
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/22  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أيلول/ سبتمبر ١  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٢-٦البند 
  
  
  

  تقرير األداء المبدئي الخاص
  ٢٠١٥-٢٠١٤العمل والميزانية بخطة 

  
  

  تقرير من أمانة االتفاقية
  
  
تشـــرين  ١٧-١٢طلـــب مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه الخامســـة (التـــي عقـــدت فـــي ســـول، جمهوريـــة كوريـــا،  -١

هــذا التقريــر  وأعــد ٢٠١٥.١-٢٠١٤) تقــديم تقريــر مبــدئي عــن تنفيــذ خطــة العمــل والميزانيــة ٢٠١٢الثــاني/ نــوفمبر 
حزيــــران/  ٣٠عمــــًال بــــذلك القــــرار وهــــو يشــــمل األشــــهر الســــتة األولــــى مــــن تنفيــــذ خطــــة العمــــل والميزانيــــة حتــــى 

 .٢٠١٤ يونيو
 
اللتـين اعتمـدهما مـؤتمر األطـراف  ٢٠١٥-٢٠١٤ويتبع التقرير هيكل خطة العمل والميزانية للفترة الماليـة  -٢

. ويقــّيم التقــدم المحــرز فــي إنجــاز المهــام حســب ثــالث فئــات هــي "مهمــة منجــزة"، FCTC/COP5(19)فــي القــرار 
إلــى ســابقًا "ومهمــة قيــد اإلنجــاز"، "ومهمــة تقتضــي إجــراءات إضــافية" باتبــاع نمــوذج تقــارير األداء المبدئيــة المقدمــة 

 مؤتمر األطراف.
  

  مؤتمر األطراف
  

  لدورة السادسة لمؤتمر األطراف وعقدهاالتحضير ل
  
أبرمت أمانة االتفاقية اتفـاق االستضـافة مـع االتحـاد الروسـي فـي تشـرين األول/  المهمة قيد اإلنجاز: هذه -٣

وشـاركت أمانـة االتفاقيـة والحكومـة  ٢عمًال بالقرار الذي اتخـذه مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه الخامسـة. ٢٠١٣أكتوبر 
هيئة مكتب مؤتمر األطراف في وقت الحق.  عليهماالمضيفة في استعراض موعد عقد الدورة ومكانه اللذين وافقت 

أولـى بعثـة تحضـيرية  ذهبـت األمانـة فـيمؤتمرات عن ُبعد للمتابعة مع ممثلـي البلـد المضـيف و وعقدت اجتماعات و 
 .٢٠١٤وتقرر توجيه بعثة ثانية في تموز/ يوليو  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  في موسكوإلى 

                                                           
  .FCTC/COP5(19)انظر القرار    ١
 .FCTC/COP5(24)انظر القرار    ٢
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حزيـران/ يونيـو مسـتهل شـهر مراقـب فـي ت المتمتعـة بصـفة الالجهـاوأرسلت مذكرات شفوية إلى األطـراف و  -٤
هيئــة المكتــب.  عبالتشــاور مــالــذي أعــد باإلضــافة إلــى جــدول األعمــال المؤقــت  هــاإلــى ترشــيح ممثلي اتــدعوه ٢٠١٤

وتعالج األمانـة الترشـيحات الخاصـة بوفـود األطـراف بمـا فـي ذلـك ترتيبـات سـفر المنـدوبين المـؤهلين للحصـول علـى 
 هو مقرر. وفقًا لماإعداد الوثائق الرسمية  هااألعمال التحضيرية األخرى بما في ىوتجر ف السفر. دعم تكالي

  
  دعم عمل هيئة مكتب مؤتمر األطراف

  
تـم دعـم عمـل هيئـة المكتـب التـي انتخبهـا مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه الخامسـة  هذه المهمة قيـد اإلنجـاز: -٥

عقــب اجتمــاعين ســابقين عقــدا عــام  ٢٠١٤حســبما هــو مقــرر. وعقــدت هيئــة المكتــب اجتماعــًا فــي نيســان/ أبريــل 
استعرضــت  ١. وعمــًال بــالقرارات الصــادرة عــن مــؤتمر األطــراف، وخصوصــًا القــرار بشــأن دور هيئــة المكتــب،٢٠١٣

اللتـــين  مـــن المســـائل مثـــل تنفيـــذ خطـــة العمـــل والميزانيـــة عـــدداإلرشـــادات وقـــدمتها إلـــى األمانـــة بشـــأن يئـــة المكتـــب ه
اعتمــدهما مــؤتمر األطــراف وعمــل األفرقــة فــي الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورتين التــي أنشــأها مــؤتمر األطــراف وتقــديم 

عمليــة اعتمــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة  الطلبــات للحصــول علــى صــفة المراقــب لــدى مــؤتمر األطــراف واســتعراض
ومشاركة الجمهـور فـي دورات مـؤتمر األطـراف واجتماعـات الهيئـات الفرعيـة وٕاعـداد جـدول األعمـال المؤقـت للـدورة 
السادسـة لمـؤتمر األطـراف. واتخـذت األمانـة الترتيبـات لنشــر وثـائق هيئـة المكتـب ومحاضـرها علـى موقـع إلكترونــي 

اء على طلب مؤتمر األطـراف. وقـدمت األمانـة أيضـًا الـدعم إلـى هيئـة المكتـب بالتشـاور محمي إلعالم األطراف بن
مع إدارة المنظمة لشؤون المـوارد البشـرية فـي إطـار عملهـا المتصـل بتعيـين رئـيس أمانـة االتفاقيـة. وسيتواصـل دعـم 

حسبما هو  ٢٠١٥وقع في عام عمل هيئة المكتب قبيل انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر األطراف وخاللها والعمل المت
 مقرر.

  
  البروتوكول والمبادئ التوجيهية والصكوك األخرى الممكنة لتنفيذ االتفاقية

  
  العمل المطلوب تحضيرًا لبدء نفاذ بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
ــد اإلنجــاز: -٦ ال تــزال األمانــة تقــدم المســاعدة التقنيــة إلــى األطــراف وجهــًا لوجــه وفــي شــكل  هــذه المهمــة قي

) ٢٠١٤آذار/ مــارس  ٢١-١٨إلكترونــي. وقــد اســتخدم االجتمــاع اإلقليمــي لإلقلــيم األوروبــي (بودابســت، هنغاريــا، 
الــوعي  ) إلذكــاء٢٠١٤نيســان/ أبريــل  ٣٠-٢٨واالجتمــاع اإلقليمــي إلقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ (نــادي، فيجــي، 

بالبروتوكول لدى مراكز االتصال المعنية باتفاقية المنظمة اإلطارية. وبحثت أمانـة االتفاقيـة البروتوكـول مـع ممثلـي 
قطاعات الصحة والجمارك والعدل وٕانفاذ القانون وقطاعات أخرى ومع منظمـات المجتمـع المـدني ومنظمـة الصـحة 

ة القطاعات عقد بناء على طلـب حكومـة أوغنـدا (كمبـاال، عددالعالمية خالل اجتماع للجهات صاحبة المصلحة المت
). وشــارك فــي االجتمــاع موظفــو الجمــارك مــن ســائر الــدول األعضــاء فــي ٢٠١٤نيســان/ أبريــل  ٢٥-٢٣أوغنــدا، 

 ٢جماعة شرق أفريقيا أيضًا.
 
ألوروبــي وفيمــا يتعلــق بحلقــات العمــل المشــتركة بــين البلــدان والخاصــة بــالبروتوكول، لقــد تفضــل االتحــاد ا -٧

وثالثــة  فــي رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيابالموافقــة علــى تــوفير التمويــل لحلقــة عمــل دون إقليميــة للــدول األعضــاء 
. وسـيمثل المشـاركون ثالثـة قطاعـات حكوميـة ٢٠١٤من المقـرر عقـدها فـي كـانون األول/ ديسـمبر  ٣أطراف أخرى

                                                           
  .FCTC/COP5(20)القرار    ١
 بوروندي وكينيا ورواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة.   ٢

برونــي دار الســالم وكمبوديــا والصــين واليابــان وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وماليزيــا وميانمــار والفلبــين وجمهوريــة    ٣
 كوريا وسنغافورة وتايلند وفييت نام.
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لبروتوكول حسـب االقتضـاء (مثـل قطـاع إنفـاذ هي قطاع الصحة العمومية وقطاع الجمارك وقطاع آخر له صلة بـا
مـن أجـل الحصـول علـى علـى قـدم وسـاق القانون أو قطـاع العـدل أو قطـاع الشـؤون الخارجيـة). والمناقشـات جاريـة 

 مع حكومة بنما.منها تلك الجارية و  ،تمويل حلقات عمل إضافية
  
مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة الجمــارك  ووطــدت أمانــة االتفاقيــة تعاونهــا -٨

 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة. وعقــد رئــيس األمانــة اجتماعــات مــع المــدير التنفيــذي لالعالميــة
التقنيـين فيهمـا ثم اجتماعات مع كبار موظفي هاتين المنظمتين والمـوظفين  منظمة الجمارك العالميةواألمين العام ل

على إطار للتعـاون مـن أجـل  ومنظمة الجمارك العالميةالستكشاف آليات التعاون المحتملة. ووافقت أمانة االتفاقية 
. وأجريـت مناقشـات أوليـة أيضـًا ٢٠١٤مـارس  آذار/ ٢٠لنوايـا فـي لعلى إعـالن دعم بدء نفاذ البروتوكول بالتوقيع 

بشـــأن دوريهمـــا المحتملـــين فـــي دعـــم األنشـــطة المتصـــلة  للتجـــارة والتنميـــة مـــع البنـــك الـــدولي ومـــؤتمر األمـــم المتحـــدة
 بالبروتوكول.

  
ونهضــت األمانــة بــالبروتوكول خــالل اجتماعــات عالميــة رفيعــة المســتوى استضــافتها منظمــات شــريكة أي  -٩

والعشــرين للجنــة منــع  والــدورة الثالثــة منظمــة الجمــارك العالميــةخــالل الــدورة الثالثــة والثالثــين للجنــة اإلنفــاذ التابعــة ل
. وفضـًال عـن ذلـك، أمـدت مكتـب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـةالتـي عقـدها  الجريمة والعدالة الجنائية

لمنـع الجريمـة والعدالـة الثالـث عشـر  اإلقليمية لمؤتمر األمـم المتحـدةاألمانة المشاركين في االجتماعات التحضيرية 
مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة وشـــارك ممثلـــون مـــن وتوكـــول. الجنائيـــة بالمعلومـــات عـــن البر 

 بدورهم في عدة اجتماعات متصلة بالبروتوكول نظمتها أمانة االتفاقية. ومنظمة الجمارك العالمية
  

أوليـة لدراسـة عـن المتطلبـات األساسـية لنظـام اقتفـاء األثـر وتحديـد المنشـأ والمركـز العـالمي وُأعدت صيغة  -١٠
ينبغـي إنشـاؤهما فـي غضـون خمـس سـنوات مـن نفـاذ البروتوكـول. وتهـدف الدراسـة اللـذين لتنسيق تبادل المعلومـات 

أ وتشـــغيله وٕالـــى دعـــم مـــداوالت إلـــى تيســـير العمليـــات المقبلـــة لتصـــميم النظـــام العـــالمي القتفـــاء األثـــر وتحديـــد المنشـــ
اجتمـــاع األطـــراف فـــي البروتوكـــول. وعـــالوة علـــى ذلـــك، أعـــدت أمانـــة االتفاقيـــة قائمـــة مرجعيـــة للتقيـــيم الـــذاتي كـــي 
تستخدمها األطراف فـي تقيـيم أطرهـا القانونيـة والتنظيميـة والسياسـية بـالنظر إلـى متطلبـات البروتوكـول وبغيـة تحديـد 

المســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات. وتتــاح القائمــة المرجعيــة باللغــات الرســمية  جــاليفــي منطــاق احتياجــات األطــراف 
 .الست لمؤتمر األطراف

  
طرفــًا فــي اتفاقيــة  ٤٠سيقتضــي بــدء نفــاذ البروتوكــول تصــديق  هــذه المهمــة تقتضــي إجــراءات إضــافية: -١١

ل). وستعقد الدورة األولـى الجتمـاع من البروتوكو  ٤٥المنظمة اإلطارية عليه أو انضمام هذه األطراف إليه (المادة 
مـن  ١-٣٣األطراف بالتزامن مع الدورة العادية القادمة لمؤتمر األطراف التي تلي بدء نفاذ البروتوكول وفقـًا للمـادة 

البروتوكــول. وعليــه، لــن تعقــد الــدورة األولــى الجتمــاع األطــراف قبــل الــدورة الســابعة لمــؤتمر األطــراف (التــي ينبغــي 
رهنًا بقرار يتخذه مـؤتمر األطـراف). ويـدعى مـؤتمر األطـراف بالتـالي إلـى النظـر  ٢٠١٧أو  ٢٠١٦ عقدها في عام

فــي إعــادة تخصــيص األمــوال التــي خصصــت للــدورة األولــى الجتمــاع األطــراف فــي خطــة العمــل والميزانيــة للفتــرة 
ـــالبروتوكول فـــي ا ٣٤٥ ٠٠٠( ٢٠١٥-٢٠١٤ -٢٠١٤لفتـــرة دوالر أمريكـــي) لكـــي تســـتهدف األنشـــطة المتصـــلة ب
العقبات التي تعرقل بدء نفاذ البروتوكول  ّدد) التكليف بإجراء دراسات تح١بالتشديد الخاص على ما يلي: ( ٢٠١٥

لـــدى  االتجـــار غيـــر المشـــروع بمنتجـــات التبـــغ) وٕاذكـــاء الـــوعي بمشـــكلة ٢وتقتـــرح نهجـــًا للتصـــدي لهـــذه العقبـــات؛ (
) ودعم انضمام األطراف إلى البروتوكول من خالل عقد حلقات عمـل ٣القطاعات الحكومية غير قطاع الصحة؛ (

دون إقليمية يشارك فيها قطاع الجمارك وقطاع إنفاذ القانون وسائر الجهات صانعة القرارات من أجل بناء القـدرات 
 البلدان بالتعاون مع وكاالت أخرى.داخل 
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 .FCTC/COP/6/6على معلومات إضافية عن وضع البروتوكول ضمن الوثيقة  ويمكن االطالع -١٢
 

وفريـق الثالثـة العاملـة الحكوميـة الدوليـة أي األفرقـة عقد األفرقـة التـي أنشـأها مـؤتمر األطـراف 
  الخبراء بتقديم التقارير إلى الدورة السادسة لمؤتمر األطراف

  
التـي الحكوميـة الدوليـة لتنظـيم عمـل األفرقـة العاملـة الالزمـة قـدمت األمانـة المسـاعدة  هذه المهمة منجزة: -١٣

والفريــق المعنــي  ١٨و ١٧والفريــق المعنــي بالمــادتين  ١٠و ٩تين المعنــي بالمــادف أي الفريــق أنشــأها مــؤتمر األطــرا
 ٣٠إلـى  ٢٨. وُعقدت اجتماعات األفرقة العاملة في جنيـف مـن بالتدابير المستدامة لتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية

تشــرين األول/ أكتــوبر  ٣١إلــى  ٢٩ومــن  ٢٠١٤ شــباط/ فبرايــر ٢٠إلــى  ١٨ومــن  ٢٠١٤١كــانون الثــاني/ ينــاير 
عقــب األعمـال التحضـيرية التـي اضـطلع بهـا الميســرون  علـى التـوالي ٢٠١٤نيسـان/ أبريـل  ٤إلـى  ٢ومـن  ٢٠١٣

ماعــًا للفريــق العامــل المفتــوح العضــوية . وٕاضــافة إلــى ذلــك، دعمــت األمانــة أيضــًا اجتالرئيســيون لكــل فريــق عامــل
بفضـــل المســاهمة الماليــة الســخية التـــي  ٢٠١٣٢حزيــران/ يونيــو  ٦إلــى  ٣عقــد فــي جنيـــف مــن  ٦المعنــي بالمــادة 

 ٢٠١٣قدمتها أستراليا. وأتيحت مسودة المبادئ التوجيهية التـي أعـدها الفريـق العامـل لألطـراف فـي أيلـول/ سـبتمبر 
 ا النهائية في وقت الحق أخذًا في الحسبان التعليقات المتلقاة من األطراف.لتعلق عليها ووضعت صيغته

 
 ١٩وقــدمت األمانــة أيضــًا المســاعدة التقنيــة واإلداريــة الالزمــة لتنظــيم عمــل فريــق الخبــراء المعنــي بالمــادة  -١٤

ر األطــراف. وعقــدت األمانــة فريــق الخبــراء بإشــراف هيئــة مكتــب مــؤتم ٣) الــذي أنشــأه مــؤتمر األطــراف.المســؤولية(
. ٢٠١٤آذار/ مـارس  ١٢إلى  ١٠ومن  ٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢٥إلى  ٢٣وعقد اجتماعان في جنيف من 

ويبحث أفضل الممارسـات والعقبـات والخيـارات المتاحـة  ّددوأعد فريق الخبراء تقريرًا لتقديمه إلى مؤتمر األطراف يح
 لوضع التشريعات وتوفير الدعم التقني لألطراف.

  
وقدمت تقـارير جميـع الهيئـات الخمـس العاملـة فـي الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورتين إلـى مـؤتمر األطـراف لكـي  -١٥

 ٤ينظر فيها.
  

  ترتيبات تقديم التقارير بموجب االتفاقية
  

  تقارير األطراف والتقارير المرحلية العالمية عن تنفيذ االتفاقية
  

ـــارير لعـــام  هـــذه المهمـــة قيـــد اإلنجـــاز: -١٦ ـــاير إلـــى  ١مـــن  ٢٠١٤دامـــت دورة تقـــديم التق كـــانون الثـــاني/ ين
يومًا منح لألطراف من أجل تقديم التقارير. وظلت األمانة تتابع  ١٥وشملت تمديدًا لمدة  ٢٠١٤نيسان/ أبريل  ٣٠

ة ونشـــر مـــع األطـــراف تقـــديم التقـــارير فـــي الوقـــت المناســـب بـــإجراء اتصـــاالت منتظمـــة مـــع مراكـــز االتصـــال الوطنيـــ
أي نســبة تزيــد  ٪٧٣طرفــًا ( ١٣٠إعالنــات علــى الموقــع اإللكترونــي التفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة. وقــدم مــا مجموعــه 

. وعــالوة ٢٠١٤نيســان/ أبريــل  ٣٠) تقــاريره عــن التنفيــذ بحلــول ٢٠١٢بقــدر طفيــف علــى النســبة المســجلة فــي عــام 
رنــت عــن اســتخدامه للمبــادئ التوجيهيــة بشــأن التنفيــذ. طرفــًا األســئلة االختياريــة علــى اإلنت ١٨علــى ذلــك، اســتكمل 

                                                           
الميســرون الرئيســيون وممثلــو مــا يصــل إلــى طــرفين لكــل إقلــيم  ١٠و ٩حضــر اجتمــاع الفريــق العامــل المعنــي بالمــادتين    ١

  .٢٠١٥-٢٠١٤عملية ترشيح نسقتها األمانة بالتعاون مع الميسرين الرئيسيين تمشيًا مع خطة العمل والميزانية للفترة  عقب
  .٢٠١٣-٢٠١٢بشأن تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية  FCTC/COP5(16)عمًال بالقرار    ٢
 .FCTC/COP5(9)انظر القرار    ٣

  .FCTC/COP/6/14و FCTC/COP/6/13و FCTC/COP/6/12و FCTC/COP/6/8و FCTC/COP/6/7الوثائق    ٤
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نيســان/ أبريــل. ومــن المتوقــع صــدور التقريــر  ٣٠فــي  ّددوتلقــت األمانــة باســتمرار التقــارير منــذ الموعــد األخيــر المحــ
مـؤتمر المرحلي العالمي عن تنفيذ االتفاقية الذي تعده األمانة باللغة اإلنكليزية بحلول موعـد انعقـاد الـدورة السادسـة ل

األطــراف. وٕاضــافة إلــى ذلــك، قــدمت وثيقــة تتضــمن النتــائج الرئيســية للتقــارير عــن التنفيــذ المتلقــاة خــالل دورة تقــديم 
 ١إلى مؤتمر األطراف وفقًا للممارسة المتبعة. ٢٠١٤التقارير لعام 

  
  دعم األطراف للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير

 
اســتكملت خالصــة المؤشــرات الخاصــة باتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي أواخــر عــام  هــذه المهمــة منجــزة: -١٧

لتيســير حصــول األطــراف علــى المؤشــرات الخاصــة بالمعاهــدة واســتخدام األطــراف لهــذه المؤشــرات. وأتيحــت  ٢٠١٣
اني/ ينــاير دورات تدريبيــة بشــأن تقــديم التقــارير لألطــراف عبــر حلقــات دراســية شــبكية نظمتهــا األمانــة فــي كــانون الثــ

). ٢٠١٤آذار/ مارس  ٢١-١٨. وعقدت دورة تدريبية خاصة خالل االجتماع اإلقليمي األوروبي (هنغاريا، ٢٠١٤
وقدمت المشورة والمساعدة التقنيتان إلى مراكز االتصال الوطنية المسؤولة عن التقـارير بنـاء علـى الطلـب. وحصـل 

هــذه المشــورة والمســاعدة خــالل فتــرة تقــديم التقــارير مــن  حــوالي نصــف مراكــز االتصــال التابعــة لألطــراف علــى مثــل
 .٢٠١٤شهر كانون الثاني/ يناير إلى شهر نيسان/ أبريل 

 
فيمـــا يتصـــل بنظـــام  ٢٠١٣إن العمـــل المســـتهل فـــي كـــانون األول/ ديســـمبر  هـــذه المهمـــة قيـــد اإلنجـــاز: -١٨

المعلومات الخاص باتفاقية المنظمة اإلطارية الذي سيسـتخدم لتشـجيع تبـادل المعلومـات والممارسـات بـين األطـراف 
يانــات هــو فــي طــور اإلنجــاز قبــل انعقــاد الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف. ويشــمل نطــاق نظــام المعلومــات قاعــدة ب

بشأن التنفيذ أعيـد تصـميمها ونظامـًا جديـدًا لالتصـال إلمـداد األطـراف بقنـوات لالتصـال وتبـادل المعلومـات بمـا فـي 
 ذلك عن طريق مراكز المعارف. وسييسر أيضًا تبادل القوانين واللوائح بين األطراف.

  
األطــراف عــن  لجنــة الخبــراء التــي ترشــحها األطــراف لتيســير اســتعراض مــؤتمر األطــراف لتقــارير

  التنفيذ
  

من المتوقع عقد اجتماع للجنة خبـراء تيسـر اسـتعراض مـؤتمر األطـراف لتقـارير  هذه المهمة قيد اإلنجاز: -١٩
رهنــًا بالحصــول علــى توجيهــات إضــافية مــن مــؤتمر األطــراف. ويــرد عــرض  ٢٠١٥األطــراف عــن التنفيــذ فــي عــام 

لكـي  FCTC/COP/6/17واإلطار الزمني لعملها ضمن الوثيقـة الترتيبات المحتملة المتعلقة بتشكيل اللجنة وواليتها 
 ينظر فيها مؤتمر األطراف.

  
ة مــن االتفاقيــة مــع التركيــز بصــفة خاصــة علــى ّددمســاعدة األطــراف علــى تنفيــذ أحكــام محــ

  مساعدة األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
  

ــدعم ب  هاشــأن تجميــع المعلومــات عــن المســائل الخاصــة بالمعاهــدة وتوصــيلتقــديم المشــورة وال
  وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا

 
واصـلت األمانـة عملهـا المتصـل بالمسـاعدة علـى التنفيـذ باالسـتناد إلـى اآلليـات  هذه المهمة قيـد اإلنجـاز: -٢٠

الرئيســـية التـــي اعتمـــدها مـــؤتمر األطـــراف أي حلقـــات العمـــل المشـــتركة بـــين البلـــدان وعمليـــات تقـــدير االحتياجـــات 
ليميـان (فـي ، نظـم اجتماعـان إق٢٠١٤والمساعدة ذات الصلة وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وفي عـام 

                                                           
  .FCTC/COP/6/5الوثيقة    ١
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في بودابست بهنغاريا؛ وفي إقليم غرب المحيط الهـادئ مـن  ٢٠١٤آذار/ مارس  ٢١إلى  ١٨اإلقليم األوروبي من 
فــي نــادي بفيجــي) بالتعــاون مــع مكتبــي المنظمــة اإلقليميــين المعنيــين ومكاتبهــا  ٢٠١٤نيســان/ أبريــل  ٣٠إلــى  ٢٨

اجتمـــــاعين إقليميـــــين آخـــــرين (إلقلـــــيم شـــــرق المتوســـــط القطريـــــة المعنيـــــة والحكـــــومتين المضـــــيفتين. ويتوقـــــع عقـــــد 
ينظمهمــا مكتبــا المنظمــة اإلقليميــان المعنيــان بالتنســيق  ٢٠١٤األمــريكتين) فــي أواخــر شــهر أيلــول/ ســبتمبر  وٕاقلــيم
وتوافــــق األطــــراف لــــدى اختتــــام االجتماعــــات علــــى وثــــائق ختاميــــة لتســــليط األضــــواء علــــى  ١أمانــــة االتفاقيــــة. مــــع

ـــائج ـــائق علـــى الموقـــع اإللكترونـــي والتوصـــيا النت ت الرئيســـية المنبثقـــة عـــن المناقشـــات. ويمكـــن االطـــالع علـــى الوث
 ./http://www.who.int/fctc/implementation/workshops التالي:

 
ة فـــي األقـــاليم تـــرتبط ّددرســـات الوطنيـــة المحـــوأعـــدت دراســـات إقليميـــة ودراســـات حـــاالت عـــن أفضـــل المما -٢١

ويجـري إعـداد  ٢باالجتماعات اإلقليمية. كمـا يسـرت األمانـة سلسـلة أخـرى مـن المنشـورات التقنيـة كمرجـع لألطـراف.
بعض هذه المنشورات ذات النطاق العالمي بالتعاون مع وكاالت األمم المتحـدة األخـرى مثـل برنـامج األمـم المتحـدة 

 .ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةاإلنمائي 
  

مــنح التــراخيص  ٢٠١٤وفيمــا يتصــل بنقــل الخبــرات والتكنولوجيــا بــين األطــراف، يســرت األمانــة فــي عــام  -٢٢
الســتخدام التحــذيرات الصــحية المصــورة بمــا فــي ذلــك الختبــار التحــذيرات الصــحية الجديــدة لســاموا ونيوزيلنــدا وســتة 

جلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكـة العربيـة السـعودية بلدان من الدول األعضاء في م
واإلمــارات العربيــة المتحــدة) والــيمن. وتعمــل األمانــة عــن كثــب مــع منظمــة الصــحة العالميــة لتعزيــز اســتخدام قاعــدة 

ي. وتســدي األمانــة بيانــات المنظمــة بشــأن التحــذيرات الصــحية المصــورة المستضــافة علــى موقــع المنظمــة اإللكترونــ
 أيضًا المشورة بشأن المسائل الخاصة بالمعاهدة وتيسر تبادل المعلومات بين األطراف بناء على الطلب.

  
وتواصــــل العمــــل أيضــــًا علــــى إنشــــاء مراكــــز للمعــــارف مــــن المتوقــــع أن تكــــون منطلقــــًا لتبــــادل المعلومــــات  -٢٣

كز المعـارف الجهـات صـاحبة المصـلحة بمـا فيهـا والمعارف والمهارات والخبرات على الصعيد الدولي. وستحشد مرا
األطــراف والمجتمـــع المـــدني والجهـــات الشــريكة اإلنمائيـــة والمؤسســـات األكاديميـــة. وقــد اســـتكملت الترتيبـــات إلنشـــاء 

بالتنسيق مع الحكومتين المعنيتين وبدعم منهما وهذان المركزان هما مركز  ٢٠١٣مركزين للمعارف في أواخر عام 
ظـل االتحـاد مـن أجـل مكافحـة السـرطان علـى الصـعيد بالقـانون والسـرطان فـي أسـتراليا (العامـل فـي ماكيب المعنـي 

) في ضوء خبرته المتصـلة بمجـال الوقايـة مـن السـرطان والقـانون والمعهـد الـوطني للصـحة والرفـاه فـي فنلنـدا الدولي
اسـات. ووقعـت األمانـة وحكومـة في ضوء خبرته المتصلة بالترصد والوبائيات ودمـج حمايـة الصـحة فـي جميـع السي
نظــرًا إلــى التــزام أوروغــواي  ٢٠١٤أوروغــواي علــى مــذكرة تفــاهم بشــأن إنشــاء مركــز ثالــث للمعــارف فــي أيــار/ مــايو 

بالتعــاون بــين بلــدان الجنــوب وٕالــى تــدابير هــذا البلــد الراســخة المتصــلة بــاإلقالع عــن تعــاطي التبــغ وسياســاته المتينــة 
 .١١و ٨بشأن تنفيذ المادتين 

  
  تقدير االحتياجات وتعزيز الحصول على الموارد المتاحة

  
تم تلقي طلبات لدعم عمليات تقدير االحتياجات من ثمانية أطراف أخرى خالل  هذه المهمة قيد اإلنجاز: -٢٤

ويجـري التحضـير لتنظـيم هـذه العمليـات لتقـدير االحتياجـات بالتعـاون مـع الحكومـات  ٣الفترة المشمولة بهذا التقريـر.
                                                           

إلـى  ٩فـي اإلقلـيم األفريقـي مـن  ٢٠١٣-٢٠١٢عقدت ثالثة اجتماعات لتعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية في الفترة    ١
فـي  ٢٠١٣تمـوز/ يوليـو  ٢٦إلى  ٢٣في داكار بالسنغال وفي إقليم جنوب شرق آسيا من  ٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ١٢

  في بوغوتا بكولومبيا. ٢٠١٣أيلول/ سبتمبر  ٦ إلى ٣نيودلهي بالهند وفي إقليم األمريكتين من 
 .  /www.who.int/fctc/publications/techseries/enانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٢

  لديمقراطية الشعبية ونيوي وجامايكا وتوغو وتونغا.ة القوميات والكونغو وجمهورية الو اعددبنن ودولة بوليفيا المت   ٣
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عمليـة كاملـة لتقـدير  ٢٨المعنية وبالتنسيق مع المنظمة والجهات الشريكة اإلنمائية األخرى. وقد أجريت حتى اآلن 
ان أخـــرى (أفغانســـتان ة الخاصـــة بالتنفيـــذ فـــي ثالثـــة بلـــدّدد. وقـــدمت المســـاعدة المحـــ٢٠٠٩منـــذ عـــام  ١االحتياجـــات

 وبوتسوانا والسنغال) بناء على طلب األطراف.
 
ت الخبـــرة المتزايـــدة المتصـــلة بعمليـــات تقـــدير االحتياجـــات التـــي أجرتهـــا أمانـــة أتاحـــ هـــذه المهمـــة منجـــزة: -٢٥

تحســين المنهجيــة وتعزيــز المردوديــة. وقــدمت أيضــًا المجــال أمــام االتفاقيــة بالتعــاون مــع مختلــف الجهــات الشــريكة 
لتــي حــة ســريعة عــن التحــديات الرئيســية التــي تواجههــا األطــراف فــي تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة والمجــاالت الم

 تتطلب الدعم التقني والمالي.
  

علــى تخطــيط المســاعدة التــي تقــدم إلــى األطــراف فــي مرحلــة مــا بعــد تقــدير جــرى التركيــز بوجــه خــاص و  -٢٦
. وقــدم الــدعم فــي مرحلــة مــا بعــد ٢٠١٤االحتياجــات وتــوفير هــذه المســاعدة وتيســيرها فــي النصــف األول مــن عــام 

. ولـــدى إعــداد هـــذا التقريــر (تمـــوز/ يوليـــو ٢٠١٤فــي النصـــف األول مـــن عــام  ٢طرفـــاً  ١٢تقــدير االحتياجـــات إلــى 
) كانت مسألة توفير الدعم المالي لبيرو وساموا وسري النكا قيد البحث. ويجري أيضـًا إعـداد دراسـة إقليميـة ٢٠١٤

ملخصــًا عــن المبــادرات المســجلة فــي األطــراف التــي  ٢(أ) فــي أفريقيــا. ويتضــمن الملحــق ٢-٥عــن وضــع المــادة 
 .٢٠١٤استفادت من المساعدة في مرحلة ما بعد تقدير االحتياجات خالل عام 

  
  الهيئاتمع سائر و ذات الطابع الدولي واإلقليمي التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية 

  
المعنيـة ذات الطـابع الدوليـة الحكوميـة مـع المنظمـات فيهمـا توسـع الالتعـاون والتنسـيق و  رساءإ

  الهيئاتمع سائر واإلقليمي و الدولي 
  

عقد االجتماع الثاني لفرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية  هذه المهمة قيد اإلنجاز: -٢٧
وهــذه  ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ٣٠و ٢٩فــي  (غيــر الســارية) ومكافحتهــابالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة 

تبغ. وقـد كـرس يـوم واحـد الفرقة تخلف فرقة عمل األمم المتحدة السابقة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بمكافحة ال
بالكامـــل مـــن االجتمـــاع لمســـألة مكافحـــة التبـــغ تمشـــيًا مـــع التوجيـــه الـــذي قدمـــه مجلـــس األمـــم المتحـــدة االقتصـــادي 
واالجتمــاعي فــي قــراره المعنــي. وشــاركت األمانــة مشــاركة نشــطة ويســرت عقــد الجلســة بشــأن دور فرقــة العمــل فــي 

مـن االتفاقيـة. وأسـهمت األمانـة أيضـًا فـي تقريـر األمـين العــام  ٥مـادة تـدعيم آليـات التنسـيق الوطنيـة المتوخـاة فـي ال
سـيما فيمـا  ، وال٢٠١٤الذي سيقدم إلى المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي فـي دورتـه الموضـوعية المعقـودة فـي عـام 

لدولي يتعلق بخطة العمل بشأن األنشطة المضطلع بها في ظل فرقة العمل. كما استكملت أطر التعاون مع البنك ا
مـؤتمر األمــم . ومـن المتوقـع اسـتكمال اتفـاق مماثـل مـع ومنظمـة الجمـارك العالميـةوبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي 

قبل انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر األطراف. ويرد أدناه وصف تعاون األمانة المتواصل مع  المتحدة للتجارة والتنمية
 منظمة الصحة العالمية.

  
  

                                                           
بــنغالديش وبوتــان وبوركينــا فاصــو وبورونــدي وكولومبيــا وجــزر كــوك وفيجــي وغــابون وغامبيــا وجورجيــا وغانــا وغواتيمــاال    ١

ة ونيبــال وجمهوريــة إيــران اإلســالمية واألردن وقيرغيزســتان وليســوتو وجــزر مارشــال وموريشــيوس وواليــات ميكرونيزيــا الموحــد
 وباالو وبابوا غينيا الجديدة وبيرو وجمهورية مولدوفا وساموا وسيراليون وجزر سليمان وسري النكا.

بورونــدي وبوركينــا فاصــو وجــزر كــوك وفيجــي وغــابون وجمهوريــة إيــران اإلســالمية وجــزر مارشــال وموريشــيوس وواليــات    ٢
  ميكرونيزيا الموحدة ونيبال وباالو وجزر سليمان.
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العلميـة والتقنيـة والقانونيـة المتصـلة ن بلدان الجنوب في مجال تبـادل الخبـرات تعزيز التعاون بي
  تنفيذ االتفاقيةب

  
وافق مؤتمر األطراف في دورته الخامسة على خمسة مشـاريع إيضـاحية لتعزيـز  هذه المهمة قيد اإلنجاز: -٢٨

) آليات تنسيق وطنية تمتثل التفاقيـة المنظمـة ١التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في المجاالت التالية: (
وقايــة مــن تعــاطي التبــغ ) وال٤) والتبــغ العــديم الــدخان؛ (٣) وتنظــيم منتجــات التبــغ والكشــف عنهــا؛ (٢اإلطاريــة؛ (
فيمـــا يتصـــل بـــالتغليف والتوســـيم. ويجـــري تنفيـــذ مشـــروع واحـــد  ١٣و ١١) والنهـــوض بتنفيـــذ المـــادتين ٥والشيشـــة؛ (

(التحــذيرات الصــحية المصــورة فــي اإلقلــيم األفريقــي) ويتوقــع إنجــازه قبــل انعقــاد الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف. 
خان والوقايــة مــن تعــاطي التبــغ والشيشــة وآليــات التنســيق الوطنيــة) هــي فــي وهنــاك ثالثــة مشــاريع (التبــغ العــديم الــد

مراحــل مختلفــة مــن اإلعــداد غيــر أنهــا قيــد اإلنجــاز. ويتوقــع عقــد اجتمــاع للجهــات صــاحبة المصــلحة الســتعراض 
ن اإلنجــازات والتجــارب فــي هــذا المجــال عقــب الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف. وتــرد تفاصــيل إضــافية عــن التعــاو 

 .FCTC/COP/6/18الدولي الذي يشمل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في الوثيقة 
  

  اعتماد المنظمات غير الحكوميةعملية استعراض 
  

استعراضــًا لعمليــة اعتمــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة بنــاء علــى طلــب  األمانــة أجــرت هــذه المهمــة منجــزة: -٢٩
اعتمــدها المــؤتمر باالســتناد إلــى تحليــل للتقــارير التــي قــدمتها المنظمــات غيــر  مــؤتمر األطــراف ووفقــًا للمعــايير التــي

الحكوميــة. وفــي إطــار االســتعراض وضــعت األمانــة اســتبيانًا موحــدًا علــى اإلنترنــت ســتقترح علــى مــؤتمر األطــراف 
ــــة المكتــــب مــــن أجــــل تيســــير تقــــديم التقــــارير القادمــــة مــــن المنظمــــات غيــــر الحك ــــة اعتمــــاده بالتشــــاور مــــع هيئ ومي

المــــــــؤتمر. وتعــــــــرض حصــــــــيلة االســــــــتعراض بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك اقتراحــــــــات األمانــــــــة علــــــــى المــــــــؤتمر ضــــــــمن  إلــــــــى
 .FCTC/COP/6/26 الوثيقة

  
  وسائر الترتيبات واألنشطة يةة والتنظيمياإلدار  الشؤون

  
  ية العامةة والتنظيمياإلدار الشؤون المهام المتعلقة ب

  
مدرجـة بالكامـل ومكيفـة عنـد اللـزوم  اإلداريـة هـااألمانـة وترتيباتخطة عمل تظل  قيد اإلنجاز: ةهذه المهم -٣٠

كما كان الحال عليه في الثنائيات السـابقة. وقـد أمـدت األمانـة  منظمة الصحة العالميةلضمن نظام اإلدارة العالمي 
األطـراف. ات التـي اعتمـدها مـؤتمر العمـل والميزانيـ طخطـهيئة المكتب بانتظام بأحـدث المعلومـات عـن حالـة تنفيـذ 

لـــدى إعـــداد هـــذا التقريـــر، كـــان و وفـــي هــذه الوثيقـــة.  FCTC/COP/6/21وتــرد المعلومـــات ذات الصـــلة فـــي الوثيقـــة 
تقديمهما إلى مؤتمر األطـراف حسـبما ل ٢٠١٧-٢٠١٦ن للفترة المالية يخطة العمل والميزانية المقترحت يجري وضع

 ). FCTC/COP/6/24قرر (الوثيقة م هو
 
 مقـّدرةالمسـاهمات الوقد ُأطلعت األطراف على جـدول  التقدم في تعبئة الموارد.إحراز وتتوخى خطة العمل  -٣١

لهذه  الطوعية مقّدرةالمساهمات التحصيل . وبلغت نسبة ٢٠١٣في نيسان/ أبريل  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائية  الطوعية
ل مـن الثنائيـة السـابقة. المسـجلة فـي التـاريخ المقابـ ٪٣٥مقارنة بنسـبة  ٢٠١٤حزيران/ يونيو  ٣٠في  ٪٢١الثنائية 

وستستمر في المتابعة مـع األطـراف فيمـا يتصـل بمسـاهمات  ٢٠١٤ووجهت األمانة رسائل تذكير في آذار/ مارس 
 ١األطراف ومتأخرات الثنائيات السابقة وفقًا لما كلفها به مؤتمر األطراف في دورته الخامسة.

                                                           
  .FCTC/COP5(17)ظر القرار ان   ١
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ت المـوارد الخارجـة عـن الميزانيـة االجتمـاع الثــاني وخـالل األشـهر السـتة األولـى مـن الثنائيـة الحاليـة، دعمـ -٣٢
 ٢٠١٤نيســان/ أبريــل  ٤إلــى  ٢للفريــق العامــل المعنــي بالتــدابير المســتدامة لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة الــذي عقــد مــن 

وحلقــة عمــل البعثــات الدائمــة بشــأن مســائل التجــارة واالســتثمار ذات الصــلة. وارتبطــت تعبئــة المــوارد فــي هــذه الفتــرة 
القطاعات المتعلق بالبروتوكول.  عددوجمع الموارد لتعزيز التنسيق المت الطوعية مقّدرةالمساهمات الًا بتحصيل أساس

تولــت رعايــة موظــف مبتــدئ مــن الفئــة المهنيــة وحصــلت األمانــة علــى الــدعم الخــارج عــن الميزانيــة مــن بلجيكــا التــي 
إلى ذلك، تعمل األمانة مـع جهـات مانحـة محتملـة لـدعم األطـراف مـن البلـدان الناميـة التـي تنـدرج  . وٕاضافة(الفنية)

فـــي أطـــر عمـــل المســـاعدة اإلنمائيـــة الثنائيـــة الخاصـــة بهـــا بهـــدف تعزيـــز مواءمـــة المـــوارد والمســـاعدة المقدمـــة إلـــى 
 األطراف بناء على مبادئ فعالية المعونة.

  
  والمشاركة في االجتماعات المهنية واالتصالالمهام المتعلقة بالدعوة 

  
ــ -٣٣ ــد اإلنجــاز: ةهــذه المهم تتصــل األمانــة بمراكــز االتصــال الوطنيــة والبعثــات الدائمــة حســب االقتضــاء  قي
ســـيما عـــن طريـــق عقـــد اجتماعـــات ثنائيـــة منتظمـــة. ومـــن المزمـــع عقـــد جلســـة إلعـــالم البعثـــات الدائمـــة تحضـــيرًا  وال

اء علـى . وتعمم المواد والمنشورات الخاصة بالمعاهدة على األطراف بنـ٢٠١٤لمؤتمر األطراف في أيلول/ سبتمبر 
الطلب. وكما يرد وصـفه أعـاله، تعمـل األمانـة أيضـًا علـى تيسـير الورقـات الدراسـية اإلقليميـة ذات الصـلة والورقـات 
والمنشــورات التقنيــة الوطنيــة عــن أفضــل الممارســات ونشــرها. ومــا زال إذكــاء الــوعي علــى المســتوى السياســي الرفيــع 

وٕاضــافة إلــى المشــاركة فــي  ّددقيــة والبروتوكــول. وفــي هــذا الصــيعــد عنصــرًا مهمــًا مــن تعزيــز العمــل المتصــل باالتفا
مكتـــب األمـــم المتحـــدة االجتماعـــات اإلقليميـــة، شـــاركت األمانـــة فـــي االجتماعـــات العالميـــة واإلقليميـــة ذات الصـــلة ل

والمنظمـات المهنيــة األخــرى. وســمحت المشــاركة فــي حلقــة  المعنـي بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة الجمــارك العالميــة
اســــية بشــــأن التجــــارة ومكافحــــة التبــــغ نظمتهــــا المديريــــة العامــــة لشــــؤون الصــــحة والمســــتهلكين التابعــــة للمفوضــــية در 

 ) بتبادل الخبرات في هذا المجال.٢٠١٤آذار/ مارس  ٧و ٦األوروبية (بروكسل، في 
 
ويتواصـــل إعـــالم الجمهـــور والجهـــات صـــاحبة المصـــلحة باإلضـــافة إلـــى األطـــراف عبـــر النشـــرة اإلخباريـــة  -٣٤

خــالل شــهر شــباط/ فبرايــر) وعبــر الموقــع  ٢٠١٤الصــادرة عــن األمانــة (بصــدور طبعــة واحــدة حتــى اآلن فــي عــام 
اإللكتروني التفاقية المنظمة اإلطارية الذي يحدَّث بانتظام بتزويـده بالمعلومـات المسـتجدة عـن االتفاقيـة. وقـد تكثـَّف 

د األمانــة لتوصــيل المعلومــات وتعميمهــا بواســطة العمــل أيضــًا علــى اســتكمال نظــام المعلومــات الــذي ســيعزز جهــو 
 قاعدة بيانات محسنة بشأن تقارير األطراف ونظام لالتصال.

  
  التنسيق مع اإلدارات والمكاتب المعنية في منظمة الصحة العالمية

  
مـــا فتئـــت األمانـــة تتعـــاون مـــع اإلدارات المعنيـــة فـــي مقـــر المنظمـــة الرئيســـي  قيـــد اإلنجـــاز: ةهـــذه المهمـــ -٣٥

هــا اإلقليميــة والقطريــة. وقــد اكتســى التعــاون مــع إدارة المنظمــة المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكاتب
ومكافحتها أهمية خاصة نظرًا إلى خطورة تعاطي التبغ في سياق األمراض غير السارية. وعملت األمانة عن كثب 

كافحتهـــا خـــالل الفتـــرة المشـــمولة بهـــذا التقريـــر مـــع إدارة المنظمـــة المعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية وم
بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة سيما في سياق فرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت والمعنيـة  وال

. وتعاونــــت األمانــــة مــــع إدارة المنظمــــة المعنيــــة بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية (غيــــر الســــارية) ومكافحتهــــا
ع الصــيغة النهائيــة لعــدة تقــارير طلــب مــؤتمر األطــراف إعــدادها فــي دورتــه الخامســة والســتعراض ومكافحتهــا لوضــ

البيانــات بشــأن معــدالت انتشــار اســتهالك التبــغ والضــرائب المفروضــة علــى التبــغ فــي إطــار إعــداد التقريــر المرحلــي 
لموظفين من أجل تنسـيق األنشـطة . وعقدت األمانة وٕادارة المنظمة المذكورة اجتماعات لكبار ا٢٠١٤العالمي لعام 

ومواصـــلة االتصـــاالت المنتظمـــة. ودعـــي كـــل مـــن إدارة المنظمـــة والمستشـــارين اإلقليميـــين إلـــى حضـــور اجتماعـــات 
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األفرقة العاملة فـي الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورتين التـي أنشـأها مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه الخامسـة وسـاهمت اإلدارة 
 حصائل االجتماعات. إلى جانب أولئك المستشارين في

 
كما تتصل األمانة بانتظام بمكاتب المنظمة اإلقليميـة وقـد اغتنمـت الفـرص المتاحـة فـي االجتماعـات ذات  -٣٦

الصلة لمناقشة مسألة التعاون. وفي سياق المساعدة الخاصة بالتنفيذ على سبيل المثـال، ال تـزال األمانـة تعمـل مـع 
كة بــين البلــدان. وقــد ُبــذلت الجهــود لضــمان الــتمكن عبــر تنظــيم حلقــة المكاتــب اإلقليميــة لتنظــيم حلقــات عمــل مشــتر 

العمل إلقليم غرب المحيط الهادئ من حيث توقيتها ومكان انعقادها من إجـراء مشـاورات بشـأن خطـة عمـل إقليميـة 
فــي الوقــت ذاتــه بتــوفير دعــم تكــاليف الســفر لألطــراف المؤهلــة للحصــول علــى مثــل هــذا الــدعم مــن جانــب األمانــة. 
وتعمــل األمانــة أيضــًا عــن كثــب مــع المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة لتقــديم الــدعم التقنــي الخــاص بالمعاهــدة والــدعم فــي 
مرحلة ما بعد تقدير االحتياجات إلى األطراف. وهي تعمـل خـالل هـذه العمليـة مـع مختلـف بـرامج المنظمـة لتحقيـق 

امة بهدف تعزيـز الـنظم الصـحية. وتعتمـد األمانـة علـى التآزر فيما يتصل بالتوصيات والدعم وتنسيق االستجابة الع
مكاتب المنظمة القطرية لترتيب العقود مع الحكومات باستخدام األمـوال التـي تقـدمها األمانـة ورصـد تنفيـذ المشـاريع 

 فيما يتعلق بالمساعدة في مرحلة ما بعد تقدير االحتياجات. 
  

وغيـر ة لمـؤتمر األطـراف خامسـفـي الـدورة ال تتخـذتـي ااألعمال األخرى المطلوبة في القـرارات ال
  في خطة العملالمتجلية بصراحة 

  
إعـداد عـدة تقـارير  المشـار إليهـا فـي خطـة العمـل طلـب مـؤتمر األطـراف مهـامإضافة إلى ال تقارير أخرى: -٣٧

اإلطاريــة؛ الخيــارات لتقيــيم أثــر اتفاقيــة المنظمــة  أي التقــارير الخاصــة بمــا يلــي: سادســةدورتــه ال إلــىأخــرى وتقــديمها 
؛ ومســائل التجــارة واالســتثمار المتصــلة مقــّدرةإلــى االشــتراكات ال الطوعيــة مقــّدرةالمســاهمات الوجــدوى االنتقــال مــن 

أو كانت كل التقارير قد أنجزت و بتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية؛ وتنسيق دعم تكاليف السفر المقدم إلى األطراف. 
 .هذا التقريرإعداد  لدىأي  ٢٠١٤في تموز/ يوليو قيد اإلنجاز 

 
ــة: -٣٨ ــذ االتفاقي ــادل المعلومــات بخصــوص مســائل التجــارة واالســتثمار المتصــلة بتنفي ــة وتب نظمــت  التوعي

آذار/ مـارس  ٣١األمانة حلقة عمل لمدة نصف يوم لممثلـي البلـدان الصـحيين والتجـاريين المقيمـين فـي جنيـف فـي 
ل المشــتركة بــين البلــدان فــي هــذا المجــال ذي األهميــة بهــدف مواصــلة تشــجيع االتصــاالت وعمليــات التبــاد ٢٠١٤

المتنامية على النحو المطلوب في القرارات المعنية الصادرة عن مؤتمر األطراف. وطلبـت أيضـًا مـن مركـز ماكيـب 
المعني بالقانون والسرطان بصفته مركزًا للمعارف أن يساعد على تحليل المعلومات عن مسـائل التجـارة واالسـتثمار 

ديات القانونيــة األخــرى المتصــلة بتنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة وتعميمهــا. ويــرد وصــف األنشــطة األخــرى والتحــ
المضــطلع بهــا لتيســير تبــادل المعلومــات فــي الوثيقــة المعنيــة التــي ينبغــي تقــديمها إلــى مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه 

 ).FCTC/COP/6/20السادسة (الوثيقة 
  

استعرضـت األمانـة العنـاوين الرسـمية  لتبسيط عمـل األمانـة وعمـل مـؤتمر األطـراف: الكفاءةتنفيذ تدابير  -٣٩
في قاعدة بياناتها ودعت األطراف إلى التحقق مـن صـحة بيانـات االتصـال الخاصـة بهـا بهـدف تيسـير االتصـاالت 

ــــــــة بالمســــــــائل النظامية/المؤسســــــــية والتقنيــــــــة بموجــــــــب اتفاقيــــــــة المنظمــــــــة اإلطاريــــــــة تمشــــــــيًا مــــــــع ال قــــــــرار المتعلق
FCTC/COP5(19) وأنشئت قاعدة بيانات بشأن بيانات االتصـال الرسـمية فـي الوقـت الحـالي وستخضـع لتحـديث .

منــتظم. وبــذلت األمانــة أيضــًا جهودهــا للحــد مــن طباعــة النســخ الورقيــة للوثــائق وتوزيعهــا واتخــذت الترتيبــات إلعــداد 
 أيضًا. FCTC/COP5(19)مع القرار  تقرير الدورة السادسة لمؤتمر األطراف في صيغة جديدة تمشياً 
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  ملخص حالة تنفيذ خطة العمل
  

باألفرقــة التــي أنشــأها  ةتعلقــممهــام ( ثــالث هنــاكة فــي خطــة العمــل ّددعشــرة المحــ تمــن بــين المهــام الســ -٤٠
) وفريـق الخبـراء واسـتعراض عمليـة اعتمـاد المنظمـات غيـر الحكوميـةالحكوميـة الدوليـة أي األفرقـة  مؤتمر األطراف
 هاوعقـد لمؤتمر األطـرافسة داسبإعداد الدورة ال ةتعلقممهمة ( ١٣الستة األولى من التنفيذ واألشهر  أنجزت خالل

وترتيبات تقديم التقارير والمساعدة المقدمة إلى  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغوتنفيذ بروتوكول القضاء على 
بصفة عامة. وٕان ) يجري العمل على إنجازها يةة والتنظيمياإلدار الشؤون و  الدوليةاألطراف والتنسيق مع المنظمات 

 أربعـة عقد االجتمـاع األول لألطـراف فـي البروتوكـول أمـر مرهـون ببـدء نفـاذ البروتوكـول. وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك
 خطـة العمـل تـم إنجازهـا أو وغير مدرجـة فـيسة داسمؤتمر األطراف في دورته التقديمها من ب و طلم ىخر أ ريراتق

  .هذا التقرير إعداد لدىكان يجري إنجازها 
  

  التنفيذ المالي
  

، دوالر أمريكــي ١٧ ٢٩٠ ٠٠٠ دورتــه الخامســةبلغــت قيمــة الميزانيــة التــي اعتمــدها مــؤتمر األطــراف فــي   -٤١
قـدره  ، فيمـا ُخصِّـص مبلـغدوالر أمريكـي ٩ ١٠٠ ٠٠٠لألطـراف بمبلـغ  الطوعيـة مقـّدرةالمسـاهمات الهـا فياستأثرت 

 ٧٩٣ ٢٧٠قـــدره مبلـــغ  ّدداألمـــوال الخارجـــة عـــن الميزانيـــة. وُحـــبتـــوافر  لألنشـــطة رهنـــاً دوالر أمريكــي  ٨ ١٩٠ ٠٠٠
االتحـاد ب موسـكوالدورة السادسة لمـؤتمر األطـراف فـي  عقدعن ألمانة تتكبدها اإضافية دوالرًا أمريكيًا بوصفه تكلفة 

  الروسي.
  

ــ اً دوالر  ١٥ ٩١١ ٠٦٠مبلغــًا قــدره  ٢٠١٤حزيــران/ يونيــو  ٣٠بلــغ إجمــالي اإليــرادات حتــى يــوم و   -٤٢ ًا، أمريكي
 ٢٠١٥-٢٠١٤عن الثنائيـة  مقّدرةدوالرًا أمريكيًا ومساهمات طوعية  ٤ ٢٢٥ ٦٢٣هو يشمل مبلغًا مرحًال بمقدار و 

ناقصــــًا ، دوالرًا أمريكيــــاً  ٢ ٨٥٥ ٤٣٧ قــــدارمب خارجــــة عــــن الميزانيــــة وأمــــواالً دوالر أمريكــــي  ٩ ١٠٠ ٠٠٠بمبلــــغ 
ـــــرض ـــــة لخصـــــص مال الق ـــــوح مـــــن المنظمـــــة لخـــــدمات اإلداري ـــــة المنظمـــــة اوالممن ـــــى اتفاقي ـــــةإل ـــــة إلطاري ـــــي الثنائي   ف
 مقــّدرةالمســاهمات العــن  المســتحقة الســدادمراعــاة المبــالغ بعــد و دوالر أمريكــي.  ٢٧٠ ٠٠٠بمبلــغ  ٢٠١١-٢٠١٠
 بمبلـغ ٢٠١١-٢٠١٠و ٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠٠٧-٢٠٠٦فـي الفتـرات الماليـة ألطـراف ة مـن اّددغير المسـ الطوعية
  بمبلـغة ّددغيـر المسـ مقـّدرةللمسـاهمات الطوعيـة ال ٪٣بنسـبة  ّددالُمحـطـوارئ الاحتياطي و ،اً أمريكي اً دوالر  ٣٨٧ ٨٩٧
 ،ن)ين أمــريكييــدوالر  ٩ ١٥٠ ١٠٢مــن  ٪٣نســبة ( ٢٠١٣-٢٠١٢الفتــرة الماليــة دوالرات أمريكيــة عــن  ٢٧٤ ٥٠٣

 ٢٠١٥-٢٠١٤عـن الفتـرة الماليـة ة ّددغير المسـ مقّدرة٪ للمساهمات الطوعية ال٥بنسبة  ّدداحتياطي الطوارئ الُمحو 
فـإن ، دوالرًا أمريكيـاً  ٤ ٧٩٦ ١٦٨وقدره  االتحاد األوروبيعلى  المستحقالمبلغ و  ،دوالر أمريكي ٤٥٥ ٠٠٠بمبلغ 

  .١ الملحقمن  ١الجدول أمريكيًا على النحو المبّين في  دوالراً  ١٠ ٦٦٩ ٣٢٧هو بمقدار  مجموع األموال المتاحة
  

ــًا فــي المســتقبل  ٦٧١ ٨٢٥بتقــديم مبلــغ االتحــاد األوروبــي تعهــد أمــا   -٤٣  وفقــاً ســُيفرج عنــه الــذي دوالرًا أمريكي
لمنحـــة اتنفيـــذ عقـــب  ٢٠١١ مبرالُموّقـــع فـــي كـــانون األول/ ديســـ التحـــاد األوروبـــيالجهـــات المانحـــة لاتفـــاق حكـــام أل

جـائزة عـن  المسـتحقة السـدادمبـالغ فـي المبلـغ اإلجمـالي للفسـُيدرج ، تنفيـذًا نهائيـًا وناجحـاً  ثالث سـنواتالمقدمة على 
  مجموع األموال المتاحة.ؤثر على هو مبلغ ال ياالتحاد األوروبي في المستقبل، و 

  
 ٢٠١٥-٢٠١٤فـــي الثنائيـــة تها األطـــراف ّددالتـــي ســـ مقـــّدرةوبلغـــت القيمـــة الفعليـــة للمســـاهمات الطوعيـــة ال  -٤٤
ن مــ ٪٢١نســبة  يمثــلهــو و دوالرًا أمريكيــًا،  ١ ٩٥٥ ٨٥١ره ا مقــدامــ ٢٠١٤عــام مــن الل األشــهر الســتة األولــى خــ

 ّددســة. و الســابقالثنائيــة  مــننفســها لفتــرة ا يفــ ٪٣٥بة عــن الثنائيــة مقارنــة بنســ الطوعيــة مقــّدرةالمســاهمات ال إجمــالي
مـا  ٢٠١٤حزيـران/ يونيـو  ٣٠حتى سارية المفعول  االتفاقيةفيها كانت  طرفاً  ١٨٧اثنان وخمسون طرفًا من أصل 

يوجـد و مسـاهماتها  ّددطرفـًا لـم تسـ ١٢٤هنـاك ال يـزال مـا في، الثنائيـة)عـن كّليـًا أو جزئيـًا إمـا من مسـاهمات (بذمتها 
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يمكــن و  .قائمـة لهمــا عـن مســاهماتهما بعــدعــّد لـم تُ  ٢٠١٤عــام فـي نفــاذ حيــز الفيهمـا دخلـت االتفاقيــة آخــران طرفـان 
 الطوعيــة مقــّدرةالمســاهمات الالرجــوع إلــى الموقــع اإللكترونــي التفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة لالطــالع علــى حالــة ســداد 

 ٣٠وم لغايــة يــكمــا ســُيتاح فــي الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف معلومــات محّدثــة بانتظــام، لألطــراف التــي ُتحــّدث 
  .٢٠١٤بتمبر أيلول/ س

  
من ٪ ١٨نسبة يمثل ما وهو دوالرًا أمريكيًا،  ٢ ٨٥٥ ٤٣٧ المساهمات الخارجة عن الميزانيةبلغت قيمة و   -٤٥

ــ دوالراً  ٢ ٠٦٢ ١٦٧وهــو بمبلــغ ويتعلــق أكبــر جــزء مــن هــذه اإليــرادات، إجمــالي اإليــرادات.    بدفعــة الفتــرة، اً أمريكي
تنفيـذ االتفاقيـة، وخصوصـًا فـي ًا لدعم من المنحة المقدمة على ثالث سنوات من االتحاد األوروبي ٢٠١٥-٢٠١٤

ن (مـ ٢٠١١الموقع فـي كـانون األول/ ديسـمبر و المنحة الُمبرم بشأن تلك تفاق حكام االوفقًا ألوذلك البلدان النامية، 
ــًا). وشــملت األمــوال أيضــًا دفعــة مــن  دوالراً  ٦ ٧١٨ ٣٤٦مبلــغ مليــون يــورو المكــافئ ل ٥,٢المجمــوع البــالغ  أمريكي

  (بمبلـــغ الـــدورة السادســـة لمـــؤتمر األطـــرافاستضـــافة عـــن لتغطيـــة التكـــاليف اإلضـــافية االتحـــاد الروســـي مســـاهمة 
  .دوالرًا أمريكيًا) ٧٩٣ ٢٧٠

  
 ١ ٥٢٧ ٥١٧بمبلـــغ تكـــاليف المـــوظفين ومنهـــا دوالرًا أمريكيـــًا،  ٢ ٧٧٠ ٧٩٢ إجمـــالي المصـــروفاتوبلـــغ   -٤٦

الســـداد المســـتحقة دوالرًا أمريكيـــًا وتكـــاليف دعـــم البـــرامج  ٩٤٨ ٤٦٥قـــدرها  وتكـــاليف األنشـــطة البـــالغ دوالرًا أمريكيـــاً 
  دوالرات أمريكية. ٢٩٤ ٨١٠بمبلغ  لمنظمةل
  

 األداءعـــن  ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائيـــة  فـــي تقريـــرلثنائيـــة التنفيـــذ المـــالي لالمتعلقـــة بتفاصـــيل الوســـتُتاح كامـــل   -٤٧
بعــض المالحظـــات فــي هـــذه إبـــداء تــود األمانـــة علــى أن  ،فـــي دورتــه المقبلـــة إلــى مـــؤتمر األطــرافالمقــّرر تقديمـــه 

ويتخـــذ إجـــراءات مـــؤتمر األطـــراف مـــن أجـــل أن ينظـــر فيهـــا التنفيـــذ،  علـــىأشـــهر ســـتة انقضـــاء عقـــب أي  المرحلـــة،
  .حسب االقتضاءبشأنها، 

  
  الطوعية مقّدرةالمساهمات السداد في التأخر 

  
دوالرًا أمريكيًا يكافئ مبلغ  ٣٨٧ ٨٩٧ مبلغبألمانة زّود االخدمات المالية للمنظمة لن تأعاله إلى أن ُأِشير   -٤٨

 ّددالرصـيد االحتيـاطي عـن غيـر المسـبال و  الثالث الماضيةة عن الثنائيات ّددغير المس الطوعية مقّدرةالمساهمات ال
عــن  حتيــاطي الطــوارئابوال دوالرات أمريكيــة  ٢٧٤ ٥٠٣بمبلــغ  ٢٠١٣-٢٠١٢مــن تلــك المســاهمات فــي الثنائيــة 

األطـراف مـا  ّددسـحتى تدوالر أمريكي،  ٤٥٥ ٠٠٠في هذه الثنائية بمقدار  الطوعية مقّدرةالمساهمات السداد مبلغ 
ناشـد مة، وتحاسـالمسـألة العيـر اهتمامهـا لهـذه تترجو األمانـة األطـراف أن لذا مساهمات عن كل ثنائية. بذمتها من 

 ماحسـبخطـة العمـل بالكامـل في أقرب وقت ممكن لضمان تنفيذ ها ّددأن تسمساهماتها سداد األطراف المتأخرة في 
  ١دورته الرابعة.في ذلك طلب مؤتمر األطراف 

  
  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف

  
  مؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٤٩
  
  

. ويــرد مزيــد مــن التفاصــيل عــن حالــة المســاهمات التــأخر فــي ســداد المســاهمات الماليــة، FCTC/COP4(22)انظــر القــرار   ١                                                           
المقــّدرة الطوعيــة والتــأخر فــي ســدادها فــي تقريــر األمانــة عــن هــذه المســألة المقــدم إلــى مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه السادســة 

 ).FCTC/COP/6/23(الوثيقة 
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  ١ملحق ال
  

  )٢٠١٤حزيران/ يونيو  ٣٠(حتى  ٢٠١٥-٢٠١٤التنفيذ المالي في الفترة 
  

  توزيع األموال المتاحة (بالدوالر األمريكي)  -١الجدول 
  

  ٤ ٢٢٥ ٦٢٣  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد االفتتاحي (
    اإليرادات

  ٩ ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٥-٢٠١٤الطوعية  مقّدرةالمساهمات ال
  ٧٩٣ ٢٧٠  ١من االتحاد الروسي المساهمات اإلضافية الواردة
  ٢ ٠٦٢ ١٦٧  ٢٠١٤٢اد األوروبي لعام حاإلفراج عن إيرادات جائزة االت

لخــدمات اإلداريــة الممنــوح مــن المنظمــة إلــى اتفاقيــة المنظمــة المخصــص لناقصــًا: القــرض 
  ٢٠١١-٢٠١٠اإلطارية في الثنائية 

)٢٧٠ ٠٠٠(  

  ١٥ ٩١١ ٠٦٠  مجموع اإليرادات
  ٦٧١ ٨٣٥  المقبلةاإليرادات المقّرر تقييدها على حساب جائزة االتحاد األوروبي في الفترات زائدًا: 

 )٤ ٧٩٦ ١٦٨(  ٣عن جائزة االتحاد األوروبي المستحقة السدادناقصًا: المبالغ 

 )٣٨٧ ٨٩٧(  )٢٠١١-٢٠٠٦الثنائيات السابقة (عن  المستحقة السدادالطوعية  مقّدرةالمساهمات ال

بنسـبة ( ٢٠١٣-٢٠١٢الطوعيـة  مقـّدرةاهمات اللمسـمـن ا ّددغير المسـحتياطي لالرصيد اال
  دوالرين أمريكيين) ٩ ١٥٠ ١٠٢من المبلغ  ٪٣

)٢٧٤ ٥٠٣( 

 )٤٥٥ ٠٠٠(  ٪٥بنسبة  ٢٠١٥-٢٠١٤الطوعية  مقّدرةتياطي الطوارئ للمساهمات الاح

 ١٠ ٦٦٩ ٣٢٧  األموال المتاحة مجموع

  
  التنفيذ العام (بالدوالر األمريكي)  -٢الجدول 

  
  ١٠ ٦٦٩ ٣٢٧  مجموع األموال المتاحة

  ٢ ٧٧٠ ٧٩٢  اإلنفاق
  ٧ ٨٩٨ ٥٣٥  الرصيد

  
  
  
  

                                                           
دوالرًا أمريكيًا) إلى األمانـة ألغـراض  ٧٩٣ ٢٧٠المساهمات الخارجة عن الميزانية المقدمة من االتحاد الروسي (بمبلغ     ١

  استضافة الدورة السادسة لمؤتمر األطراف في موسكو باالتحاد الروسي.
 مريكيًا).دوالرًا أ ٢ ٠٦٢ ١٦٧الحصة الثالثة لالتحاد األوروبي (بمبلغ     ٢
ـــالغ إيـــرادات مـــن المقـــرر تقييـــدها علـــى     ٣   تحـــاد األوروبـــي فـــي الفتـــرات المقبلـــة (بمبلـــغحســـاب جـــائزة االتشـــمل هـــذه المب

 دوالرًا أمريكيًا). ٦٧١ ٨٣٥
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 ١ر األمريكي)ال (بالدو  ٢٠١٥-٢٠١٤الطوعية للفترة المالية  مقّدرةالمساهمات ال  -٣الجدول 
  

األطراف التي   األطراف عدد
  ت مبالغّددس

األطراف التي لم 
  مبالغ ّددتس

  ٢٠١٥-٢٠١٤الطوعية  مقّدرةالمساهمات ال
  المتأخر  ّددسالم  المجموع

٧ ١٤٤ ١٤٩  ١ ٩٥٥ ٨٥١  ٩ ١٠٠ ٠٠٠  ١٢٦  ٥٢  ١٧٨  
  

 توزيع اإلنفاق  -٤الجدول 
  
  التوزيع العام لإلنفاق (بالدوالر األمريكي)  ١-٤
  

  ٢تكاليف الموظفين
  الطوعية مقّدرةالمساهمات ال

  األموال الخارجة عن الميزانية

١ ٥٢٧ ٥١٧  
١ ٣٧٤ ٤٢٨  
١٥٣ ٠٨٩  

  ٩٤٨ ٤٦٥  تكاليف األنشطة
  ٢٩٤ ٨١٠  تكاليف دعم البرامج

  ٢ ٧٧٠ ٧٩٢  المجموع
  
  توزيع تكاليف األنشطة حسب نوع النشاط (بالدوالر األمريكي)  ٢-٤
  

  ٣٩٢ ٦٤١  السفر
  ١٧٦ ٦١٣  تكاليف الموظفين اإلضافية

  ٦٧ ٢٣٦  التشغيل العامة تكاليف
  ٢٤٥ ٣٥٠  الخدمات التعاقدية

  )٦٦٢(  االتصاالت
  ٧٩٩  التنفيذ المباشر

  ٧ ٤٩٩  مصروفات تقديم األطعمة والمرطبات
  ٥٨ ٩٨٩  التعاون المالي المباشر

  ٩٤٨ ٤٦٥  المجموع
  
  
  

                                                           
بمــــا يتماشــــى مــــع جــــدول  ٢٠١٤حزيــــران/ يونيــــو  ٣٠يبــــّين الجــــدول حالــــة ســــداد المســــاهمات المقــــّدرة الطوعيــــة حتــــى     ١

)، بمـا فـي FCTC/COP5(19)قّدرة الطوعية الذي اعتمده مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه الخامسـة (بموجـب القـرار المساهمات الم
طرفـًا مبـالغ جزئيـة مـن بـين  ١٦ذلك مساهمات البلدان التي أصبحت أطرافًا بعد الـدورة الخامسـة لمـؤتمر األطـراف. وقـد سـّدد 

 طرفًا. ٥٢غ عددها األطراف التي سددت مساهماتها المقّدرة الطوعية والبال

  .٢٠١٤في األشهر الستة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو     ٢
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  (بالدوالر األمريكي) ٢٠١٥-٢٠١٤توزيع تكاليف األنشطة حسب أبواب ميزانية خطة العمل   ٣-٤
  

حساب   نوع النشاط
  ١غ م  ع

المرتب 
  ٢(بالدوالر)

 واإلدارةاألنشطة 
  (بالدوالر)

  المجموع

  ٣٩٩ ٢٩٧  ١١٢ ٠٨٢  ٣١٥ ٤٦٦  ٣  مؤتمر األطراف
    ٤ ٠٧١      التحضير للدورة السادسة لمؤتمر األطراف -
السادســـــــــة لمـــــــــؤتمر  إعـــــــــداد وثـــــــــائق الـــــــــدورة -

    األطراف
    ٨٣ ٤٦٩    

    ٢٤ ٥٤٢      هيئة المكتبدعم  -
البروتوكوالت والمبـادئ التوجيهيـة وغيرهـا مـن 

  الصكوك المحتمل وضعها
٥٧٩ ٥٧٥  ٣١٢ ١٥٣  ٢٨٦ ٢٥٦  ٣  

 األعمــــــــــــال الالزمــــــــــــة للتحضــــــــــــير لــــــــــــدخول -
    البروتوكوالت حيز النفاذ

    ٣٠ ٣٤٠    

الــدعوة إلــى عقــد ثالثــة أفرقــة عاملــة حكوميــة  -
  دولية وفريق واحد من الخبراء

    ٢٨١ ٨١٣    

  ٢٤٣ ٥٢٤  ١٣٥ ١٧٨  ١١٧ ٧٦٣  ١  ترتيبات تقديم التقارير بموجب االتفاقية
    ٥٢ ٩٨٧      ٢٠١٤تنفيذ دورة تقديم التقارير لعام  -
دعــم األطــراف فــي تقــديم التقــارير فــي إطــار  -

  ٢٠١٤لعام  هاتقديمدورة 
    ٨٢ ١٩١    

الدعوة إلى عقد اجتماع لفريـق الخبـراء بشـأن  -
  تنقيح ترتيبات تقديم التقارير

    -    

  ٦٢٤ ٣٦٦  ٣٣٥ ٣٨٧    ٣٠٧ ٨١٣  ٣  مساعدة األطراف في مسائل التنفيذ
    ٢١٦ ٠٠٨      إسداء المشورة إلى األطراف ومساعدتها -
تقييمـــات لالحتياجـــات ومتابعـــة المـــنح  إجـــراء -

  األولية
    ١١٩ ٣٧٩    

الحكوميـــة التنســـيق مـــع المنظمـــات والهيئـــات 
  واإلقليميذات الطابع الدولي الدولية 

١٧٣ ٨٩٦  ٤٦ ٦٣١  ١٤٦ ٠٩٩  ٢  

    -      التنسيق مع إدارات المنظمة ومكاتبها
ألمم ا عملفرقة إنشاء ومتابعة المشاركة في  -

بـــــــين الوكـــــــاالت والمعنيـــــــة المشـــــــتركة المتحـــــــدة 
  سارية)الالمعدية (األمراض غير ب

    ٣١ ٢٧٥    

    -      توثيق عرى التعاون بين بلدان الجنوب -
اســــتعراض عمليــــة اعتمــــاد المنظمــــات غيــــر  -

  الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية
    -    



FCTC/COP/6/22    Annex 1  

16 

حساب   نوع النشاط
  ١غ م  ع

المرتب 
  ٢(بالدوالر)

 واإلدارةاألنشطة 
  (بالدوالر)

  المجموع

النواحي التجارية واالستثمارية المتعلقة بتنفيـذ  -
اإلطاريـــــة والتبـــــادل والتعـــــاون اتفاقيـــــة المنظمـــــة 

  الدوليين

    ١٥ ٣٥٦    

  ٢٦٦ ٩٨٣  ٧ ٠٣٤  ٣٥٤ ١٢٠  ٣  الشؤون اإلدارية والتنظيمية
، بمـا فيهـا الشؤون اإلدارية والتنظيميـة العامـة -

  الموارد البشرية والشؤون المالية
    ٤ ٨٣١    

ـــــدعوة واالتصـــــال - ـــــع ال ـــــك المواق ، بمـــــا فـــــي ذل
والمشــــــــــاركة فــــــــــي اإللكترونيــــــــــة والمنشــــــــــورات، 

  االجتماعات المهنية

    ٢ ٢٠٣    

    -      عمل األمانةالكفاءة بشأن تحديد تدابير 
        ١٥  إجماالً  حساب عدد الموظفين المتفرغين

  ٢ ٤٧٥ ٩٨٢  ٣ ٩٤٨ ٤٦٥  ١ ٥٢٧ ٥١٧    المجموع
  ٢٩٤ ٨١٠  ٩٦ ٢٣٣  ١٩٨ ٥٧٧    تكاليف دعم البرامج

  
  
  
  ع م غ = عدد الموظفين المتفرغين.  ١
  الراتب مبني على حساب عدد الموظفين المتفرغين.  ٢
دوالرات  ٤٥١ ١٠٧قــدره دوالرًا أمريكيــًا، مبلــغ  ٩٤٨ ٤٦٥البالغــة قيمتهــا نشــطة مــن مجمــوع المصــروفات المتكبــدة عــن األنَســب يُ   ٣

 ،دوالرًا أمريكيــًا) ٣١ ٥٧٧( ٪٧بنســبة  لتكــاليف دعــم البــرامجيخضــع مبلــغ وهــو ، التحــاد األوروبــيأمريكيــة إلــى أمــوال مقدمــة مــن ا
  دوالرًا أمريكيًا). ٦٤ ٦٥٦( مجتكاليف دعم البرامن  ٪١٣ لنسبة يخضع أمريكياً  دوالراً  ٤٩٧ ٣٥٨ قدره آخر ومبلغ
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  ٢الملحق 
  

  أمثلة على مبادرات مقدمة لدى أطراف استفادت من المساعدة المقدمة لها 
  عقب إجراء تقييمات لالحتياجات ٢٠١٤في عام 

واليات ميكرونيزيا   جزر كوك  وصبوركينا فا  بوروندي 
  الموحدة

  غابون  فيجي

 اً اجتماع تعقد  •
 ألصحاب المصلحة

 يالوطنعلى الصعيد 
عملية تقديم لمناقشة 

قييم التقارير عن ت
وخطط  االحتياجات

  العمل
عقد اجتماع مع تزمع   •

  لبرلمانلن مجلسي
سن تشريعات تزمع   •

بشأن  وطنية شاملة
  مكافحة التبغ

 اً اجتماع تعقد  •
ألصحاب 

المصلحة على 
  الصعيد الوطني

 خطة توضع  •
عمل وطنية 

مكافحة بشأن 
للفترة  التبغ

٢٠١٨- ٢٠١٥  

خطة عمل  تاعتمد  •
بشأن مكافحة وطنية 
  التبغ

زيادة كبيرة أحدثت   •
في الضرائب 

على المفروضة 
  التبغ

 خدماتقدمت   •
بشأن مجانية 

تعاطي عن  إلقالعا
العاصمة، في  التبغ 

توسيع نطاق تزمع و 
الخدمات ليشمل 

  خارجيةًا جزر 
اتفاقية  نفيذتأدرجت   •

منظمة اإلطارية ال
إطار عمل األمم     في 

المتحدة للمساعدة 
  اإلنمائية

 اً اجتماع تعقد  •
ألصحاب المصلحة 

على الصعيد 
  الوطني

القوانين عّدلت   •
واللوائح المتعلقة 
  بمكافحة التبغ

لتدريب  عمدال متقد  •
محام من وزارة 

  الصحة
مراكز دت زوّ   •

االتصال الوطنية 
مكافحة المعنية ب

بالدعم الالزم التبغ 
دورات لحضور 

التدريب على تنفيذ 
 المنظمة اتفاقية

  اإلطارية

تنسيق  آليةأنشأت   •
  ةوطني

خطة ت وضع  •
 عمل وطنية
  واعتمدتها

كبيرة زيادة أحدثت   •
 الضرائبفي 

المفروضة على 
  التبغ

 التمويلزادت   •
لمكافحة الالزم 
  التبغ

 اً اجتماع تعقد  •
صحاب أل

المصلحة على 
 المستوى االتحادي

فيه جميع شاركت 
  الدول

شؤون أدارت   •
حمالت 

  االتصاالت
دورات  تعقد  •

تدريب موظفي ل
على إنفاذ القانون 
 يإنفاذ القوانين ف
  كافة الدول األربع

دورات نفذت   •
بشأن للتدريب 
 الضرائبفرض 
  التبغعلى 

 بروتوكولوّقعت  •
لقضاء على االتجار ا

غير المشروع 
  بمنتجات التبغ

زيادة كبيرة أحدثت  •
في الضرائب 

على المفروضة 
  التبغ

اعتمدت مبدأ تقاضي  •
ترخيص عن  رسومال

  التبغمنتجات 
وّسعت نطاق  •

المناطق الخالية من 
  التدخين

التحذيرات اعتمدت  •
 مصورةالصحية ال

  ة الحجمكبير ال
أدرجت تنفيذ اتفاقية  •

المنظمة اإلطارية 
إطار عمل األمم     في 

المتحدة للمساعدة 
  اإلنمائية

 اً اجتماع تعقد •
ألصحاب المصلحة 

على الصعيد 
  الوطني

أدارت شؤون حمالت  •
  ةالدعو 

 تعديل مرسومتزمع   •
المواد يتعلق تحديدًا ب

 ١٣و ١٠و ٩و ٨
  ٣-١٦و

زّودت مراكز   •
االتصال الوطنية 

مكافحة المعنية ب
التبغ بالدعم الالزم 

لحضور دورات 
التدريب على تنفيذ 

اتفاقية المنظمة 
  اإلطارية

ًا برنامجأنشأت   •
مكافحة التبغ ل

 موظفينوزّودته ب
متفرغين 

له وخّصصت 
مكانًا إلقامة 

  همكاتب
عقدت اجتماعًا   •

ألصحاب 
المصلحة على 
  الصعيد الوطني

 تشريعاتسّنت   •
وطنية لمكافحة 

  التبغ
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جمهورية إيران 
  اإلسالمية

  جزر مارشال  باالو  نيبال  موريشيوس  جزر سليمان

بروتوكول وّقعت   •
القضاء على االتجار 

غير المشروع 
  بمنتجات التبغ

اجتماعًا  تعقد  •
ألصحاب المصلحة 
  على الصعيد الوطني

شركة خصخصت   •
تسمح لها  التبغ ولن

بعد اآلن بالمشاركة 
رسم عملية في 

الصحة سياسات 
  ةموميالع

جني المزيد يمكن   •
مدونة من الفوائد من 
ألجل قواعد السلوك 

 ٣- ٥ تنفيذ المادة
  ومبادئها التوجيهية

خطة تزمع وضع   •
وطنية لمكافحة  لعم
  التبغ

زّودت مراكز   •
االتصال الوطنية 

مكافحة التبغ المعنية ب
بالدعم الالزم 

لحضور دورات 
التدريب على تنفيذ 

اتفاقية المنظمة 
  اإلطارية

لوائح لتنفيذ اعتمدت   •
 قانون مكافحة التبغ

  ٢٠١٠لعام 
تزمع اعتماد   •

 التحذيرات الصحية
كانون في مصورة ال

  ٢٠١٥يناير الثاني/ 
خطة وضعت   •

 استراتيجية
ة يالصح التصاالتل

مكافحة التبغ بشأن 
  ٢٠١٣في عام 

وضعت مشروعين   •
قواعد  لتشريع ومدونة
تنفيذ سلوك بشأن 

ومبادئها  ٣- ٥المادة 
  التوجيهية

 حمالتشنت   •
  اتصاالت

أدرجت تنفيذ اتفاقية   •
المنظمة اإلطارية في 

إطار عمل األمم     
للمساعدة المتحدة 
  اإلنمائية

اجتماعًا  عقدت  •
ألصحاب المصلحة 
  على الصعيد الوطني

زّودت مراكز   •
االتصال الوطنية 

مكافحة التبغ المعنية ب
بالدعم الالزم 

لحضور دورات 
التدريب على تنفيذ 

اتفاقية المنظمة 
  اإلطارية

اجتماعًا  عقدت  •
ألصحاب 

المصلحة على 
  الصعيد الوطني

ًا مسحأجرت   •
عن تعاطي 

التبغ بين 
  الشباب

تزمع وضع   •
خطة 

استراتيجية 
إعالمية 
تستهدف 
  الشباب

اجتماعًا  عقدت  •
ألصحاب 

المصلحة على 
  الصعيد الوطني

 خطةوضعت   •
 ستراتيجيةوطنية ا

لمكافحة التبغ 
)٢٠١٦- ٢٠١٣(  

المحكمة أصدرت   •
لصالح قرارًا  العليا

وزارة الصحة 
مومية ومن الع

ينفذ المقّرر أن 
السكان تحذيرات 

مصورة  صحية
  كبيرة الحجم

على تدريبًا أجرت   •
إنفاذ قوانين 
 في مكافحة التبغ
  إقليمين بالبلد

  عّدلت التشريعات  •
 الضرائبزادت   •

على المفروضة 
  التبغ

وّسعت نطاق   •
المناطق الخالية 

  من التدخين
ت اإلعالن حظر   •

عن منتجات التبغ 
  بيعهاأماكن في 

فرضت قيودًا على   •
المبيعات المعفاة 

 من الرسوم
  مركيةكال

أدرجت تنفيذ   •
اتفاقية المنظمة 

إطار     اإلطارية في 
عمل األمم 

المتحدة للمساعدة 
  اإلنمائية

اجتماعًا  عقدت  •
ألصحاب 

المصلحة على 
 الصعيد الوطني

  

استعراض تزمع   •
قوانين مكافحة 
التبغ وتعديلها، 

ووضع تشريعات 
  مكافحتهبشأن 

اجتماعًا  عقدت  •
ألصحاب 

المصلحة على 
  الصعيد الوطني

تعكف على وضع   •
  خطة عمل وطنية

أجرت تدريبًا بشأن   •
فرض الضرائب 

  على التبغ

  
  

=     =     =  


