
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/INF.DOC./2  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ آب/ أغسطس ٤  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٤-٦البند 
  
  
  

  ترتيبات دعم السفر المتاحة ألطراف اتفاقية منظمة الصحة
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  تقرير أمانة االتفاقية

  
  

نبعت ترتيبات دعـم السـفر المقدمـة ألطـراف اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ  -١
، ٢٠١٤(اتفاقية المنظمة اإلطارية) حتى الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف ضمنًا، والمنعقدة في تشرين الثاني/نوفمبر 

من الممارسة المتبعة أثناء مفاوضات االتفاقية المـذكورة التـي أولـت اهتمامـًا خاصـًا لضـمان مشـاركة المنـدوبين مـن 
مــن الــدخل المتوســط. وجــرى اتبــاع هــذه الممارســة بعــد ذلــك إزاء البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة الــدنيا 

المشاركة في اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاتـه الفرعيـة، والسـيما دورات هيئـة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة المعنيـة 
شأها بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ (هيئة التفاوض) واجتماعات أفرقة العمل التي أن

 المؤتمر.

وشــمل الــدعم المــالي المقــدم بموجــب هــذه الترتيبــات تــوفير تــذاكر الســفر بالدرجــة الســياحية، ودفــع بــدالت  -٢
 المعيشة اليومية لممثل واحد عن كل بلد من البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. 

طـــراف اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة مـــع السياســـات وبغيـــة ضـــمان مواءمـــة ترتيبـــات دعـــم الســـفر المتاحـــة أل -٣
فـــي دورتـــه الرابعـــة قـــرارًا بشـــأن التـــدابير الماليـــة  ٢فقـــد اتخـــذ مـــؤتمر األطـــراف ١اإلداريـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة،

المتصــلة بتلــك الترتيبــات حتــى الــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف ضــمنا. وشــملت هــذه التــدابير تــوفير مــا يلــي: (أ) 
؛ (ب) عن كـل طـرف مـن أقـل البلـدان نمـواً تذكرة سفر بالدرجة السياحية وتسديد بدل المعيشة اليومي لمندوب واحد 

لمندوب واحد عن كل طرف من البلدان المنخفضة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـدنيا ر فقط بالدرجة السياحية تذكرة سف

                                                           
ــــــــــــــــــــــــــرارين ج ص ع    ١ ــــــــــــــــــــــــــالي:  ٩-٥٢و ج ص ع  ١-٥٠انظــــــــــــــــــــــــــر الق ــــــــــــــــــــــــــوان الت ــــــــــــــــــــــــــى العن ــــــــــــــــــــــــــاحين عل (المت

http://apps.who.int/iris/handle/10665/79352.( 

. كــــــــــــــل قــــــــــــــرارات مــــــــــــــؤتمر األطــــــــــــــراف ووثائقــــــــــــــه متاحــــــــــــــة علــــــــــــــى العنــــــــــــــوان التــــــــــــــالي: FCTC/COP4(21)القــــــــــــــرار    ٢
http://www.who.int/fctc/publications.  
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من الدخل المتوسط التي ال تندرج ضمن فئة أقل البلدان نموا. ومع إقرار جميع األطراف بأهمية المشاركة الواسـعة 
حيــث أن عــددًا مــن األطــراف رأى أنــه ينبغــي  فــي عمــل مــؤتمر األطــراف، فقــد اُتخــذ القــرار فــي ظــل قيــود الميزانيــة

 تخصيص المزيد من الموارد لألنشطة ذات األولوية القصوى.

لــة حــول هــذه المســألة خاضــها مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الخامســة، -٤ فقــد أكــد مجــددًا  ١وبعــد مــداوالت مطوَّ
منظمــة الصــحة العالميــة، ولكنــه  قــراره بمواءمــة ترتيبــات دعــم الســفر المتاحــة لألطــراف مــع الترتيبــات المعتمــدة لــدى

قضى مع ذلك، وضمن جملة أمور، بمواصلة تقديم دعم السفر حتى الـدورة السادسـة للمـؤتمر ضـمنًا عنـد المسـتوى 
وفضًال عن ذلك فقد قرر المؤتمر في دورتـه الخامسـة تغطيـة تكـاليف بـدالت  ٢ذاته الذي اعتمده في دورته الرابعة.

خفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الـدخل المتوسـط التـي ال تنـدرج ضـمن فئـة أقـل للبلدان المنالمعيشة اليومية 
البلدان نموا من الموارد المتاحة من األموال الخارجة عن الميزانية. وعالوة على ذلك فقد طلب المؤتمر إلى األمانة 

-٢٠١٦مـــل المقتـــرحتين للفتـــرة أن تأخـــذ بعـــين االعتبـــار قـــراره بشـــأن ترتيبـــات دعـــم الســـفر فـــي الميزانيـــة وخطـــة الع
٢٠١٧.٣ 

فـــإن هـــذا التقريـــر يـــوفر معلومـــات عـــن تمثيـــل األطـــراف فـــي دورات  FCTC/COP5(18)واســـتجابة للقـــرار  -٥
مؤتمر األطراف وهيئة التفاوض وعن مستوى األموال المنفقة على دعم السفر لألطراف منذ نفاذ االتفاقيـة، بمـا فـي 

 لدعم.ذلك عدد األطراف التي تلقت مثل هذا ا

ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن الممارسة ذات الصلة فيما يتعلق بترتيبات دعم السفر في  -٦
منظمة الصحة العالمية والمعاهدات األخرى لمنظومـة األمـم المتحـدة فـي الوثيقـة التـي ُطرحـت أمـام الـدورة الخامسـة 

  ٤للمؤتمر بهذا الشأن.

 اجتماعات الهيئات الفرعيةتمثيل األطراف في دورات المؤتمر و 

أدنــاه مســتوى تمثيــل األطــراف فــي دورات المــؤتمر وهيئــة التفــاوض بالمقارنــة مــع  ٢و ١يعــرض الجــدوالن  -٧
العدد اإلجمالي لألطـراف وقـت كـل دورة، بمـا فـي ذلـك عـدد األطـراف التـي كانـت مؤهلـة لتلقـي دعـم السـفر فـي كـل 

مـن منـدوبيها المعتمـدين. وقـد ُعقـدت كـل دورات هيئـة التفـاوض  دورة وتلك التي تلقت مثل هذا الدعم لمندوب واحـد
 في جنيف، في حين انعقدت الدورة األولى فحسب لمؤتمر األطراف في هذه المدينة.

البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الـدخل وترد قائمة بأسماء األطراف المندرجة في عداد  -٨
 ٥تمر األطراف في ملحق الوثيقة الحالية.وقت الدورة السادسة لمؤ المتوسط 

  
  

                                                           
  .FCTC/COP/5/REC/2انظر المحاضر الموجزة لمداوالت اللجنة "ب" في الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف، الوثيقة    ١
  .FCTC/COP5(18)انظر القرار    ٢
  .FCTC/COP/6/24انظر الوثيقة    ٣
  .FCTC/COP/5/22انظر الوثيقة    ٤
البلدان المنخفضـة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـدنيا مـن الـدخل المتوسـط إلـى تصـنيف البنـك الـدولي (انظـر: يستند تصنيف    ٥

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/ وتــم الحصــول علــى قائمــة أقــل البلــدان نمــوًا مــن مكتــب الممثــل .(
 )./http://unohrlls.org/about-ldcsالسامي لألمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموًا (انظر: 
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  : تمثيل األطراف في دورات المؤتمر١الجدول 
 

  

١الدورة   

(٢٠٠٦) 

٢الدورة   

(٢٠٠٧) 

٣الدورة   

(٢٠٠٨) 

٤الدورة   

(٢٠١٠) 

٥الدورة   

(٢٠١٢) 

  ٦١الدورة 
)٢٠١٤( 

العـــدد اإلجمـــالي لألطـــراف وقـــت   -١
 الدورة

١٧٩ ١٧٦ ١٧١ ١٦٠ ١٤٦ ١١٥ 

اإلجمالي لألطراف الممثلة العدد   -٢
في الـدورة (كنسـبة مئويـة بالمقارنـة مـع 

 أعاله) ١البند 

١٠٨ 

( ٩٤٪ ) 

١٢٩ 

( ٨٨٪ ) 

١٣٠ 

( ٨١٪ ) 

١٣٧ 

( ٨٠٪ ) 

١٣٦ 

( ٧٧٪ ) 
- 

عــــدد البلــــدان المنخفضــــة الــــدخل   -٣
وبلــــــدان الشــــــريحة الــــــدنيا مــــــن الــــــدخل 
المتوســـط وقــــت الــــدورة (كنســــبة مئويــــة 

 أعاله) ١بالمقارنة مع البند 

٥٦ 

( ٤٨٪ ) 

٦٩ 

( ٤٧٪ ) 

٨٤ 

( ٥٢٪ ) 

٨٧ 

( ٥١٪ ) 

٨١ 

( ٤٦٪ ) 

٧٩ 

( ٤٤٪ ) 

عــــدد البلــــدان المنخفضــــة الــــدخل   -٤
وبلــــــدان الشــــــريحة الــــــدنيا مــــــن الــــــدخل 
المتوســـط الممثلـــة فـــي الـــدورة والمتلقيـــة 
لـــدعم الســـفر (كنســـبة مئويـــة بالمقارنـــة 

 أعاله) ٣مع البند 

٥٢ 

( ٩٣٪ ) 

٦٧ 

( ٩٧٪ ) 

٧٠ 

( ٨٤٪ ) 

٧٨ 

( ٩٠٪ ) 

٦١٢ 

)٧٥(٪ 
- 

  
  : تمثيل األطراف في دورات هيئة التفاوض٢الجدول 

  
١الدورة    

(٢٠٠٨)

٢الدورة   

(٢٠٠٨) 

٣الدورة   

(٢٠٠٩) 

٤الدورة   

(٢٠١٠) 

٥الدورة   

(٢٠١٢) 

 ١٧٤ ١٦٨ ١٦٥ ١٦٠ ١٥٢ العدد اإلجمالي لألطراف وقت الدورة  -١

العـــدد اإلجمـــالي لألطـــراف الممثلـــة فـــي الـــدورة   -٢
 أعاله) ١مع البند كنسبة مئوية بالمقارنة (

١٣٣ 

( ٨٨٪ ) 

١٢٩ 

( ٨٠٪ ) 

١٣٨ 

( ٨٤٪ ) 

١٤١ 

( ٨٤٪ ) 

١٣١ 

( ٧٥٪ ) 

ــــــــدان عــــــــدد   -٣ ــــــــدخل وبل ــــــــدان المنخفضــــــــة ال البل
 الشــــريحة الــــدنيا مــــن الــــدخل المتوســــط وقــــت الــــدورة

 أعاله) ١(كنسبة مئوية بالمقارنة مع البند 

٨١ 

( ٥٣٪ ) 

٨٧ 

( ٦٧٪ ) 

٨٥ 

( ٦٢٪ ) 

٨٤ 

( ٦٠٪ ) 

٨٠ 

( ٦١٪ ) 

ــــــــدان   -٤ ــــــــدان عــــــــدد البل ــــــــدخل وبل المنخفضــــــــة ال
الشــــريحة الــــدنيا مــــن الــــدخل المتوســــط الممثلــــة فــــي 
الدورة والمتلقية لدعم السفر (كنسبة مئويـة بالمقارنـة 

 أعاله) ٣مع البند 

٧١ 

( ٨٨٪ ) 

٧٥ 

( ٨٦٪ ) 

٧٧ 

( ٩٠٪ ) 

٧٧ 

( ٩٢٪ ) 

٦٤ 

( ٨٠٪ ) 

                                                           
  السادسة للمؤتمر متاحة عند كتابة هذه الوثيقة.لم تكن المعلومات المتعلقة بتمثيل األطراف في الدورة    ١
مـن البلـدان المنخفضـة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـدنيا مـن الـدخل المتوسـط للمشـاركة فـي  ٧٢تلقت األمانة ترشيحات من    ٢

  طرفًا ألغى مشاركته أو لم يحضر إلى الدورة. ١١الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف. على أن 
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الدورة األولى للمـؤتمر (كمـا أن عدد أطراف اتفاقية المنظمة اإلطارية قد زاد باطراد منذ  ١ويظهر الجدول  -٩
زاد عـــدد المنـــدوبين المشـــاركين فـــي دورات المـــؤتمر) ولكـــن عـــدد األطـــراف المشـــاركة فـــي دورات المـــؤتمر لـــم يشـــهد 
اتجاهــًا ممــاثال. كمــا يوضــح الجــدول أن عــدد البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط 

العدد اإلجمالي لألطراف وقت كل دورة. أما التمثيـل الفعلـي لهـذه البلـدان  ٪ من٥٢٪ و٤٤شكل نسبة تراوحت بين 
) مـن العـدد اإلجمـالي لمثـل هـذه األطـراف ٥٪ (الـدورة ٧٥) إلـى ٢٪ (الـدورة ٩٧في دورات المـؤتمر فقـد تـراوح بـين 

ون هنــاك عوامــل فــي االتفاقيــة؛ أي أنهــا لــم تكــن جميعهــا ممثلــة علــى الــرغم مــن تــوافر الــدعم المــالي، ولــذلك فقــد تكــ
  أخرى أثَّرت على مسألة مشاركتها.

وبالمثـــل فـــإن التمثيـــل اإلجمـــالي لألطـــراف فـــي دورات هيئـــة التفـــاوض يظهـــر انخفاضـــًا طفيفـــًا علـــى مـــدى  -١٠
الــزمن. وتــراوح تمثيــل البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط فــي دورات الهيئــة بــين 

 اإلجمالي لألطراف الحاضرة.٪ من العدد ٧٧٪ و٦٤

 أفرقة العمل التي أنشأها المؤتمر

ـــة العضـــوية والترشـــيح التـــي يرســـيها  -١١ ـــًا لعملي تتحـــدد المشـــاركة فـــي أفرقـــة العمـــل التـــي ينشـــئها المـــؤتمر وفق
 ولالهتمام الذي تبديه األطراف الراغبة فـي التمتـع بعضـوية هـذه األفرقـة. وفـي الفتـرة الممتـدة مـن الـدورة األولـى إلـى

اجتماعــًا الثنــي عشــر فريقــًا مــن األفرقــة العاملــة بــين الــدورات (أفرقــة عاملــة،  ٢٧الــدورة الخامســة للمــؤتمر تــم عقــد 
وأفرقــة خبــراء، وأفرقــة دراســة، وأفرقــة صــياغة مفتوحــة العضــوية) التــي أنشــأها المــؤتمر لتعمــل علــى عــدد مــن أحكــام 

 اتفاقية المنظمة اإلطارية.

فرقة العاملة بين الدورات (باسـتثناء أفرقـة الخبـراء الـذي يحـدد المـؤتمر عـادة وفي المتوسط فإن عضوية األ -١٢
عضـوًا نصـفهم تقريبـًا مـن األطـراف مـن البلـدان  ٥٠إلى  ٢٥عددًا أقصى للمشاركين فيها من كل إقليم) تتراوح بين 

 المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

تــم تــوفير دعــم الســفر إلــى األطــراف مــن البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان  وكمــا ســبقت اإلشــارة أعــاله فقــد -١٣
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط المشاركة في اجتماعات األفرقة العاملة بين الدورات وفقـًا لسياسـات السـفر التـي 

ين أقرهمـا المـؤتمر اعتمدها المؤتمر وقـت االجتمـاع. وُأدرجـت التكـاليف ذات الصـلة فـي خطـة العمـل والميزانيـة اللتـ
 لهذه األنشطة.

 تكاليف دعم السفر

تم تمويل ترتيبات دعـم السـفر المتاحـة لألطـراف لتيسـير مشـاركتها فـي دورات المـؤتمر فـي معظـم األحيـان  -١٤
مــن المســاهمات المقــدرة الطوعيــة علــى نحــو مــا اعتمــدها المــؤتمر. وعنــد عقــد دورات المــؤتمر خــارج مدينــة جنيــف 

اإلضــافية (التــي تمثــل الفــرق بــين التكــاليف التــي تتكبــدها األمانــة بالمقارنــة مــع تكــاليف دورة  تجــري تغطيــة التكــاليف
لــت ترتيبــات دعــم الســفر للــدورات األولــى، والثانيــة، والرابعــة لهيئــة  ُتعقــد فــي جنيــف) مــن جانــب البلــد المضــيف. وموِّ

كافحة الغش بتمويل الترتيبـات المـذكورة التفاوض من المساهمات المقدرة الطوعية في حين قام المكتب األوروبي لم
المتعلقة بالدورتين الثالثة والخامسة واجتماعات األفرقة العاملة غير الرسـمية المعنيـة بـالبروتوكول التـي انعقـدت فـي 

 الفترة الفاصلة بين الدورتين الرابعة والخامسة لهيئة التفاوض.

ليف ترتيبـات دعـم السـفر لألفرقـة العاملـة بـين وغطت المساهمات المقدرة الطوعيـة فـي معظـم الحـاالت تكـا -١٥
 الدورات بمساهمات خارجة عن الميزانية وردت إلى بعض تلك األفرقة.
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ويعــرض الجــدول المـــدرج أدنــاه مســـتوى األمــوال المنفقـــة فــي كـــل فتــرة ماليـــة لتمويــل تكـــاليف ســفر البلـــدان  -١٦
 اعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية.المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في اجتم

  
: األموال المنفقة علـى ترتيبـات دعـم السـفر الخاصـة بـاألطراف مـن البلـدان المنخفضـة الـدخل ٣الجدول 

  وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط (بالدوالر األمريكي)
 
 2007-2006 2009-2008 2011-2010 2013-2012 

 

تغطية 
بالمساهمات 
الطوعية 
 المقدرة

تغطية 
بأموال 

خارجة عن 
 الميزانية

تغطية 
بالمساهمات 
الطوعية 
 المقدرة

تغطية 
بأموال 

خارجة عن 
 الميزانية

تغطية 
بالمساهمات 
الطوعية 
 المقدرة

تغطية 
بأموال 

خارجة عن 
 الميزانية

تغطية 
بالمساهمات 
الطوعية 
 المقدرة

تغطية 
بأموال 

خارجة عن 
 الميزانية

 3,272 220,142 7,286 532,442 - 500,149  880,700 المؤتمر

 257,332 74,606 100,910 378,491 1,139,606460,467   هيئة التفاوض

األفرقــة العاملــة بــين 
الــــــــدورات وحلقــــــــات 

 العمل اإلقليمية
400,000  478,051 - 202,093 91,422 29,141 293,039 

 553,643 323,889 1,113,026199,618 2,117,806460,467 1,280,700 المجموع الفرعي

 877,532 1,312,644 2,578,273 1,280,700 المجموع الكلي

  
وكمــا أشــار هــذا التقريــر فــإن سياســة الســفر التــي اعتمــدها المــؤتمر قــد ُطبقــت منــذ الــدورة األولــى لــه علــى  -١٧

أثـــر علـــى مســـتوى األمـــوال دوراتـــه ودورات هيئـــة التفـــاوض واجتماعـــات الهيئـــات الفرعيـــة ســـواء بســـواء، وكـــان لهـــا 
  المخصصة لألنشطة ومشاركة األطراف المعنية.

 تكاليف السفر الوسطية لالجتماعات المعقودة في جنيف

دوالر أمريكــي. وبالنســبة لــدورة  ٢٦٠٠تُقــدر التكلفــة الوســطية لتــذكرة الســفر إلــى جنيــف ذهابــًا وٕايابــًا بنحــو  -١٨
دوالرًا  ٣١٨٠وسط بدل المعيشة اليوميـة لكـل منـدوب تبلـغ قرابـة اعتيادية للمؤتمر مدتها ستة أيام في جنيف فإن مت

دوالر أمريكــي الجتمـاع اعتيــادي مدتـه ثالثــة أيـام لفريــق عامـل اســتنادًا إلـى بــدل المعيشـة اليــومي  ١٧٠٠أمريكيـًا، و
 . ٢٠١٤تموز/يوليو  ١المطبق في جنيف في 

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
   إلى اإلحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة.مؤتمر األطراف مدعو   -١٩
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 الملحق 
  

  البلدان المؤهلة لتلقي الدعم الخاص بالسفر
    ١)٢٠١٤آب/ أغسطس  ١البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في (

مدغشقر  أفغانستان
ماليأنغوال
موريتانياأرمينيا

 واليات ميكرونيزيا الموحدة بنغالديش
منغوليابنن

ميانماربوتان
ناورو دولة بوليفيا المتعددة القوميات

نيبال بوركينا فاصو
نيكاراغوابوروندي

النيجر الرأس األخضر
نيجيرياكمبوديا

نيووي الكاميرون
باكستان جمهورية أفريقيا الوسطى

 بابوا غينيا الجديدةتشاد
باراغوي جزر القمر

الفلبينالكونغو
 جمهورية مولدوفا جزر كوك
رواندا كوت ديفوار

سامواجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
 سان تومي وبرينسيبي جمهورية الكونغو الديمقراطية

السنغالجيبوتي
سيراليون غينيا االستوائية

 جزر سليمانمصر
سري النكاأثيوبيا

السودانالسلفادور
سوازيلندغامبيا
 الجمهورية العربية السوريةجورجيا
طاجيكستانغانا

 لشتي -تيمورغواتيماال
توغوغينيا
توفالو بيساو -غينيا 
أوغنداغيانا

أوكرانياهندوراس
 جمهورية تنزانيا المتحدةالهند
أوزبكستانكينيا

فانواتوكيريباتي
فييت نام قيرغيزستان

اليمنالديمقراطية الشعبيةجمهورية الو 
زامبياليسوتو
ليبيريا

=     =     =  
                                                           

  .الغامقالبلدان نموًا باللون  ُأدرجت أسماء أقل   ١


