥العالمية لعام 

)٪(  
٪ من النصيب المقرر ٢‚٥(+

  )٣للجماعة األوروبية

جدول اتفاقية منظمة 
الصحة العالمية 
  اإلطارية لعام 

٢٠٠٥) ٪(  

  ذج المقترح النمو
  لألمانة الدائمة

  )بالدوالرات األمريكية(

  ١٤ ٩٢٩  ٠‚١٨٦٣٩  ٠‚١٢٠٠٠  مصر
  ٢٣٤ ٢٦٨  ٢‚٩٢٤٦٩  ١‚٨٨٣٠٠  المكسيك
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  ملديف

  ٨٨ ٧٠٦  ١‚١٠٧٤٤  ٠‚٧١٣٠٠  المملكة العربية السعودية
المملكة المتحـدة لبريطانيـا     

  ٧٦٢ ٢٩٨  ٩‚٥١٦٨٢  ٦‚١٢٧٢٠  العظمى وأيرلندا الشمالية
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  منغوليا

  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  موريتانيا
  ١ ٣٦٩  ٠‚٠١٧٠٩  ٠‚٠١١٠٠  موريشيوس

  ١ ٢٤٤  ٠‚٠١٥٥٣  ٠‚٠١٠٠٠  ميانمار
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  ميكرونيزيا

  ٧٤٦  ٠‚٠٠٩٣٢  ٠‚٠٠٦٠٠  ناميبيا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  ناورو
  ٨٤ ٤٧٦  ١‚٠٥٤٦٣  ٠‚٦٧٩٠٠  النرويج

  ١٠٦ ٨٧٠  ١‚٣٣٤٢١  ٠‚٨٥٩٠٠  ساالنم
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  النيجر
  ٥ ٢٢٥  ٠‚٠٦٥٢٣  ٠‚٠٤٢٠٠  نيجيريا
  ٢٧ ٤٩٥  ٠‚٣٤٣٢٦  ٠‚٢٢١٠٠  نيوزيلندا
  ١٢٤  ٠‚٠٠١٥٥  ٠‚٠٠١٠٠  نيووي
  ٥٢ ٣٧٧  ٠‚٦٥٣٩٠  ٠‚٤٢١٠٠  الهند

  ٦٢٢  ٠‚٠٠٧٧٧  ٠‚٠٠٥٠٠  هندوراس
  ١٥ ٦٧٦  ٠‚١٩٥٧٠  ٠‚١٢٦٠٠  هنغاريا
  ٢١٠ ٢٥٦  ٢‚٦٢٤٩٢  ١‚٦٩٠٠٠  هولندا
  ١ ٧٦٢ ٢٠٠  ٢٢‚٠٠٠٠٠  ١٩‚٤٦٨٣٠  اليابان

  ٨ ٠١٠ ٠٠٠  ١٠٠‚٠٠٠٠٠  ٦٩‚٦٨٦٩٠ المجموع

    ]٩٩‚٩٩٥٢٩[  ١‚٥٥٣٢٠٩٣٦٩ المعامل
  
  
  

=     =     =  
  


