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  :األعمال الممولة من أموال خارجة عن الميزانية  (ب)
  

األنشــطة والترتيبــات المحتملــة المتعلقــة بــإدارة المعاهــدة والتــي قــد تكــون متوقعــة أيضــًا بنــاًء علــى   -
لشبكة جديدة من األفرقة العاملة وأفرقـة القرارات والممارسات السابقة، مثل إنشاء مؤتمر األطراف 

 جديــداً  عــامالً  خطــة العمــل أنــه يجــوز لمــؤتمر األطــراف أن ينشــئ فريقــاً  الخبــراء. وتتــوخى تحديــداً 
  بمختلف أحكام االتفاقية. من الخبراء معنياً  وآخر جديداً  دولياً  حكومياً  واحداً 

  
وفقــًا ألحكــام لتــي تضــطلع بهــا األنشــطة الراميــة إلــى تقــديم المســاعدة إلــى األطــراف فــي األنشــطة ا  -

مثل ما يلي: تقدير االحتياجات والمساعدة المقدمـة ، محددة من االتفاقية وقرارات مؤتمر األطراف
فيمـــا يتصـــل بالتنفيـــذ؛ وٕاســـداء المشـــورة بشـــأن الحصـــول علـــى المـــوارد المتاحـــة وتســـهيل الحصـــول 

مارســات وفــي الوفــاء بااللتزامــات عليهــا؛ وتقــديم الــدعم فــي تجميــع وتوصــيل المعلومــات وتبــادل الم
الخاصـــة بتقـــديم التقـــارير بموجـــب االتفاقيـــة، وتعزيـــز التعـــاون بـــين بلـــدان الجنـــوب، وعمليـــات نقـــل 

الدعم المقدم في مجال مواءمة تنفيـذ المعاهـدة مـع االسـتراتيجيات والبـرامج الخبرات والتكنولوجيا؛ و 
دة القطاعــات والمشــتركة بــين الوكــاالت لتلبيــة الصـحية واإلنمائيــة الوطنيــة؛ وتعزيــز التــدابير المتعـد

  .االحتياجات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية
  

المتصلة بالتحضـير لبـدء نفـاذ بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات األنشطة   -
مـن تقريـر  ٢التبغ، بما في ذلك عقـد االجتمـاع األول لألطـراف، علـى النحـو المقتـرح فـي الملحـق 

الـذي أعدتـه األمانـة  ٢٠١٣-٢٠١٢األداء المبدئي الخاص بالميزانية وخطـة العمـل للفتـرة الماليـة 
 )، والمبين كذلك في الفرع الخاص بخطة العمل الوارد أدناه.FCTC/COP/5/20(الوثيقة 

  
  الميزانية

  
، FCTC/COP/5/23يبــّين الجــدول الــوارد فــي تــذييل خطــة العمــل والميزانيــة المقتــرحتين والمبــّين فــي الوثيقــة   -٤

األنشـطة والمرتبـات وتكـاليف دوالر أمريكـي) بحسـب تكـاليف  ١ ٤٧٠ ٠٠٠توزيع الميزانية اإلجماليـة (البـالغ قـدرها 
ُعِرَضت هذه التكاليف بشكل منفصل توخيًا لقدر أكبر من الوضوح والتفصيل على أسـاس الخبـرة دعم البرامج. وقد 

، واللتــين ُعِرضــتا ألول مــرة بتلــك الطريقــة (علــى العكــس ٢٠١٣-٢٠١٢المكتســبة مــن خطــة عمــل وميزانيــة الثنائيــة 
ميزانيـات الثنائيـات السـابقة). وباإلضـافة إلـى ذلـك، يبـين الجـدول توزيـع التكـاليف من العـرض الموحـد للتكـاليف فـي 

بحسب األنشطة العادية التفاقية منظمة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ (اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة) 
ر غيــر المشــروع بمنتجــات وتلــك المتصــلة باألعمــال التحضــيرية الالزمــة لبــدء نفــاذ بروتوكــول القضــاء علــى االتجــا

  التبغ، وكذلك بحسب مصادر التمويل (المساهمات المقدرة الطوعية واألموال الخارجة عن الميزانية).
  
أرقام الميزانية المقابلة لمختلف أبواب خطة العمل تبين تكلفة أنشطة محددة، مثل الدورة السادسة لمـؤتمر و   -٥

ة الخبراء، والمساعدة المقدمة إلى األطراف، والترتيبات اإلدارية، وغيرهـا األطراف، واجتماعات األفرقة العاملة وأفرق
آخـر لتكـاليف األنشـطة فضـًال  من الجوانب التي تندرج ضمن كل باب محدد. ويعـرض المرفـق بهـذه الوثيقـة توزيعـاً 

  عن توزيع تكاليف الموظفين.
  
ليـــة علـــى أســـاس المســـاهمات المقـــدرة ومثلمـــا هـــو الحـــال فـــي الســـنوات الســـابقة سُتحســـب الميزانيـــة اإلجما  -٦

الطوعية لألطراف بحسب جدول األنصـبة الـذي وافـق عليـه مـؤتمر األطـراف واألمـوال الخارجـة عـن الميزانيـة والتـي 
  ستكلَّف األمانة بالتماسها واستالمها لضمان تنفيذ خطة العمل بالكامل.
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دوالر أمريكــي،  ٨ ٨٠٠ ٠٠٠طـراف إلـى لأل المسـاهمات المقـدرة الطوعيـةومـن المتُـوّخى أن يصـل مبلـغ   -٧
دوالر أمريكـــي (مـــن دون  ٨ ٧٥٧ ٠٠٠وهـــو مطـــابق للمبلـــغ الحـــالي للمســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــة العاديـــة بقيمـــة 

دوالر أمريكي التي وافق مؤتمر األطراف علـى أن  ٣٥٠ ٠٠٠حساب المساهمات المقدرة الطوعية اإلضافية بمبلغ 
ُيجرى لمرة واحدة يفسح المجال أمام عقد الجلسة الختامية لهيئة التفاوض الحكومية  استثنائياً  ُتحّصل بوصفها ترتيباً 

دوالر أمريكي يجّسد المساهمات المقدرة الطوعية ألربعة بلدان أصـبحت  ٤٣ ٠٠٠ بمبلغالدولية)، مع إجراء تعديل 
  عقب اعتماد مؤتمر األطراف لجدول األنصبة المقررة في دورته الرابعة. أطرافاً 

  
من ذلك، أن يحتفظ بالمساهمات المقدرة الطوعية بمستواها الفعلـي الحـالي  وٕاذا رأى مؤتمر األطراف، بدالً   -٨

ـــــة  ٩ ١٥٠ ٠٠٠دوالر أمريكـــــي أو  ٩ ١٠٧ ٠٠٠(البـــــالغ  ـــــغ المســـــاهمات المقـــــدرة الطوعي دوالر أمريكـــــي مـــــع مبل
لمســاهمات المقــدرة الطوعيــة اإلضــافية لألطــراف فــي المرحلــة الالحقــة لعقــد الــدورة الرابعــة لمــؤتمر األطــراف)، فــإن ا

دوالر أمريكـــي قـــد ُتخّصـــص لعقـــد االجتمـــاع األول لألطـــراف فـــي البروتوكـــول، الـــذي ُترصـــد لـــه  ٣٥٠ ٠٠٠بمبلـــغ 
  بخالف ذلك ميزانية ُتمّول من خارج الميزانية.

  
ي، وهـو مبلـغ دوالر أمريكـ ٨ ٦٧٠ ٠٠٠إلى  األموال الخارجة عن الميزانيةومن الُمتوّخى أن يصل مبلغ   -٩

وُيعزى ذلك إلـى مـا ُجِمـع  ١دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ خطة عمل الثنائية الحالية، ٢ ٨٧٥ ٠٠٠يمثل زيادة قدرها 
لبــدء نفــاذ  يةلزمــت إلنجــاز األعمــال التحضــير  –ماليــين دوالر أمريكــي  ٣زادت بقليــل علــى  –مــن أمــوال إضــافية 

  ات التبغ، بما في ذلك عقد االجتماع األول لألطراف.بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتج
  

. مــن الُمقتــرح أن تصــل تكــاليف التكــاليف المتعلقــة باألنشــطة العاديــة الُمضــطلع بهــا فــي إطــار االتفاقيــة  -١٠
األنشــطة الُمضــطلع بهــا فــي إطــار هــذا الجــزء مــن العمــل (مــن دون مراعــاة األعمــال المتصــلة بالتحضــير لبــدء نفــاذ 

دوالر أمريكــي، وهــي أقــل  ٨٥٠ ٠٠٠قضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ) إلــى حــوالي بروتوكــول ال
دوالر أمريكي) ُيعّوض  ٤٢٠ ٠٠٠). على أن نصف مبلغ هذا الفرق (٢٠١٣-٢٠١٢من تكاليف الثنائية الحالية (

لمواصــلة تحديــد المــوارد مــن  بالزيــادة الطارئــة باســتمرار علــى تكــاليف المرتبــات، بــرغم مــا تبذلــه األمانــة مــن جهــود
الســـتيعاب الزيـــادة الكبيــرة الحاصـــلة فـــي التكـــاليف المعياريـــة  ٢تحـــت وطــأة قيـــود شـــديدة المــوظفين التـــي تـــرزح فعـــالً 

فـــإن مـــن المقتـــرح أن يصـــل مجمـــوع التكـــاليف المباشـــرة لألنشـــطة العاديـــة  وعمومـــاً  ٣لمـــوظفي المنظمـــة فـــي جنيـــف.
بــين تكــاليف األنشــطة وتكــاليف  دوالر أمريكــي، ُيقّســم بالمناصــفة تقريبــاً  ١٢ ٧٥٢ ٠٠٠بموجــب االتفاقيــة إلــى مبلــغ 

ة العاديــة المــوظفين. وٕاذا ُأِخــذت تكــاليف دعــم البــرامج فــي الحســبان أيضــًا، فــإن مبلــغ الميزانيــة المخصصــة لألنشــط
  دوالر أمريكــــي، أو أقــــل مــــن مبلــــغ ميزانيــــة الثنائيــــة الحاليــــة بحــــوالي ١٤ ٤٠٩ ٠٠٠بموجــــب االتفاقيــــة سيصــــبح 

  ٪).٣,٣دوالر أمريكي ( ٥٠٠ ٠٠٠
  

ـــل، فـــإن هـــذا الجـــزء مـــن العمـــل ســـُيمّول مـــن المســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــة   -١١ وفيمـــا يتعلـــق بمصـــادر التموي
٪ مــــن األمــــوال الالزمــــة) واألمــــوال الخارجــــة عــــن ٦١دوالر أمريكــــي، أو  ٨ ٨٠٠ ٠٠٠(البالغــــة قيمتهــــا  لألطــــراف
لمحدوديــة  ٪ مــن األمــوال الالزمــة). ومــن الجــدير بالــذكر أنــه نظــراً ٣٩دوالر أمريكــي، أو  ٥ ٦٠٩ ٠٠٠الميزانيــة (

ألساســيين، المــوارد المتاحــة مــن المســاهمات المقــدرة الطوعيــة، فإنــه ســيلزم تمويــل قــدر كبيــر مــن تكــاليف المــوظفين ا
ــا سيســّلط ضــغطاً  ١,٢البالغــة حــوالي  علــى  إضــافياً  مليــون دوالر أمريكــي، مــن المــوارد الخارجــة عــن الميزانيــة، مّم

                                                           
 لخطة العمل والميزانية اللتين أقّرهما مؤتمر األطراف في دورته الرابعة. دوالر أمريكي وفقاً  ٥ ٧٩٥ ٠٠٠بمبلغ قدره     ١

وظيفــة فــي الميزانيــة المقترحــة  ١٣وظيفــة إلــى  ١٥فــي األمانــة مــن ســُيخّفض عــدد الوظــائف األساســية الُمزمــع إنشــاؤها     ٢
 .٢٠١٣-٢٠١٢ة مقارنة بالثنائي ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائية 

 .٢٠١١-٢٠١٠مقارنة بالتكاليف المعيارية المتكبدة عن الثنائية  تقريباً ٪ ٣٠زيادة نسبتها     ٣
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الجهــــود الراميــــة إلــــى ضــــمان تــــأمين القــــدرات األساســــية لألمانــــة الجــــاري تقليصــــها بالفعــــل بســــبب ارتفــــاع تكــــاليف 
أية وفـورات محتملـة عـن المسـاهمات المقـدرة الطوعيـة، قـد  الموظفين. لذا تود األمانة أن تلتمس النظر في استخدام

أو عن وسائل أخرى، لسد الفجوة التي تتخلل تكاليف المرتبات الممولة من  ١عن تدابير الكفاءة المقترحة تنشأ مثالً 
  ثنائية.لنطاق االستمرارية والقدرة على التنبؤ بشأن عقود الموظفين األساسيين طوال ال المساهمات المذكورة تعزيزاً 

  
التكــاليف المتكبــدة عــن التحضــير لبــدء نفــاذ بروتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات   -١٢
 ١ ٠٤٥ ٠٠٠بهــا فــي إطــار هــذا الجــزء مــن العمــل إلــى  . مــن المقتــرح أن تصــل تكــاليف األنشــطة الُمضــطلعالتبــغ

دوالر أمريكـي لسـداد تكـاليف عقـد االجتمـاع األول لألطـراف. وتُقـّدر تكـاليف  ٣٤٥ ٠٠٠دوالر أمريكي، منها مبلـغ 
دوالر أمريكـي،  ١ ٦٦٤ ٠٠٠مرتبات الموظفين اإلضافيين الالزمـين إلنجـاز األعمـال الخاصـة بـالبروتوكول بمبلـغ 

، وذلــك علــى النحــو ٢٠١٤-٢٠١٣جمــوع تكــاليف المرتبــات المتعلقــة بــالبروتوكول والالزمــة فــي الثنائيــة أو بثلثــي م
 ٢٠١٣-٢٠١٢مـــن تقريـــر األداء المبـــدئي الخـــاص بالميزانيـــة وخطـــة العمـــل للفتـــرة الماليـــة  ٢المبـــّين فـــي الملحـــق 

إنجـــــــــاز األعمـــــــــال ). وعليـــــــــه يصـــــــــبح مجمـــــــــوع التكـــــــــاليف المتكبـــــــــدة مباشـــــــــرة عـــــــــن FCTC/COP/5/20(الوثيقـــــــــة 
 دوالر أمريكـــي (أو ٢ ٧٠٩ ٠٠٠بمبلـــغ  ٢٠١٥-٢٠١٤بـــالبروتوكول فـــي إطـــار خطـــة العمـــل المقترحـــة  المتصـــلة

  دوالر أمريكي). ٣٥٢ ٠٠٠دوالر أمريكي إذا ُحِسَبت أيضًا تكاليف دعم البرامج البالغة قيمتها  ٣ ٠٦١ ٠٠٠
  

ل هـــذه األعمـــال اإلضـــافية المنجـــزة مـــرة واحـــدة مـــن وُيقتـــرح فـــي ضـــوء هـــذا الواقـــع المـــالي أن ُتمـــّول بالكامـــ  -١٣
األموال الخارجة عن الميزانية. بيد أن األطراف قد ترغب في النظر في ضرورة تمويل جزء من هذه األعمـال علـى 

إلى الطـابع الـذي يتسـم بـه  أقل تقدير، ومنها عقد االجتماع األول لألطراف، من المساهمات المقدرة الطوعية، نظراً 
 أعاله النهج المحتمل الذي قد يرغب مؤتمر األطراف في بحثه في هذا الصدد. ٨ث. وتبّين الفقرة هذا الحد

  
ـــرامج  -١٤ ـــاليف دعـــم الب ٪ إلـــى ١٣. المبلـــغ اإلجمـــالي الُمقـــّدر لتكـــاليف دعـــم البـــرامج (المـــدفوع منـــه نســـبة تك

ُيـــدفع مـــن هـــذه التكـــاليف مـــن بـــين مـــا  دوالر أمريكـــي، وهـــو مقّســـم بالتســـاوي تقريبـــاً  ٢ ٠٠٩ ٠٠٠المنظمـــة) قيمتـــه 
  ٢المساهمات المقدرة الطوعية ومن األموال الخارجة عن الميزانية.

  
بين  دوالر أمريكي وُتوّزع بالتساوي تقريباً  ١٧ ٤٧٠ ٠٠٠بمبلغ  الميزانية اإلجماليةومن المقترح أن تكون   -١٥

دوالر أمريكـي  ٢ ٥٦٠ ٠٠٠ المساهمات المقدرة الطوعية واألموال الخارجة عـن الميزانيـة. والزيـادة الحاصـلة بمبلـغ
ارتفـاع تكـاليف ٪) مقارنة بميزانية الثنائية الحالية هـي زيـادة مردهـا فـي األغلـب إلـى ٩٠(التي تتجاوز نسبتها  تقريباً 

مرتبــات مــوظفي المنظمــة فــي جنيــف وتكــاليف المرتبــات اإلضــافية الــالزم دفعهــا مــرة واحــدة إلنجــاز العمــل المتعلــق 
دوالر أمريكــــي علــــى التــــوالي، بمــــا فيهــــا تكــــاليف دعــــم  ١ ٨٨٠ ٠٠٠دوالر أمريكــــي و ٤٧٥ ٠٠٠بــــالبروتوكول ( 

بـرغم "اسـتيعاب" التكـاليف اإلضـافية  ٣د مسـتواها الحـالي،البرامج)، بينما ستبقى إلى حـد كبيـر تكـاليف األنشـطة عنـ
. دوالر أمريكــي تقريبــاً  ١ ١٨٠ ٠٠٠المتكبــدة عــن األنشــطة الالزمــة إلنجــاز األعمــال المتصــلة بــالبروتوكول بمبلــغ 

مرة ، فإن من المتوقع أن تُقّيد على حساب ميزانية اجتماع األطراف في الثنائيات المقبلة التكاليف المدفوعة وعموماً 
دوالر أمريكـــي إلنجـــاز األعمـــال المتعلقـــة بـــالبروتوكول والمبّينـــة فـــي الميزانيـــة المقترحـــة  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠واحــدة بمبلـــغ 

  .٢٠١٥-٢٠١٤للثنائية 

                                                           
 بشأن خطة العمل والميزانية المقترحتين. FCTC/COP/5/23من الوثيقة  ٢مثلما يبّينه الملحق     ١

الخارجــة عــن الميزانيــة بحلــول نهايــة الثنائيــة أقــل مــن األمــوال مبلــغ تكــاليف دعــم البــرامج المدفوعــة مــن  سيصــبح فعــالً     ٢
٪ علـى األمـوال الخارجـة عـن الميزانيـة الـواردة ٧دوالر أمريكي، بسبب تطبيـق نسـبة خاصـة لهـذه التكـاليف قـدرها  ١٥٠ ٠٠٠

 من االتحاد األوروبي.

 .دوالر أمريكي تقريباً  ٢٠٠ ٠٠٠قدرها  تقترن بزيادة طفيفة نسبياً     ٣



FCTC/COP/5/INF.DOC./2    

5 

  خطة العمل
  

تتناول خطة العمل التدابير المذكورة في مختلف أحكـام االتفاقيـة، وخصوصـًا التـدابير التـي تتـوخى تحديـدًا   -١٦
خــذها كــل مــن مــؤتمر األطــراف وأمانــة االتفاقيــة، باإلضــافة إلــى القــرارات التــي يتخــذها المــؤتمر اإلجــراءات التــي يت

وتقتضي اتخاذ إجراءات. وترد ضمن مجاالت العمل المعنية، وضمن أنشطة محددة حسب االقتضاء، اإلشارة إلى 
  مواد االتفاقية وقرارات مؤتمر األطراف.

  
ــ ١مجــال العمــل ويشــمل   -١٧ دورة السادســة لمــؤتمر األطــراف (بمــا فيهــا أعمــال هيئــة المكتــب). إعــداد وعقــد ال

ويستند تقدير تكاليف عقد الدورة إلى التكاليف الفعلية والتقديرات المتاحة، بمـا فيهـا زيـادة التكـاليف، مقارنـة بالثنائيـة 
دير بالــذكر أيضــًا أن الســابقة، والمتكبــدة عــن الترجمــة الفوريــة والترجمــة التحريريــة والخــدمات اللوجســتية. ومــن الجــ

الميزانية المقترحة لدورة المؤتمر السادسة مخصصة على أساس عقد المـؤتمر فـي جنيـف. وسـيتولى البلـد المضـيف 
تغطيــة أيــة تكــاليف إضــافية تنشــأ عــن عقــد دورة المــؤتمر خــارج جنيــف. ومــن المقتــرح عقــد ثالثــة اجتماعــات لهيئــة 

االجتماعـــات المباشـــرة المعقـــودة فـــي مـــؤتمر األطـــراف قبـــل الـــدورة  المكتـــب فـــي فتـــرة مـــا بـــين الـــدورتين، إضـــافة إلـــى
والتكــاليف الفعليــة المتكبــدة عــن أعمـــال هيئــة المكتــب. وســتُنّظم أيضـــًا  للممارســات المتبعــة حاليـــاً  طبقــاً  –واثناءهــا 

  مؤتمرات فيديوية أو مؤتمرات عن بعد، عند الطلب.
  

(البروتوكــوالت والمبــادئ التوجيهيــة والصــكوك األخــرى الممكنــة لتنفيــذ المعاهــدة)  ٢مجــال العمــل ويشــمل   -١٨
، واللـذين قـد يمـدد واليتهمـا مـؤتمر ١٨و ١٧وبالمـادتين  ١٠و ٩عمل الفريقين العاملين القائمين المعنيـين بالمـادتين 

لــى افتــراض أن مــؤتمر إنشــاء فريــق عامــل واحــد جديــد، عاألطــراف بنــاء علــى تقاريرهمــا. كمــا تتــوخى خطــة العمــل 
فـي العمـل فـي مجـال إضـافي. وٕاذا تقـرر أن يشـكل مـؤتمر  األطراف قد يرغب في تشكيل هـذا الفريـق للمضـي قـدماً 

  األطراف ذاك الفريق، فإنه سيلزم أيضًا تحديد نطاقه وٕاطاره الزمني وأساليب عمله.
  

، وذلــك إذا رأى مــؤتمر محــتمالً  اً وتتــوخى خطــة العمــل أيضــًا إنشــاء فريــق خبــراء جديــد واحــد بوصــفه نشــاط  -١٩
األطراف ضرورة لتشكيله، عالوة على فريق الخبراء المعني باإلعالن عن التبـغ عبـر الحـدود والتـرويج لـه ورعايتـه، 
 الذي أنشأه المؤتمر بالفعل في دورته الرابعة. وقد ُينظر إلى إنشاء ذاك الفريق علـى أنـه ضـروري فيمـا يتصـل مـثالً 

  .FCTC/COP/5/11إلى االقتراح الوارد في الوثيقة  ، استناداً )ةالمسؤولي( ١٩بالمادة 
  

الفريـق العامـل الجديـد وفريـق وفي حال أنشأ مؤتمر األطـراف الفريـق المـذكور، فـإن مـن المتوقـع أن ُيكلّـف   -٢٠
عـام  الخبراء باالجتمـاع مـرتين فـي الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورتين وبعـرض تقاريرهمـا علـى دورة المـؤتمر السادسـة فـي

. وفيما يخص الفريق العامل وفريـق الخبـراء القـائمين تتـوخى خطـة العمـل عقـد اجتمـاع واحـد فقـط فـي الفتـرة ٢٠١٤
الفاصلة بين الدورتين. وسوف تكفل أمانة االتفاقية تقديم الدعم الالزم إلجراء ما يلـزم مـن مـداوالت بمـا يتماشـى مـع 

  مدها مؤتمر األطراف.األعمال واألطر الزمنية وأساليب العمل التي يعت
  

كمــا تتضــمن خطــة العمــل األعمــال التحضــيرية لبــدء نفــاذ بروتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع   -٢١
بمنتجات التبغ، في انتظار قرار (قرارات) من مؤتمر األطراف بشأن اعتماد البروتوكول. وسيشمل الجزء الُمضطلع 

مــن أعمــال توعيــة األطــراف وتزويــدها  )، جــزءاً ٢٠١٣منــذ عــام  (والُمســتأنف ٢٠١٤بــه مــن هــذه األعمــال فــي عــام 
بالــدعم التقنــي مــن خــالل عقــد حلقــات عمليــة مشــتركة بــين البلــدان وٕايفــاد بعثــات قطريــة، بنــاء علــى الطلــب؛ وٕاعــداد 

ومسـاعدة البلـدان؛ والتكليـف بـإجراء  ورقات خبـراء بشـأن أحكـام مختـارة مـن البروتوكـول ألغـراض اسـتخدامها عالميـاً 
اسات وٕاعـداد التقـارير التـي تطلبهـا األطـراف لعرضـها فـي اجتماعهـا األول المتوقـع عقـده فـي النصـف الثـاني مـن در 

 ٤٤و ٤٣(انظـر الفقـرتين  FCTC/COP/5/20. ويرد مزيـد مـن التفاصـيل عـن هـذه األعمـال فـي الوثيقـة ٢٠١٤عام 
  من تلك الوثيقة). ٢والملحق 
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ر بموجــب االتفاقيــة وتقــديم الــدعم إلــى األطــراف للوفــاء بهــذا االلتــزام وســيظل تنظــيم ترتيبــات تقــديم التقــاري  -٢٢
من األنشطة األساسية، مثلمـا تـنص عليـه االتفاقيـة. وستواصـل أمانـة االتفاقيـة العمـل اليـومي مـع  )٣(مجال العمل 

ء بالتعليقـات مراكز االتصال الوطنيـة فـي مجـال دعـم إعـداد وتقـديم التقـارير وٕاجـراء االستعراضـات المشـتركة واإلدال
عن تنفيذ االتفاقية، وستتولى إنشاء أداة تدريبية على شبكة الويب وتنظيم دورات تدريبية مقتضبة لمواصلة مسـاعدة 
األطراف في أعمالها التحضيرية المتعلقة بالدورة المقبلة لتقديم التقارير. كما ستقوم األمانة بإعـداد التقريـر المرحلـي 

علــى أســاس تقــارير األطــراف التــي ستعرضــها علــى مــؤتمر األطــراف فــي ذ االتفاقيــة، عــن تنفيــ ٢٠١٤العــالمي لعــام 
دورتــه السادســة. وتتــوخى خطــة العمــل توعيــة األطــراف وتزويــدها بالمســاعدة وٕاســداء المشــورة إليهــا فــي مجــال تبــادل 

تفاقيـة علـى شـبكة المعلومات عن المسائل المتعلقة بالمعاهدة، والسيما من خالل منصة المعلومات الجديـدة عـن اال
، تتوخى خطة العمل األنشطة التي يقترحها تقرير . وأخيراً ٢٠١٣الويب التي سُتوضع في صيغتها النهائية في عام 

ـــة عـــن مؤشـــرات اتفاقيـــة المنظمـــة FCTC/COP/5/14األمانـــة فـــي هـــذا المجـــال (الوثيقـــة  )، أي إعـــداد خالصـــة وافي
وة بخطـــوة لكـــي تســـتخدمها األطـــراف، وكـــذلك تقـــديم الـــدعم الـــالزم اإلطاريـــة ومواصـــلة تنقـــيح التعليمـــات المبّينـــة خطـــ

لوضـــع آليـــة محتملـــة حكوميـــة دوليـــة قـــد يرغـــب مـــؤتمر األطـــراف فـــي إنشـــائها فـــي إطـــار نظـــام تقـــديم التقـــارير عـــن 
  االتفاقية.

  
ونظـــرًا لمحدوديـــة المـــوارد المتاحـــة مـــن خـــالل المســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــة لألطـــراف، فإنـــه ســـُيمّول مـــن   -٢٣

هو حلقات العمل بشأن التدريب وعدد محدود من البعثات القطرية  –األموال الخارجة عن الميزانية جزء من العمل 
وســُيكّلف بإنجــاز  –وعلــى تبــادل المعلومــات  الموفــدة، عنــد اللــزوم، لمســاعدة األطــراف علــى إعــداد تقاريرهــا الوطنيــة

وقـد يفضـي االسـتعراض ، إن أمكن، عن طريـق االسـتعانة بوسـائل إلكترونيـة ألغـراض خفـض التكـاليف. هذا العمل
المتوقــع أن يجريــه مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الخامســة لتقريــر األمانــة المــذكور أعــاله عــن ترتيبــات تقــديم التقــارير 

)، إلـى FCTC/COP/5/5)، وكذلك التقرير المرحلي العـالمي عـن تنفيـذ االتفاقيـة (الوثيقـة FCTC/COP/5/14(الوثيقة 
  تراعى في خطة العمل النهائية تفاصيل جديدة.أن 
  

وتتـــوخى خطـــة العمـــل مواصـــلة تقـــديم المســـاعدة إلـــى البلـــدان األطـــراف الناميـــة وتلـــك األطـــراف التـــي تمـــر   -٢٤
وذلـك علـى أسـاس تحليـل تقـارير  )،٤(مجـال العمـل بالتزاماتهـا بموجـب االتفاقيـة  اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة للوفـاء

عن تبادل الخبرات وتناول االحتياجات والمشكالت  األطراف والمعلومات المستمدة من تقديرات االحتياجات، فضالً 
طــراف بشــأن تنفيــذ أثنــاء الحلقــات العمليــة المعقــودة بشــأن تنفيــذ المعاهــدة وســائر عمليــات التواصــل مــع ممثلــي األ

المعاهــدة. وتســتند المســاعدة المقتــرح تزويــد األطــراف بهــا إلــى األحكــام الــواردة فــي مــواد محــددة مــن االتفاقيــة، مثــل 
، وٕالى القـرارات السـابقة التـي صـدرت عـن مـؤتمر األطـراف ٥-٢٦(ج) و(ز) و٣-٢٤(هـ) و٥-٢٣و ٢-٢٢المواد 

  بخصوص الموارد المالية وآليات المساعدة.
  

وتتـوخى خطـة العمـل بوجـه خـاص تقـديم دعـم إضــافي إلـى األطـراف لتقـدير احتياجاتهـا، مـع ربطـه بالــدعم   -٢٥
الفوري القصير األمد الذي يقدَّم بناًء على تحديـد االحتياجـات العاجلـة، بمـا فـي ذلـك المقـدم منـه بنـاء علـى األحكـام 

حـة دوليـًا مـن أجـل األعمـال الطويلـة األمـد. ومـن مـن االتفاقيـة، ولتعزيـز الحصـول علـى المـوارد المتا المحددة زمنيـاً 
المقترح مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالموارد المتاحة واالجتماعات المشتركة بـين البلـدان بشـأن التنفيـذ، 
باعتبارهــا مــن العناصــر الهامــة األخــرى فــي هــذا العمــل. ومثلمــا هــو حــال خطــة العمــل فــي الســنوات الســابقة، فإنهــا 

دة تـــدابير أساســـية للمعاهـــدة باعتبارهـــا جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن المســـاعدة الخاصـــة بالتنفيـــذ، مثـــل تعزيـــز نقـــل تشـــمل عـــ
المعـــارف والتكنولوجيـــا، ونشـــر المعلومـــات وٕاذكــــاء الـــوعي فيمـــا يتصـــل بالمبــــادئ التوجيهيـــة المعتمـــدة مـــن مــــؤتمر 

لتنفيــذ هــو إعــداد ونشــر العديــد مــن فــي المســاعدة الخاصــة با نســبياً  جديــداً  األطــراف. وتتــوخى خطــة العمــل عنصــراً 
الدراســـات والمنشـــورات التـــي تتنـــاول مســـائل تتعلـــق بصـــكوك المعاهـــدة والممارســـات الفضـــلى والمســـاعدة المتعـــددة 

إلــى المعلومــات المســتمدة مــن االجتماعــات المشــتركة  القطاعــات وجوانــب التنفيــذ الخاصــة بكــل إقلــيم، وذلــك اســتناداً 
ومن مصادر أخرى. وسوف ُتستكمل هذه النواحي بالتعاون مع المؤسسـات والشـبكات بين البلدان وتقارير األطراف 

  عن المعاهدة.وتبادلها  المعلومات التي بمقدورها أن تقوم مقام مراكز معرفية تدعم تحليل
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تسّلط خطة العمل الضوء على مسألة مواءمة وتنسيق سياسات مكافحة التبغ علـى المسـتوى القطـري،  كما  -٢٦
وٕادراج تنفيــذ االتفاقيــة فــي أطــر عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة. وفــي هــذا الصــدد، ودعمــا لبعــد التنســيق 

األطـراف، بنـاء علـى طلبهـا، فـي تلبيـة الوطني المتعدد القطاعات ألعمال المعاهدة، سُيولى اهتمام خاص لمساعدة 
مـــن االتفاقيـــة، فـــي ضـــوء األهميـــة الجوهريـــة لهـــذين الحكمـــين فـــي تنفيـــذ  ٢-٥و ١-٥احتياجاتهـــا بموجـــب المـــادتين 

 االتفاقية بالكامل.
  

وبناًء على الخبرة المستمدة من السـنوات السـابقة فـإن مـن المتوقـع أن ُيمـّول، إلـى حـد بعيـد، العمـل المـدرج   -٢٧
ذا الفرع من خطة العمل بالموارد الخارجة عن الميزانية، من قبيل األموال المقدمة من االتحاد األوروبي لـدعم في ه

، والمـــوارد األخـــرى التـــي ٢٠١٤و ٢٠١٢تنفيـــذ المعاهـــدة علـــى الصـــعيد القطـــري خـــالل الفتـــرة الممتـــدة بـــين األعـــوام 
ير بالذكر أن بعـض بنـود خطـة العمـل قـد يحتـاج إلـى ُيحتمل أن توفرها الجهات المانحة وشركاء التنمية. ومن الجد

مزيد من األموال نظرًا لالحتياجات المتزايدة التي تنشـأ مـع انضـمام المزيـد مـن البلـدان كـأطراف فـي االتفاقيـة و/ أو 
مراعـاة واألطر الزمنية الُموصى بها في المبـادئ التوجيهيـة، مـع  بلوغ المواعيد النهائية لتنفيذ األحكام المحددة زمنياً 

تقـــديرات االحتياجـــات التـــي يتعـــين االضـــطالع بهـــا فـــي عـــدة بلـــدان. وســـيتم توجيـــه أيـــة أمـــوال إضـــافية خارجـــة عـــن 
الميزانية تتجاوز المبلغ الذي يتقرر تحديده في خطة العمل نحو تلبية هذه االحتياجات التكميلية، مـع التركيـز بوجـه 

  ألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.خاص على احتياجات البلدان األطراف النامية وتلك ا
  

أمانـــة االتفاقيـــة تنســـيق جمـــع األمـــوال وتنظيمهـــا فـــي هـــذا المجـــال، وســـتطلب وتســـهل مشـــاركة  وســـتتولى  -٢٨
  اإلدارات والمكاتب المعنية في المنظمة والجهات الدولية الشريكة.

  
وتتــوخى خطــة العمــل كــذلك توســيع نطــاق التنســيق مــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الطــابع الــدولي   -٢٩

. ويــرتبط )٥(مجــال العمــل علــى النحــو المبــين فــي االتفاقيــة وفــي قــرارات مــؤتمر األطــراف وذات الطــابع اإلقليمــي، 
ذلك ارتباطًا وثيقًا بالعمل المدرج في الفرع السابق ويكمله، كما أنـه يسـتند إلـى االقتراحـات الـواردة فـي تقريـر األمـين 

ٕالى القرار المرتبط به الصـادر عـن الـدورة العام لألمم المتحدة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة و 
، التـــي دعـــت إلـــى تحقيـــق االتســـاق علـــى ٢٠١٢الموضــوعية للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي المعقـــودة فـــي عــام 

ومـن شـأن هـذا العمـل أن يشـجع،  ١نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن مكافحة التبغ ودعـم تنفيـذ االتفاقيـة بالكامـل.
فرقــة العمــل المخصصــة ضــمن أمــور أخــرى، علــى زيــادة التركيــز علــى االتفاقيــة فــي إطــار العمــل الــذي تضــطلع بــه 

تلبيــة االحتياجــات المتصــلة بتنفيــذ ، وتعزيــز التابعــة لألمــم المتحــدة والمشــتركة بــين الوكــاالت والمعنيــة بمكافحــة التبــغ
ـــدان األطـــراف الناميـــة وتلـــك  علـــى مســـتوى متعـــدد المعاهـــدة ـــين الوكـــاالت، وخاصـــة فـــي البل القطاعـــات ومشـــترك ب

تقديم الدعم ألعمـال فرقـة العمـل، وتطـوير  األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وسيتضمن العمل تحديداً 
يــة التــي تتمتــع وتفعيــل خطــة عمــل وترتيبــات تعاونيــة مــع أعضــاء فرقــة العمــل وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة المعن

مـن مجـاالت  مسـتجداً  ومجـاالً  نسـبياً  جديـداً  بخبرات وٕامكانات دعم تنفيـذ االتفاقيـة. كمـا تتـوخى خطـة العمـل عنصـراً 
األولويـة، هــو تعزيـز التعــاون مـع الهيئــات التعاهديـة المعنيــة فــي منظومـة األمــم المتحـدة، بمــا فيهـا معاهــدات حقــوق 

  يذ االتفاقية، والسيما في ضوء احتياجات الفئات الضعيفة.اإلنسان، وذلك لتعزيز البعد القانوني لتنف
  

من المقترح تعزيـز تنفيـذ المعاهـدة مـن خـالل التعـاون بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثالثـي، باعتبـار ذلـك و   -٣٠
على قرارات اتخذها مـؤتمر األطـراف فـي دوراتـه  ، وذلك بناءً عنصرًا آخر من العناصر الهامة في مجال العمل هذا

علــى قــدم وســاق، ومنهــا تقريــر األمانــة المعــروض علــى مــؤتمر األطــراف فــي  لســابقة وعلــى األعمــال الجاريــة فعــالً ا
 ).FCTC/COP/5/17دورته الحالية (الوثيقة 

  
                                                           

 .E/2012/L.18القرار     ١
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وُيعتبــر التنســيق مــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الطــابع الــدولي وذات الطــابع اإلقليمــي ومــع ســائر   -٣١
مـن االتفاقيـة، علـى أنـه نظـرًا (ه) ٣-٢٤اسية ألمانة االتفاقية، كما هو محـدد فـي المـادة الهيئات من الوظائف األس

جـــزء مـــن العمـــل فـــي هـــذا لواقـــع الميزانيـــة الفعلـــي فـــإن مـــن المقتـــرح أال ُيمـــّول مـــن المســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــة إال 
ـــة المجـــال، وهـــو ذاك المـــرتبط بفرقـــة العمـــل المخصصـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة والمشـــتر  ـــين الوكـــاالت والمعني كة ب

بمكافحة التبغ وترتيبات التنسيق المباشرة مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية، فيما سُتمول من األموال الخارجـة 
 عن الميزانية األعمال المتعلقة بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وما سواهما من ترتيبات وأنشطة.

  
ل أيضًا الشـؤون اإلداريـة والتنظيميـة العامـة والتـدابير الخاصـة بإذكـاء الـوعي بخصـوص وتشمل خطة العم  -٣٢

. كمــا تســّلط الخطــة الضــوء علــى تعزيــز التنســيق مــع )٦(مجــال العمــل االتفاقيــة وتنفيــذها علــى المســتوى الــدولي 
ديرات االحتياجــــات اإلدارات والمكاتــــب المعنيــــة فــــي المنظمــــة. وفيمــــا يلــــي مجــــاالت التعــــاون والتــــآزر الخاصــــة: تقــــ

والمســاعدة ذات الصــلة التــي تقــدَّم إلــى األطــراف؛ والــدعم التقنــي فــي مجــال الترصــد والرصــد والتبليــغ؛ وٕاعــداد وعقــد 
للواليـة المنصـوص  المتعلقة بالجوانب التجارية لمكافحة التبغ وفقـاً  الحلقات العملية اإلقليمية بشأن التنفيذ؛ واألعمال

عليها من مؤتمر األطراف؛ وتنفيذ اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير 
تــرح أن ُتمــّول قومواءمـة تنفيــذ المعاهـدة مــع الخطـط واالســتراتيجيات الصـحية الوطنيــة. ومـن المالسـارية ومكافحتهــا؛ 

من المساهمات المقدرة الطوعية األنشطة التنظيمية المتعلقة بتـدبير الشـؤون واإلدارة واالتصـاالت، مثلمـا هـو الحـال 
 في الثنائية الحالية، بينما سُيمّول من األموال الخارجة عن الميزانية جزء من العمل المتصل بالدعوة والتوعية.

  
ومن الجدير بالذكر أن خطة العمل يجري اعتمادها مبكرًا نسبيًا، أي قبل بداية الفترة المالية المعنية بأكثر   -٣٣

مــن عــام. وكثيــر مــن مجــاالت العمــل يخضــع للتطــوير بنشــاط لــذا فإنهــا تتطلــب إيــالء االهتمــام بســرعة كمــا تتطلــب 
قديم تقارير عن العديد من مجاالت العمل إلى دورة مؤتمر االستمرارية في األغراض المنشودة. ومن المقرر أيضًا ت

. لــــذا فــــإن بعــــض األنشــــطة قــــد يتطلــــب البــــدء فيــــه مبكــــرًا أو ٢٠١٤األطــــراف السادســــة المتوقــــع عقــــدها فــــي عــــام 
كي يتسنى االلتزام بالمواعيد النهائية التي ستحين في عام  ٢٠١٣االضطالع بأعمال التحضير األولية له في عام 

ن األمــر علــى هــذا النحــو أيضــًا عنــد تنفيــذ خطــة العمــل الحاليــة وتلــك الســابقة اللتــين اعتمــدهما مــؤتمر . وكــا٢٠١٤
  األطراف في دورتيه الثالثة والرابعة.

  
ومــن المتوقــع أن ُتعــّدل كــذلك خطــة العمــل لكــي تجســد المناقشــات والقــرارات الخاصــة بــالبنود المعنيــة مــن   -٣٤

  طراف الخامسة، وذلك قبل وضعها في صيغتها النهائية واعتمادها.جدول األعمال أثناء دورة مؤتمر األ
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  الملحق
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤خطة عمل وميزانية الفترة 
  

    توزيع التكاليف (بالدوالر األمريكي)
    تكلفة األنشطةألف:   

    (مؤتمر األطراف)  ١مجال العمل 
    ١دورة مؤتمر األطراف الخامسة  ١-١

البلـدان المنخفضـة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـدنيا مـن الـدخل  منـدوبيتقديم الدعم إلـى   -
  )مندوباً  ٨٤( المتوسط

ألقـــل  اليـــومي المعيشـــةبـــدل و  بالطـــائرة(منـــدوب واحـــد مـــن كـــل طـــرف: تـــذاكر الســـفر 
؛ تذاكر السفر بالطائرة وبـدل المعيشـة اليـومي دوالر أمريكي ٢٦٠ ٠٠٠البلدان نموًا، 

  ٣٧٠ ٠٠٠  دوالر أمريكي) ١١٠ ٠٠٠ -لسائر بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط 
  المترجمون الفوريون -

  ٢٦٥ ٠٠٠  )والسفر(المرتبات 
  ترجمة الوثائق  -

دوالر أمريكي؛ الوثـائق الصـادرة أثنـاء الـدورة  ٢٢٥ ٠٠٠(الوثائق الصادرة قبل الدورة 
  ٣٦٠ ٠٠٠  دوالر أمريكي) ١٣٥  ٠٠٠

  ١٧٠ ٠٠٠  ٢الرسمية المحاضر  -
  ٢٥٠ ٠٠٠  اللوجيستيات ومعدات وخدمات المؤتمر  -
  ١٨٠ ٠٠٠  موظفو المؤتمر المعينون بعقود قصيرة المدة وأجر العمل اإلضافي  -
  واإلرسال الطبع  -

دوالر أمريكـي؛  ٨٠ ٠٠٠(الوثائق الصادرة قبـل الـدورة والوثـائق الصـادرة أثنـاء الـدورة 
  ١٢٠ ٠٠٠  دوالر أمريكي) ٤٠ ٠٠٠الوثائق الصادرة بعد الدورة 

  ١٥ ٠٠٠  االتصاالت  -
  ١٠ ٠٠٠  المصروفات الطارئة  -
    ١ ٧٤٠ ٠٠٠  المجموع

    ٣هيئة مكتب مؤتمر األطراف  ٢-١
  ١٠٨ ٠٠٠  السفر  -
  ٣٢ ٠٠٠  اللوجيستياتالترجمة الفورية و   -
  ١٤٠ ٠٠٠  المجموع

  ١ ٨٨٠ ٠٠٠  ١مجموع تكاليف أنشطة مجال العمل 
                                                           

التكلفة المبينة هـي تكلفـة عقـد دورة مـدتها سـتة أيـام فـي جنيـف. وٕاذا ُعقـدت الـدورة خـارج جنيـف سـيكون المتوقـع هـو أن     ١
يغطــي البلــد المضــيف فــرق التكلفــة المحتمــل أن ينــتج عــن عوامــل مثــل ســفر مــوظفي األمانــة والمتــرجمين الفــوريين والبعثــات 

  التحضيرية، وغير ذلك.
  لمحاضر الموجزة للجان باإلنكليزية والمحاضر المسجلة رقميًا للجلسات العامة.ا    ٢
ما يصل إلى أربعة اجتماعات وجهًا لوجه ُتعقد لهيئـة المكتـب، واالجتماعـات التـي تعقـد عـن ُبعـد أو المـؤتمرات الفيديويـة    ٣

، والترجمــة الفوريــة إلــى لغتــين حســب حســب االقتضــاء. والتكــاليف المبينــة هــي متوســط تكــاليف ســفر أعضــاء هيئــة المكتــب
الممارســة المتبعــة حاليــًا؛ وســتعتمد التكــاليف الفعليــة للســفر والترجمــة الفوريــة علــى قــوام عضــوية هيئــة المكتــب التــي ســيجري 

  انتخابها في دورة مؤتمر األطراف الخامسة. 
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  (البروتوكول والمبادئ التوجيهية والصكوك األخرى الممكنة لتنفيذ االتفاقية)  ٢مجال العمل 
  
    االتجار غير المشروع بمنتجات التبغاألنشطة المتعلقة باالعتماد المتوقع لبروتوكول القضاء على   ١-٢

  التحضير لبدء نفاذ البروتوكول
(إذكـــاء الـــوعي وتقـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلـــى األطـــراف عـــن طريـــق الحلقـــات العمليـــة اإلقليميـــة 
والبعثــات الُقطريــة والورقــات التــي يعــدها الخبــراء، وكــذلك إرســاء التنســيق مــع المنظمــات الدوليــة 

مثلمــــا تــــم بيانــــه وحســــاب ميزانيتــــه المعنيــــة وٕاعــــداد الدراســــات الخاصــــة بمتطلبــــات البروتوكــــول، 
  ٧٠٠ ٠٠٠  ))FCTC/COP/5/20من تقرير األداء المبدئي (الوثيقة  ٢بالتفصيل في الملحق 

  ١االجتماع األول لألطراف في البرتوكول
الــدعم إلــى األطــراف مــن أقــل البلــدان نمــوًا التــي تحضــر مــؤتمر األطــراف الســادس،  تقــديم  -

وذلك لتمديد إقامتها من أجل حضور اجتماع األطـراف األول (بـدل معيشـة إضـافي يتـراوح 
  ٢٢ ٠٠٠  أيام) ٤و  ٣بين 

  ٤٥ ٠٠٠  المترجمون الفوريون  -
ـــدورة  - ـــًا  ١٥٠ ،ترجمـــة الوثـــائق (الوثـــائق الصـــادرة قبـــل ال دوالر  ١٠٥ ٠٠٠ -صـــفحة تقريب

  ١٣٠ ٠٠٠  دوالر أمريكي) ٢٥ ٠٠٠ –أمريكي، الوثائق الصادرة أثناء الدورة 
  ٢٠ ٠٠٠  المحاضر الموجزة  -
  ٣٠ ٠٠٠  اللوجيستيات والمعدات والخدمات وموظفو المؤتمرات  -
  ٦٠ ٠٠٠  موظفو المؤتمرات المعينون بعقود قصيرة المدة وأجر العمل اإلضافي  -
  ١٨ ٠٠٠  الطبع واإلرسال  -
  ١٠ ٠٠٠  االتصاالت  -
  ١٠ ٠٠٠  المصروفات الطارئة  -

  ٣٤٥ ٠٠٠  مجموع تكاليف االجتماع األول
  ١ ٠٤٥ ٠٠٠  مجموع التكاليف المتعلقة بالبرتوكول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
: سوف ُيقعد االجتماع األول لألطراف مباشرة قبل أو بعد مؤتمر األطراف السادس لمـدة تتـراوح بـين التصور المفترضي    ١

بلــدًا مــن أقــل البلــدان نمــوًا. ومــن  ١٥طرفــًا فــي البروتوكــول، بمــا فــي ذلــك نحــو  ٦٠يــومين ويــومين ونصــف، وسيشــارك فيــه 
أصـــغر مـــن مســـاحة المبـــاني التـــي ُيعقـــد فيهـــا مـــؤتمر المتـــوخى أيضـــًا أن ُيعقـــد االجتمـــاع األول لألطـــراف فـــي مســـاحة مبـــاٍن 

األطراف، ألن عدد المشاركين فيه سيكون أقـل وبـذلك سـتقل تكـاليف اللوجيسـتيات؛ وسـُيعقد، بوجـه خـاص، فـي مبنـى منظمـة 
 الصــحة العالميــة إذا ُعقــد مــؤتمر األطــراف فــي جنيــف، والتكلفــة المبينــة هــي تكلفــة عقــد االجتمــاع فــي جنيــف. أمــا إذا ُعقــد
االجتمــاع خــارج جنيــف فســيكون المتوقــع هــو أن يغطــي البلــد المضــيف فــرق التكلفــة المحتمــل أن ينــتج عــن عوامــل مثــل ســفر 

  موظفي األمانة والمترجمين الفوريين.
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  )٣األفرقة العاملة (  ٢-٢
  

    فيما يلي بيان تكلفة كل فريق عامل:
أيــام للفريــق العامــل (متوســط، ويمكــن أن يتغيــر ذلــك حســب حجــم اجتمــاع واحــد مدتــه ثالثــة   -

طرفــًا مــن األطــراف األقــل مــوارد،  ١٦بمــا فــي ذلــك ســفر ممثلــين لمــا يصــل عــدده (التمثيــل) 
، ولمــا يصــل عــدده إلــى اثنــين مــن الخبــراء مــن أقــل البلــدان نمــواً  ٨ولمــا يصــل عــدده إلــى 

 –(ثـــــالث لغـــــات فـــــي المتوســـــط)  دوالر أمريكـــــي؛ الترجمـــــة الفوريـــــة ٦٠ ٠٠٠ –الـــــدوليين 
دوالر أمريكــي؛  ١٧ ٠٠٠ -صــفحة فــي المتوســط)  ٢٥دوالر أمريكــي؛ الوثــائق ( ٢٠ ٠٠٠

  ١٠٣ ٠٠٠  دوالر أمريكي) ٦ ٠٠٠ –واللوجيستيات 
  ١٢ ٠٠٠  اجتماع واحد لميسري الفريق العامل الرئيسيين  -

  ١١٥ ٠٠٠  المجموع للفريق العامل الواحد
    العاملة الثالثةالمجموع لألفرقة 

أربعـــة اجتماعــات بواقـــع اجتمــاع واحـــد لكــل فريـــق عامــل، واجتماعـــان للفريــق العامـــل  ع(المجمــو 
  ٤٦٠ ٠٠٠  الذي قد ينشئه مؤتمر األطراف الخامس)

  
  أفرقة الخبراء  ٣-٢
  

فيمــا يلــي بيــان تكلفــة عقــد اجتمــاع واحــد مدتــه ثالثــة أيــام فــي جنيــف لفريــق خبــراء واحــد يضــم 
    عضوًا:  ١٥

  ٦٠ ٠٠٠  السفر  -
  ١٢ ٠٠٠  الوثائق  -
  ٣ ٠٠٠  اللوجيستيات  -

  ٧٥ ٠٠٠  المجموع الجتماع واحد
    المجموع لفريقي الخبراء

ثالثة اجتماعات بواقع اجتماع واحـد لفريـق الخبـراء الموجـود بالفعـل واجتمـاعين لفريـق المجموع (
  ٢٢٥ ٠٠٠  الخبراء الذي قد ينشئه مؤتمر األطراف الخامس)

    
  ١ ٧٣٠ ٠٠٠  ٢تكاليف أنشطة مجال العمل  مجموع
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  (ترتيبات تقديم التقارير بموجب االتفاقية)  ٣مجال العمل 
  
  تقارير األطراف والتقارير المرحلية العالمية عن تنفيذ االتفاقية  ١-٣
  

  إعداد التقارير المرحلية العالمية عن تنفيذ االتفاقية اجتماع خبراء (لمدة تتراوح بين يومين ويومين ونصف في جنيف) لدعم
  ٣٠ ٠٠٠  خبراء تقريباً  ٨سفر   -
  ٧ ٠٠٠  الوثائق  -
  ٣ ٠٠٠  اللوجيستيات  -

  ٤٠ ٠٠٠  المجموع الجتماع الخبراء
  ٣٠ ٠٠٠  قاعدة بيانات اتفاقية المنظمة اإلطارية (الصيانة والتحديث)

  
  بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقاريرتقديم الدعم إلى األطراف للوفاء   ٢-٣
  

(لقاءات تتراوح مدتها بين يوم ويوم ونصف لألطراف المهتمة، وتعقد مباشرة عقب االجتماعات  الحلقات العملية البلدانية
، ٢٠١٦، قبل بداية دورة تقديم التقارير في عام ٢٠١٥اإلقليمية ذات الصلة أو بالمؤتمرات الفيديوية، إذا أمكن في عام 

  )وبالتعاون مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية
  ٧ ٥٠٠  مندوبًا من البلدان القليلة الموارد ١٢مندوبين إلى  ١٠بدل المعيشة، في المتوسط، من   -
  ٧ ٥٠٠  سفر ممثل أو اثنين من األمانة  -
  ١٥ ٠٠٠  المجموع للدورة التدريبية الواحدة  -

  ٩٠ ٠٠٠  لست دورات تدريبيةالمجموع 
    لتقديم الدعم في الموقع البعثات الُقطرية

  ٥ ٠٠٠  أيام في المتوسط حسب المهمة والموقع) ٣(سفر الموظفين لمدة  بعثة واحدة  -
  ٥٠ ٠٠٠  المجموع لعشر بعثات

    
  ٣٠ ٠٠٠  إعداد أداة تدريبية على شبكة اإلنترنت وتعميمها كي تستخدمها األطراف

  
  التقارير التي قد ينشئها مؤتمر األطراف الخامس تقديم الدعم آللية استعراض  ٣-٣
  

  ممثًال لألطراف في المتوسط للمشاركة في اجتماع مدته يومان ونصف  ١٢سفر 
  ٥٠ ٠٠٠  (ممثالن من كل إقليم في المتوسط)

  ٧ ٠٠٠  الوثائق  -
  ٣ ٠٠٠  اللوجيستيات  -

  ٦٠ ٠٠٠  المجموع لالجتماع الحكومي الدولي
  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣تكاليف أنشطة مجال العمل  مجموع

  
  
  
  
  



FCTC/COP/5/INF.DOC./2  Annex  

13 

  (تقديم المساعدة الخاصة بالتنفيذ إلى األطراف)  ٤مجال العمل 
  
ــز نقــل   ١-٤ ــدعم لتجميــع وتوصــيل المعلومــات عــن المســائل الخاصــة بالمعاهــدة، وتعزي ــديم المشــورة وال تق

  الخبرات والتكنولوجيات
  

  ١االجتماعات اإلقليمية لتعزيز تنفيذ االتفاقية
    أيام (متوسط يمكن أن يتغير حسب التمثل والموقع): ٣تكلفة عقد حلقة عملية واحدة مدتها 

فـي  ٥فـي المتوسـط) والمـوظفين والخبـراء ( ١٤(سفر المشاركين من البلـدان األقـل مـوارد   -
  ٦٠ ٠٠٠  المتوسط)

  ٢٦ ٠٠٠  ٢(لغتان أو ثالث لغات في المتوسط)الترجمة الفورية   -
  ١١ ٠٠٠  الوثائق  -
  ٨ ٠٠٠  اللوجيستيات  -

  ١٠٥ ٠٠٠  المجموع الجتماع واحد
  ٦٣٠ ٠٠٠  المجموع لستة اجتماعات

  
(مـــن خـــالل عقـــد جلســـات  المســـاعدة إلـــى األطـــراف للتحضـــير لمـــؤتمر األطـــراف الســـادس تقـــديم

إعالمية مدتها تتراوح بين يوم ويوم ونصف للمجموعات اإلقليميـة قبـل شـهرين إلـى ثالثـة شـهور 
مــن انعقــاد مــؤتمر األطــراف الســادس، بــاالقتران مــع االجتماعــات اإلقليميــة لمراكــز التنســيق، أو 

    عبر المؤتمرات الفيديوية، حسب االقتضاء)
  ١٠ ٠٠٠  ليمية الواحدةمتوسط التكلفة للمجموعة اإلق

  ٦٠ ٠٠٠  مجموع التكاليف لست مجموعات إقليمية
  
  تقديرات االحتياجات والدعم المتعلق بها  ٢-٤
  

إلى األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها  إرسال بعثات تقدير االحتياجات
  أعضاء) ٥و ٣يتراوح بين أيام ألفرقة تضم عددًا  ٥(بعثات مدتها بمرحلة انتقالية 

  ٢١ ٠٠٠  السفر  -
  ٧ ٠٠٠  الدعم بالخبراء  -
  ٣ ٠٠٠  اللوجيستيات والترجمة الفورية وترجمة الوثائق  -
  ٧ ٠٠٠  اجتماع أصحاب المصلحة الوطنيين بشأن حصيلة تقدير االحتياجات  -

  ٣٨ ٠٠٠  المجموع لكل تقدير احتياجات
  ٧٦٠ ٠٠٠  المجموع لعشرين تقديرًا لالحتياجات

  
  
  

                                                           
  ُتعقد بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية.    ١
  بما في ذلك سفر المترجمين الفوريين حسب االقتضاء.    ٢
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االلتزامـات المحـددة المواعيـد  تقديم المساعدة التقنية الفوريـة بنـاًء علـى االحتياجـات المحـددة فيمـا يخـص
(الــدعم المباشــر إلــى وزارة الصـحة لتلبيــة االحتياجــات ذات األولويــة وااللتزامـات حســب أولويــات الطـرف 

تقـديم الـدعم فـي الموقـع لالحتياجـات ذات من خالل تقديم مشورة الخبراء والـدعم بـالخبراء بمـا فـي ذلـك و 
  ١األولوية، ومن خالل اآللية الوطنية المتعددة القطاعات)

    :متوسط تكلفة دعم الطرف الواحد
  ١٥ ٠٠٠  المساعدة المقدمة إلى وزارة الصحة لتلبية االحتياجات ذات األولوية  -
  ٨ ٠٠٠  (أسبوعان في المتوسط)عمل الخبراء   -
  ١٨ ٠٠٠  في المتوسط)(بعثتان السفر   -
  ٤ ٠٠٠  الوثائق واللوجيستيات  -

  ٤٥ ٠٠٠  مجموع دعم الطرف الواحد
  ٩٠٠ ٠٠٠  طرفاً  ٢٠مجموع دعم 

  
وشـركاء التنميـة،  إلى الجهات المانحة لتقديمهاتقديم الدعم التقني في إعداد اقتراحات البرامج والمشاريع 

ــالنظر إلــى توقــع ازديــاد االحتيــاج إلــى مســاعدات أخــرى، بنــاًء علــى االحتياجــات المحــددة  (مــن وذلــك ب
  ١تقديمها في الموقع)خالل تقديم مشورة الخبراء والدعم بالخبراء بما في ذلك 

    :متوسط تكلفة دعم الطرف الواحد
  ٨ ٠٠٠  (أسبوعان في المتوسط)عمل الخبراء   -
  ١٢ ٠٠٠  )بعثة أو بعثتان حسب االقتضاء(السفر   -
  ٢ ٠٠٠  الوثائق واللوجيستيات  -

  ٢٢ ٠٠٠  مجموع دعم الطرف الواحد
  ٢٢٠ ٠٠٠  أطراف ١٠مجموع دعم 

  
ـــة مـــن أجـــل تعزيـــز قاعـــدة المعـــارف الدراســـات والمنشـــورات والتعـــاون مـــع الشـــبكات  والمؤسســـات المعني

  وتبادلها بمقتضى االتفاقية
العالميـــــة ذات الصـــــلة الوثيقـــــة بصـــــكوك المعاهـــــدة، والتعـــــاون والمســـــاعدة علـــــى  الوثـــــائق  -

 ١٧ ٠٠٠منشـــورات، فـــي المتوســـط  ٤المســـتوى الـــدولي وعلـــى نحـــو متعـــدد القطاعـــات (
  ٦٨ ٠٠٠  دوالر أمريكي لكل منها)

دوالر  ٨ ٠٠٠منشـــــورات، فـــــي المتوســـــط  ٤اإلقليميـــــة (مجموعـــــات أفضـــــل الممارســـــات   -
  ٣٢ ٠٠٠  أمريكي لكل منها)

دوالر  ١٠ ٠٠٠دراسات، فـي المتوسـط  ٤الدراسات اإلقليمية أو دون اإلقليمية الخاصة (  -
  ٤٠ ٠٠٠  أمريكي لكل منها)

تقــديم الــدعم إلــى المؤسســات أو الشــبكات المعنيــة مــن أجــل تعزيــز وتبــادل المعــارف ذات   -
بكات التي تقـوم الصلة بالمعاهدة (دعم ما ال يقل عن اثنين أو ثالثة من المؤسسات/ الش

  ١٢٠ ٠٠٠  بدور مراكز المعرفة)
  ٢٦٠ ٠٠٠  مجموع دعم الدراسات والمنشورات والمعارف

  ٢ ٨٣٠ ٠٠٠  ٤مجموع تكاليف أنشطة مجال العمل 
                                                           

  سيدعى الخبراء الدوليون المناسبون إلى االنضمام إلى هذا العمل الذي تيسره أمانة االتفاقية.    ١
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(التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية ذات الطابع الـدولي وذات الطـابع اإلقليمـي   ٥مجال العمل 
    ومع سائر الهيئات)

    التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية  ١-٥
المعنيـة لمخصصـة األمـم المتحـدة والمشـتركة بـين الوكـاالت اعمـل اجتماع لفرقـة  تقديم الدعم الالزم لعقد

الصـــحة  منظمـــة أمانـــة(يـــنظم بالتعـــاون مـــع  اإلطاريـــة لمنظمـــةابمكافحـــة التبـــغ يركـــز علـــى تنفيـــذ اتفاقيـــة 
  )العالمية

  

  ٤٠ ٠٠٠  مشاركين ١٠دعم سفر عدد يصل إلى   -
  ٨ ٠٠٠  الوثائق  -
  ٤ ٠٠٠  اللوجيستيات  -
أنشـــطة المتابعـــة، بمـــا فـــي ذلـــك عقـــد جلســـة إعالميـــة للـــدول األعضـــاء فـــي المجلـــس االقتصـــادي   -

  ٨ ٠٠٠  واالجتماعي
    ٦٠ ٠٠٠  المجموع

  الدولية المعنيةاجتماعات التنسيق مع المنظمات 
  (تكاليف السفر والوثائق): االجتماعات التي ُتعقد خارج جنيف

  ٦ ٥٠٠  اجتماع واحد في المتوسط  -
    ٥٢ ٠٠٠  المجموع لثمانية اجتماعات

  ٨ ٠٠٠  (اللوجيستيات والوثائق)التي ُتعقد في جنيف  اجتماعات التنسيق
  ٦٠ ٠٠٠  الثنائية الجتماعات التنسيقالمجموع 

  
    تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب  ٢-٥

    الدوليين بشأن التعاون بين بلدان الجنوب أصحاب المصلحةاجتماع 
  ٤٨ ٠٠٠  مشاركاً  ١٢سفر عدد يصل إلى   -
  ٩ ٠٠٠  الوثائق  -
  ٣ ٠٠٠  اللوجيستيات  -

    ٦٠ ٠٠٠  المجموع
  المشاريع اإليضاحية بشأن التعاون بين بلدان الجنوب

  ٦٠ ٠٠٠  ١(في المتوسط)تكلفة المشروع الواحد 
  ١٨٠ ٠٠٠  المجموع لثالثة مشاريع

  ٢٠ ٠٠٠  )٣الخاصة بالمشاريع السابقة (لمنشورات ا
    ٢٦٠ ٠٠٠  المجموع 

  ٣٨٠ ٠٠٠  ٥مجموع تكاليف أنشطة مجال العمل 
                                                           

سيشــمل العمــل أنشــطة مــن قبيــل مــا يلــي: تبــادل أفضــل الممارســات (ثنائيــًا بــين مجموعــات البلــدان المتعاونــة)، وبنــاء     ١
ــا ودعــم المؤسســات / الشــبكات اإلقليميــة/ دون اإلقليميــة التــي تقــوم بــدور مراكــز القــدرات والتــدريب ونقــل الخبــرات والتكنولوجي

فــي خطــة  ٤ المعرفــة. والمجموعــة المحــددة لكــل مشــروع ســتحدد علــى أســاس االجتماعــات اإلقليميــة المبينــة فــي مجــال العمــل
لها بواسـطة المـذكورة أعـاله، وسـيتم تشـكيوأصـحاب المصـلحة  الـدوليين العمل، وسـتدعمها أيضـًا توصـيات اجتماعـات الخبـراء

  األطراف المشاركة وأمانة االتفاقية، وذلك بالتعاون مع المكتب اإلقليمي المعني التابع لمنظمة الصحة العالمية.
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  (الشؤون اإلدارية والتنظيمية وسائر الترتيبات واألنشطة)  ٦مجال العمل 
  
    الشؤون اإلدارية والتنظيمية العامة  ١-٦

  ١٠٠ ٠٠٠  االتصاالت والمعدات  -
(الترجمـــــــة الفوريـــــــة عقـــــــد االجتماعـــــــات مـــــــع البعثـــــــات الدائمـــــــة لألطـــــــراف فـــــــي جنيـــــــف   -

  ١٥ ٠٠٠  واللوجيستيات)
  ٢٥ ٠٠٠  الترتيبات اإلدارية األخرى  -
  ١٤٠ ٠٠٠  المجموع

  
    الدعوة واالتصال والمشاركة في االجتماعات المهنية  ٢-٦

في االجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة وفي الملتقيات الوطنية المعنية  المشاركة  -
  ٧٥ ٠٠٠  األطراف منبالسياسات بناًء على دعوة 

  ٤٠ ٠٠٠  (بما في ذلك النشرات الصحفية والموقع اإللكتروني) االتصال ووسائل اإلعالم  -
التوجيهيـة وسـائر الوثـائق الرسـمية باللغـات  المنشورات (قرارات مؤتمر األطـراف والمبـادئ  -

  ٦٠ ٠٠٠  ست)ال
    ١٧٥ ٠٠٠  المجموع

  ٣١٥ ٠٠٠  ٦مجموع تكاليف أنشطة مجال العمل 

  ٧ ٤٣٥ ٠٠٠  مجموع تكاليف األنشطة
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  ١باء:   تكاليف الموظفين
  

  تكاليف الثنائية  موظفو الفئة المهنية (الفنية)
  ٨٢٠ ٠٠٠  ٢مد  -١
  ٧٥٦ ٠٠٠  ٦م  -٢
  ٢ ١٤٤ ٠٠٠  (أربع وظائف) ٤م  -٣
  ٨٩٢ ٠٠٠  (وظيفتان) ٣م  -٤

    ٤ ٦١٢ ٠٠٠  وظائف) ٨المجموع الفرعي (
    موظفو فئة الخدمات العامة

  ٧٧٢ ٠٠٠  (وظيفتان) ٦خ ع  -١
  ٩٧٨ ٠٠٠  وظائف) ثالث( ٥خ ع  -٢

  ١ ٧٥٠ ٠٠٠  وظائف) ٥المجموع الفرعي (
وظيفـة) (دون احتسـاب المـوظفين اإلضـافيين ألغـراض خدمـة بروتوكـول  ١٣المجموع (

  ٦ ٣٦٢ ٠٠٠  القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ)
    

ألغـراض خدمـة بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار غيـر  ٢تكاليف المـوظفين اإلضـافية
  ٣)٢٠١٥عام  وأوائل ٢٠١٤شهرًا في عام  ١٦(لمدة  المشروع بمنتجات التبغ

  
  

    موظفو الفئة المهنية (الفنية)
  ٨٧٢ ٠٠٠  (وظيفتان) ٥م
    ٣٥٧ ٠٠٠  ٤م

    موظفو فئة الخدمات العامة
  ٤٣٥ ٠٠٠  (وظيفتان) ٥خ ع

  ١ ٦٦٤ ٠٠٠  وظائف) ٥مجموع الموظفين ذوي الصلة بالبروتوكول (

  ٨ ٠٢٦ ٠٠٠  المجموع
=     =     =  

                                                           
تكـاليف إرشـادية لمـوظفي األمانـة األساسـيين ُحسـبت علـى أسـاس أحـدث تكـاليف معياريـة لمرتبـات المـوظفين فـي الفتـرة     ١

. وســـيتم تمويـــل جـــزء مـــن تكـــاليف ٢٠١٥-٢٠١٤ت التـــي قـــد تحـــدث فـــي الفتـــرة ؛ وســـيلزم احتســـاب التغييـــرا٢٠١٣-٢٠١٢
الموظفين من المساهمات الخارجة عن الميزانية، وسيعتمد تنفيذ الخطة الخاصة بـالموظفين والتعـديالت الممكنـة علـى التـوافر 

واالنتــدابات القصــيرة المــدة  الفعلــي لتلــك األمــوال وعلــى تطــور عــبء العمــل. وال تشــمل الخطــة الخاصــة بــالموظفين التكليفــات
  والتي ستتم حسب االحتياجات الفعلية والموارد المتاحة.

قـل إلـى ميزانيـة اجتمـاع األطـراف بمجـرد أن اف مـرة واحـدة، ومـن المتوقـع أن تنهذه تكلفـة تتحملهـا ميزانيـة مـؤتمر األطـر     ٢
  .٢٠١٤أن تنعقد في عام يعتمد اجتماع األطراف خطة عمله وميزانيته في دورته األولى المتوقع 

  .FCTC/COP/5/20من الوثيقة  ٢من الملحق  ٤٤وفقًا للفقرة     ٣


