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  A/FCTC/COP/2/13  مؤتمر األطراف في اتفاقية

  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ٣١  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         
    بشأن مكافحة التبغ   

  الثانيةالدورة 
  المؤقتمن جدول األعمال  ٧البند 

  
  
  
  

  عمل لمؤتمر األطراف النظر في وضع ميزانية وبرنامج
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة المالية 

  
  

 من اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة اإلطاريـة بـشأن مكافحـة التبـغ                ٤-٢٣طبقاً ألحكام المادة      -١
 يتولى مؤتمر األطراف اعتماد ميزانية لكل فترة مـن الفتـرات الفاصـلة بـين دورتيـه                 ،)األطراف مؤتمر(

 مع القـرار    أنشأ، الذي   اقيةإنشاء أمانة دائمة لالتف   المعنون  ،  FCTC/COP1(10) القرار   إلى وبالنظر .العاديتين
، FCTC/COP1(9) القـرار    إلـى  أمانة االتفاقية داخل منظمة الصحة العالمية، وباإلشـارة          ١٧،١-٥٩ص ع  ج

، اعتماد النظام المالي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ             المعنون  
ليكونا هما الئحته   الئحة المالية والنظام المالي لمنظمة الصحة العالمية        والذي اعتمد بموجبه مؤتمر األطراف ال     

 فإن الميزانيات وبرامج العمل ذات الصلة والخاصة بمؤتمر األطراف تندرج على أنسب         ونظامه المالي، المالية  
معنون ، ال FCTC/COP1(11)تساوق ذلك مع القرار     يو. وجه ضمن ثنائيتين، كما هو الشأن على نطاق المنظمة        

، الذي اعتمد بموجبه مؤتمر األطراف ميزانية وخطة عمل ثنائيتين للفترة           ٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية وخطة عمل    
 تنص على   والتي من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف،       ٤، كما يعكس ذلك أحكام المادة       ٢٠٠٧-٢٠٠٦المالية  

  .مؤتمر األطراف كل سنتينلعادية لتعقد الدورات اسأنه اعتباراً من الدورة الرابعة فصاعداً 
 
ميزانية وبرنامج عمـل    ، ومسودة   FCTC/COP1(11) هذه الوثيقة استعراضاً للقرار      توردولهذه الغاية     -٢

  .في هذا الخصوص، بغية تيسير مناقشات مؤتمر األطراف ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة المالية 
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦، ميزانية وخطة عمل FCTC/COP1(11)القرار 
  
 اعتمد مؤتمر األطراف ميزانية وبرنامج عمل لثنائيته األولـى بمبلـغ            FCTC/COP1(11)في القرار     -٣

 مـن   ٣-٢٤ من القرار تم تحديد خمسة بنود تعكس أحكام المادة           ١وفي الفقرة   .  دوالر أمريكي  ٨ ٠١٠ ٠٠٠
 :٢٠٠٧-٢٠٠٦اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، باعتبارها مجاالت العمل الرئيسية للفترة المالية 

  
  
  
  

                                                           
 منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن في اتفاقيةألطراف اولى لمؤتمر حصيلة الدورة األ. ١٧-٥٩ج ص عالقرار    ١

 .مكافحة التبغ
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  بالدوالرات األمريكية  مجال العمل

  ٢ ١٠٠ ٠٠٠  ))أ(٣-٢٤المادة (دورات مؤتمر األطراف   :أوال

 األطراف  إلىنظام تقديم التقارير بموجب االتفاقية وتقديم الدعم          :ثانياً
  ))ج(و) ب(٣-٢٤المادة ( بهذا االلتزام في الوفاء

٢ ٥٠٠ ٠٠٠  

  ٦٦٥ ٠٠٠  ))د(٣-٢٤المادة (تقرير أمانة االتفاقية   :ثالثاً

المـادة  (التنسيق مع سائر الهيئات المعنية والترتيبات اإلدارية          :رابعاً
  ))و(و) ه(٣-٢٤

١ ١٨٠ ٠٠٠  

وضع مبادئ توجيهية وبروتوكوالت وغير ذلك من األنـشطة           ً:خامساً
  )ز(٣-٢٤المادة (

١ ٥٦٥ ٠٠٠  

  
/  شباط ١٨ لنفقات الفترة الممتدة من      ، العمل  حسب مجال  ، بهذه الوثيقة عرض عام    ١ويرد في المرفق      -٤

تقرير األمانـة    المعنونة   ،A/FCTC/COP/2/3 الوثيقة   ويرد في  ٢٠٠٧.١ مارس/  آذار ٣١ إلى ٢٠٠٦فبراير  
 حسبما أصدره مـؤتمر األطـراف مـن         ،ألنشطة المضطلع بها في مجاالت العمل هذه      ل عرض عام ،  المؤقتة

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ه األولى، وبدعم من ميزانية الفترة تكليفات في القرارات المتخذة في دورت
  
توزيعـاً للمـساهمات المقـدرة       اعتمد مؤتمر األطراف     FCTC/COP1(11) من القرار    ٣وفي الفقرة     -٥

، مع تعديله لكي يتساوق     ٢٠٠٥ لعامالطوعية على أساس جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة العالمية           
مة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والذي يقل عن عدد الـدول             مع عدد األطراف في اتفاقية منظ     

، يشمل  ٪٢٢ الذي ال يتجاوز فيه الحد األقصى للمساهمات المقدرة نسبة           ،وهذا التوزيع . األعضاء في المنظمة  
نـب   جا إلـى دورته األولـى،    أعمال  عند اختتام   المصوتة في مؤتمر األطراف      بلداً من الدول األعضاء      ١١٢

 بهذه الوثيقة عرض عام لهذه المـساهمات المقـدرة الطوعيـة            "ألف"٢فق  ويرد في المر   ٢.الجماعة األوروبية 
أمـا  . ٢٠٠٧مارس  /  آذار ٣١ والتي قُدمت حتى  ،  FCTC/COP1(11) القرار في    الوارد المذكورة في التوزيع  

ي التوزيع الـوارد فـي القـرار        يرد فيه عرض عام للمساهمات المقدرة الطوعية المذكورة ف        ف "باء"٢المرفق  
FCTC/COP1(11) ٢٠٠٧مارس /  آذار٣١، والتي لم تسدد حتى.  

  
خر أطرافـاً فـي     آ بلداً   ٣٠الدورة األولى لمؤتمر األطراف أصبح ما يزيد على         أعمال  وعقب اختتام     -٦

هـذه البلـدان التـي    لوسيتم اإلبقاء على المساهمات المقدرة الطوعية   . اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية    
لإليرادات المتنوعة، وسيقرر مؤتمر األطراف كيف يـوزع         بعد الدورة األولى ضمن حساب       أصبحت أطرافاً 
 عامـاً   عرضاً"ألف"٣ويورد المرفق .  عندما ينظر في الميزانية في العام التالي أو الثنائية التالية   هذه اإليرادات 

 من البلدان التي أصبحت أطرافاً في اتفاقية        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣١للمساهمات المقدرة الطوعية المقدمة حتى      

                                                           
 الفترة الممتدة منذ اختتام أعمال الدورة األولى لمؤتمر األطراف وحتى الموعد النهائي نيشمل هذان التاريخا   ١

 .الداخلي إلعداد وثائق الدورة الثانية لمؤتمر األطراف
لجماعة األوروبية كنسبة مئوية، متسقة مع االتفاقات األخرى المتعددة األطراف التي هي طرف قُدرت مساهمات ا   ٢

 .فيها
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التـي لـم    أما المساهمات المقدرة الطوعية     . منظمة الصحة العالمية اإلطارية بعد اختتام أعمال الدورة األولى        
 ."باء"٣ بيانها في المرفق فيرد بعد اختتام أعمال الدورة األولى تسددها بعد البلدان التي أصبحت أطرافاً

 
 فوض مؤتمر األطـراف أمانـة االتفاقيـة فـي تلقـي             FCTC/COP1(11)من القرار    ٤وفي الفقرة     -٧

نظام تقديم التقـارير    المساهمات الخارجة عن الميزانية لألنشطة المندرجة ضمن مجال العمل الثاني، أال وهو             
وضـع  ، أال وهـو     عمل الخامس  ومجال ال   بهذا االلتزام،  في الوفاء  األطراف   إلىبموجب االتفاقية وتقديم الدعم     

ولم يتم تلقي أية مساهمات خارجة عن الميزانية ضمن         . مبادئ توجيهية وبروتوكوالت وغير ذلك من األنشطة      
  .بمقتضى هذا النصهذا 

 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨دة ميزانية الثنائية ومس

 
ت المؤقتـة   وقد أعدت الحسابا  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ميزانية الثنائية    دةومسعرض يبين    ١رد في المرفق    ي  -٨

 على أساس جدول توزيع المساهمات المقـدرة الطوعيـة          ٢٠٠٩-٢٠٠٨للثنائية  للمساهمات المقدرة الطوعية    
وجدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة العالمية لعـام          ١الذي اعتمده مؤتمر األطراف في دورته األولى      

 المـساهمات   ٤ويبين المرفـق     ٢.لخمسينبصيغته المعتمدة من قبل جمعية الصحة العالمية السابعة وا        ،  ٢٠٠٥
بدأ نفاذ االتفاقية بالنـسبة     سيويشتمل على كل األطراف التي      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨المقدرة الطوعية المؤقتة للثنائية     

 الميزانية المفترضـة والبالغـة      إلىالدورة الثانية لمؤتمر األطراف، وقد ُأعد باالستناد        أعمال  إليها قبل افتتاح    
 .مريكي دوالر أ٨ ٠١٠ ٠٠٠

 
 إمكانية تقسيم   إلى مؤتمر األطراف، لدى مناقشته ميزانية الفترة المالية التالية، في اإلشارة            يرغبوقد    -٩

 العمل المحـددة فـي      مجاالتوالفئة األولى هي استمرار األنشطة المندرجة ضمن        .  فئتين شاملتين  إلىأنشطته  
نشطة الجديدة إما ضمن مجاالت العمل القائمة وإمـا          أما الفئة الثانية فهي استهالل األ      ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية  

 .ضمن مجاالت عمل جديدة تحدد أثناء الدورة الثانية
 

، ١٧-٥٩ج ص ع   يرغب مؤتمر األطراف في اإلحاطة علماً بـالقرار          قد النظر في هذه المسائل      ولدى  -١٠
لتحرر من التبـغ    لة العالمية    مبادرة منظمة الصح   مواصلة دعم  المدير العام    إلىالذي طلبت فيه جمعية الصحة      
سيداً جوت. منظمة الصحة العالمية اإلطارية   اتفاقية  مساعدة أمانة االتفاقية في تنفيذ      لوتعزيزها، حسب االقتضاء،    

 الخطة االستراتيجية المتوسطة األجـل للمنظمـة        فإن ، وللتأكيد بوضوح على أولوية مكافحة التبغ      ،لهذا القرار 
في الغرض االستراتيجي   تتضمن  راحها على جمعية الصحة العالمية الـستين،        التي سيتم اقت   ٢٠١٣،٣-٢٠٠٨

بـسب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          بتوقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة         (٣
امـل  وتعزيز الصحة والتنمية وتوقي ع     (٦والغرض االستراتيجي   ) واإلصاباتواالضطرابات النفسية والعنف    

أو الحد منها فيما يتعلق باالعتالالت الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والكحول والمخـدرات وسـائر    االختطار  
، )المواد النفسانية التأثير والنظم الغذائية غير الصحية والخمول البدني وممارسة الجنس بشكل غيـر مـأمون               

راض ذات الصلة بالتبغ في العالم،      وتحديثاً لألهداف المنشودة فيما يخص الحد من تعاطي التبغ واإلصابة باألم          
وعمالً على تحقيق هـذه     . في إطار االستراتيجية الشاملة لمنظمة الصحة العالمية بشأن األمراض غير السارية          

                                                           
 جميع قرارات الدورة األولى لمؤتمر A/FCTC/COP/1/DIV/8تتضمن الوثيقة . (FCTC/COP1(11)انظر القرار    ١

  .)األطراف
 .٢٠٠٥جدول تقدير االشتراكات لعام . ١٥- ٥٧ج ص عالقرار    ٢
  .A/MTSP/2008-2013-PB/2008-2009الوثيقة    ٣



A/FCTC/COP/2/13        

4 

 الخاص بـالتبغ    عمل المنظمة  الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل ميزانية دعم برامج مجال          زادتاألهداف  
 .٢٠١٣  عامإلى ٢٠٠٨ من عام زيادة كبيرة

 
مؤتمر كل من  الطابع الفريد الذي يتسم به إلىوفي إطار عملية التخطيط االستراتيجي أشارت المنظمة   -١١

منظمـة  أمانة االتفاقية، وبناء على ذلك فقد ميزت وفصلت بين ميزانية مؤتمر األطراف وميزانية              واألطراف  
ثلما أشير إليه في الميزانية البرمجية المقترحـة        وم).  الخاص بالتبغ  عملهابما في ذلك مجال     (الصحة العالمية   

 فإنه على الرغم من أن ميزانية أمانة االتفاقية غير مدرجة في الميزانية اإلجمالية للمنظمة فإن ٢٠٠٩١-٢٠٠٨
ها تالمنظمة تقر بأن أمانة االتفاقية تسهم مساهمة كبيرة في بلوغ األغراض االستراتيجية ذات الصلة التي حـدد        

 ومن المقدر في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل أن تبقى الميزانية العادية لمؤتمر األطراف عند               .المنظمة
 بخصوص المساهمات   شيءولم تذكر الخطة أي     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر أمريكي للثنائية     ٨ ٠١٠ ٠٠٠مستوى  
 . مؤتمر األطرافإلىالمتوقعة الخارجية عن الميزانية والتي تقدم أو المحتملة 

 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ستمرار األنشطة المندرجة ضمن مجاالت العمل المحددة في ميزانية ا
 

. مستمرة ةتضمن كل مجال من مجاالت العمل التي حددها مؤتمر األطراف في دورته األولى أنشط             ي  -١٢
وحتـى  . الدورة الثالثة لمؤتمر األطـراف    عقد   دورات مؤتمر األطراف،  ويستبق مجال العمل األول، المعنون      

 من النظـام الـداخلي      ٤ عمالً بأحكام المادة     ٢٠٠٨حيث إن من المقرر أن تعقد الدورة الثالثة في عام           ون،  اآل
 . التكاليف المرتبطة بعقـد هـذه الـدورات        ٢٠٠٩-٢٠٠٨لمؤتمر األطراف، يجب أن تشمل ميزانية الثنائية        

ذلك تكلفـة   يعكس  ثانية، و  دورته ال  لعقد دوالر أمريكي    ١ ٨٠٠ ٠٠٠وخصص مؤتمر األطراف مبلغاً وقدره      
 طرفاً في جنيف باستخدام تكلفة دورات هيئة التفاوض الحكومية الدوليـة            ١٤٠عقد مؤتمر حكومي دولي لنحو      

وينبغي أن يالحظ مؤتمر األطراف أن عدد األطراف في اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة                . كأساس للحساب 
 فقد يتعين زيادة ميزانية الـدورة       زيادة مستمرة األطراف في    طرفاً، ونظراً ألن عدد      ١٤٦اإلطارية يبلغ حالياً    

  .الثالثة لمؤتمر األطراف بما يتناسب مع هذه الزيادة
  
 األطـراف   إلىنظام تقديم التقارير بموجب االتفاقية وتقديم الدعم        ويشمل مجال العمل الثاني، المعنون        -١٣

وفي مجـال   .  ألداء عمل أمانة االتفاقية    لالزمينوالتقنيين ا ، نسبةً من الموظفين المهنيين       بهذا االلتزام  في الوفاء 
، A/FCTC/COP/2/6ومثلما أشـير إليـه فـي الوثيقـة          . ستستمر خالل الثنائية التالية   العمل هذا أيضاً أنشطة     

بشأن مكافحـة  للتقارير الواردة من األطراف عن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية         توليفالمعنونة  
. الدورة الثانية لمؤتمر األطرافأعمال  طرفاً تقديم تقاريره عن تنفيذ االتفاقية قبل افتتاح          ٦١فقد كان على     بغالت

 في المـادة    للجدول المحدد  طرفاً فستعد تقاريرها األولى وتقدمها طبقاً        ٨٥أما األطراف المتبقية والبالغ عددها      
. عداد التقـارير وتقـديمها    إلاألمانة  من  دعم  ال إلىتحتاج  سو من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية،        ٢١

أن يبدأ عملية إعداد التقارير بناء على استبيان الفئة         عليه  يتعين  س ذلك فهناك عدد من األطراف       إلىوباإلضافة  
ويشمل الدعم الخاص بالوفاء بااللتزام الخاص بتقديم التقارير        . FCTC/COP1(14)، كما هو مبين في القرار       ٢
 األطراف أثناء حلقات    إلى وتقديم المساعدة النقدية والتقنية      ٢ وبلورة أدوات التبليغ اإللكتروني باستمرار،     ويرتط

  .العمل اإلقليمية والوطنية المعنية بتنفيذ المعاهدة
  
 

                                                           
  .١، الحاشية ١٩٤، صفحة A/MTSP/2008-2013-PB/2008-2009الوثيقة انظر    ١
  .A/FCTC/COP/2/INF.DOC./2انظر الوثيقة    ٢
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، التقارير الخاصة بكل األنشطة التـي تنفـذ    تقرير أمانة االتفاقية  يشمل مجال العمل الثالث، المعنون      و  -١٤
 عمالً بقرارات مؤتمر األطراف، ونسبة من الموظفين المهنيين والتقنيين الالزمين إلعداد هذه         ما بين الدورات  في

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للثنائيـة    ٢٠٠٧مارس  /  آذار ٣١وتنعكس هذه التكاليف في المبلغ الملتزم بتقديمه في         . الوثائق
 مؤتمر األطراف ستستمر حاجة مجال      إلىقارير  وبقدر استمرار أمانة االتفاقية في تقديم الت      ). ١انظر المرفق   (

 . التمويل خالل الثنائية التاليةإلىالعمل هذا 
 

، الحصول  التنسيق مع سائر الهيئات المعنية والترتيبات اإلدارية      ويشمل مجال العمل الرابع، المعنون        -١٥
ت الموظفين اإلداريين من الفئـة      من أجل أمانة االتفاقية، ومرتبا    ) كالحواسيب(على المعدات اإلدارية المالئمة     

 واالتصاالت والتعاون مع المنظمات الحكوميـة الدوليـة         ،المهنية وفئة الخدمات العامة من أجل أمانة االتفاقية       
ومع تعيين موظفي األمانة، واستباقاً     .  مبادرة التحرر من التبغ    إلىغير الحكومية المعنية، باإلضافة     المنظمات  و

مركز مراقب لدى مؤتمر األطراف عمالً بأحكام المـادة         على   الحصول   إلىة الدولية   لسعي المنظمات الحكومي  
 . التمويل خالل الثنائية التاليةإلى من النظام الداخلي، سيستمر احتياج برنامج العمل هذا ٣٠

 
، وضع مبادئ توجيهية وبروتوكوالت وغير ذلك من األنـشطة        ويشمل مجال العمل الخامس، المعنون        -١٦

لع بها في إعداد المبادئ التوجيهية والبروتوكوالت، ويتضمن مساهمات الموظفين التقنيـين والمهنيـين       المضط
مثلما توقعه مؤتمر األطراف في القـرار       و.  المشورة في مجال العمل هذا الخاص بأمانة االتفاقية        يقدمونالذين  

FCTC/COP1(15)   ب مجال العمل الخـامس تخطيطـاً       ، سيتطل وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية    ، المعنون
وتم إعداد مسودة مبادئ توجيهية بخصوص إحدى المـواد،         . وتمويالً مستديمين بغية تحقيق الحصائل المطلوبة     

، لكي ينظر فيها مؤتمر     A/FCTC/COP/2/7، في الوثيقة    )الحماية من التعرض لدخان التبغ    ( ٨أال وهي المادة    
مزيـد  إلى   يحتاج   ٩المنعقد من أجل إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة         ومع ذلك فإن الفريق العامل      . األطراف

 إليه، وخصوصاً على ضوء قرار مـؤتمر        المسندة زيادة التمويل من أجل انجاز المهام        إلىمن الوقت، وربما    
وترد تفاصيل هذا الوقت اإلضـافي      .  ضمن والية هذا الفريق العامل     ١٠األطراف الذي يقضي بإدراج المادة      

لفريـق العامـل المعنـي      لالتي تتضمن التقرير المرحلي     ،  A/FCTC/COP/2/8الالزم وهذا التمويل في الوثيقة      
 مـؤتمر   إلـى ومثلما ذكره الفريق العامل في تلك الوثيقة فقد طلـب           .  مؤتمر األطراف  إلى والمقدم   ٩بالمادة  

وطلب . ١٠ و ٩ئ التوجيهية للمادتين    األطراف أن ينظر في كيفية المضي قدماً في العمل الخاص بإعداد المباد           
 مؤتمر األطراف أن ينظر في خيارين ممكنين ومجديين بشأن مسألة مقاييس اختبار وقياس              إلىالفريق العامل   

 باختبار وقياس منتجات التبغ واالنبعاثات      مقاييسه الخاصة ممارسة اختصاصه بوضع    : منتجات التبغ، أال وهما   
 منظمة الصحة العالمية، بدعم مالي وسياسي من مؤتمر األطراف، للعمـل            ىإل أو توجيه طلب     ،الصادرة عنها 

فـي  ) ١٢٦اللجنة التقنيـة    (مع اللجنة التقنية المعنية بالتبغ ومنتجاته والتابعة للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس            
نفصل، كما  وإذا ما قرر مؤتمر األطراف وضع المقاييس على نحو م         . التبغوقياس  مجال وضع مقاييس اختبار     

هو مشار إليه في التقرير المرحلي، فقد ينظر في تمويل شبكة مختبرات التبغ التابعة للمنظمة من أجل وضـع                   
وسيتعين أيـضاً أن    .  الميزانية إلىوكال الخيارين ستكون له آثار بالنسبة       . وإجازة مقاييس اختبار وقياس التبغ    

اص بوضع مبادئ توجيهية لمادة أخرى أم ال، مثلما تـرد           ينظر مؤتمر األطراف فيما إذا كان سيبدأ العمل الخ        
  .مناقشته في الفرع التالي من هذه الوثيقة

 
 يركز أيضاً علـى وضـع البروتوكـوالت، التـي           فإنهوكما يتبين من عنوان مجال العمل الخامس          -١٧
، FCTC/COP1(16) أثنـاء الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورتين، وفقـاً للقـرار                علـى وضـعها    العمـل  بدأ

 البروتوكـوالت  إعـداد وهكذا فإنه إذا ما قرر مؤتمر األطراف استمرار عملية      . البروتوكوالت وضع المعنون
كال المجالين المحددين فيـه، مثلمـا تـرد مناقـشته           في   أو   FCTC/COP1(16)المحدد في القرار     المجال في
الية وتمويل فريق الخبـراء المعنـي       الفرع التالي من هذه الوثيقة، فسيتعين أيضاً أن ينظر في استمرار و            في
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 A/FCTC/COP/2/9 في الـوثيقتين     النموذجين المعروضين لوضع  ) فريقي الخبراء المعنيين المنعقدين   (المنعقد  
  .A/FCTC/COP/2/10و
  

 القائمةاستهالل أنشطة جديدة ضمن مجاالت العمل 
 

استهل المؤتمر عدداً مـن المـشاريع       خذت أثناء الدورة األولى لمؤتمر األطراف       تُفي القرارات التي ا     -١٨
والمعلومات التالية  .  والطويلة األمد، مثلما تقتضيه مختلف مواد اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية           الهامة

 .مقدمة من أجل تسهيل مناقشة مؤتمر األطراف لكيفية المضي قدماً في هذا العمل
 

  )FCTC/COP1(15)القرار (وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية 
 

 إلـى  ٨ بدأ العمل الخاص بإعداد المبادئ التوجيهية لتنفيذ المواد مـن            FCTC/COP1(15)للقرار  وفقاً    -١٩
، ٩ و ٨يـة للمـادتين     ووقد أعطى مؤتمر األطـراف األول     . ، كما هو منصوص عليه تحديداً في المعاهدة       ١٣
، وطلـب مـن أمانـة       ) بالقرار ٢ و ١رفقان  الم(اعتمد نموذجين لوضع المبادئ التوجيهية الخاصة بهما         حيث

 المعايير المحددة فـي     إلى باالستناد   ،االتفاقية أن تعد خطة عمل لوضع المبادئ التوجيهية الخاصة ببقية المواد          
  .FCTC/COP1(15)القرار 

 
لـن تحـدد    مجرد أن يبدأ عمل أمانة االتفاقية ستكون لها صالحية ووالية وضع خطط العمل التي               بو  -٢٠

ولكنها ستحدد أيضاً أولويات إعداد المبادئ التوجيهية حسب المعـايير          فحسب   الذي يتعين االضطالع به      العمل
صفتها األمانة المؤقتة، أن ينظر مؤتمر األطـراف        بوستطلب المنظمة،   . العشرة التي وضعها مؤتمر األطراف    

التفاقية بإرشادات إضافية لـدى وضـع       في تحديد المواد التي تتطلب اهتماماً خاصاً وفورياً بغية تزويد أمانة ا           
  .خطط العمل تلك

 
 فقد بين مؤتمر األطراف بالفعل خطط العمل األساسـية          A/FCTC/COP/2/12في الوثيقة   ومثلما ذكر     -٢١

 بـالقرار   ٥ و ٤ و ٣ فـي المرفقـات      ١٣ و ١٢ و ١١ المبـادئ التوجيهيـة لتنفيـذ المـواد          الخاصة بوضـع  
FCTC/COP1(15) .    لكي تبـدأ  ألفرقة العاملة باألولوية، وأن يتم إعداد ميزانية متناسبة         ويبقى أن تحظى هذه ا 

  .برامج عملها
  
ـ  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وينبغي أن يحيط مؤتمر األطراف علماً بأنه فـي ميزانيـة      -٢٢ صص مبلـغ وقـدره   خُ
وضـع المبـادئ التوجيهيـة      ب دوالر أمريكي لكل فريق من الفـريقين العـاملين المعنيـين             ٢٠٠ ٠٠٠ نحو

وقد أتاح هذا المبلغ لكل فريق منهما االجتمـاع مـرتين أو ثـالث              .  في دورته األولى   ظيا باألولوية ح واللذين
وإذا مـا أدرج    . خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين، مع الحصول على الـدعم الكامـل مـن األمانـة                مرات
 الفريقـان    أن يعمـل   مجـدداً  فيمكن أن يتوقـع مـؤتمر األطـراف          ٢٠٠٩-٢٠٠٨نفسه في ميزانية     المبلغ

على نحو متزامن، شريطة أن تكون احتياجات الفريقين مماثلة الحتياجات الفريقين العاملين المعنيـين            العامالن
  .٩ و٨بالمادتين 

  
 كي ينظـر    ٨وإذا اعتمد مؤتمر األطراف المبادئ التوجيهية المقدمة من الفريق العامل المعني بالمادة               -٢٣

 بمواصلة عمله، سـوف تكـون الفرصـة       ٩الفريق العامل المعني بالمادة     مر  المؤتفيها المؤتمر، وإذا ما كلف      
 يضع في الحسبان مسألة زيادة ميزانية عمل         أن وقد يرغب مؤتمر األطراف في    .  فريق عامل جديد   لعقدسانحة  

لفريق  المحددة من قبل ا    اإلضافية التعاون والدعم    بأشكال، إذا أريد االضطالع     ٩الفريق العامل المعني بالمادة     
  .A/FCTC/COP/2/8العامل في الوثيقة 
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  )FCTC/COP1(16)القرار (وضع البروتوكوالت 
  
، العمل على وضع بروتوكولين بـشأن اإلعـالن والتـرويج           FCTC/COP1(16) القرار   بمقتضىبدأ،    -٢٤

المؤقتة وبتوجيه من هيئة مكتب مؤتمر األطراف دعت األمانة  . والرعاية عبر الحدود، واالتجار غير المشروع     
 واجتمع كل فريـق     ١.من عمليتي وضع البروتوكولين هذين    ي خبراء يعنى كل منهما بواحدة        االنعقاد فريق  إلى

وهذان النموذجان مستنـسخان فـي مرفقـي        .  منهما نموذجاً وفقاً لواليته    كل مرتين، وأعد    الخبراءمن فريقي   
  .، بالترتيبA/FCTC/COP/2/9 وA/FCTC/COP/2/10الوثيقتين 

  
. مواصلة عملية إعداد أحد هذين البروتوكولين أو كليهمـا        في النظر في    وقد يرغب مؤتمر األطراف       -٢٥

وبناء على سابقة هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة قـد                 
 من النظام   ٢٨ إلى ٢٥المواد من    وفقاً ألحكام    ،يتطلب ذلك إنشاء هيئة تفاوض فرعية تابعة لمؤتمر األطراف        

 ست مرات تقريباً إلنجاز عملية      إلىالداخلي لمؤتمر األطراف؛ وقد يلزم أن تجتمع هذه الهيئة من أربع مرات             
  .عتمده مؤتمر األطرافيالتفاوض على بروتوكول 

  
تطلبـات  وبهذا يمكن تحديد الم   . وستكون عضوية هيئة التفاوض تلك مماثلة لعضوية مؤتمر األطراف          -٢٦

 فإنه استناداً إلـى   ومثلما سبق ذكره    . الميزنية لهذا النشاط على أساس تكلفة عقد دورة واحدة لمؤتمر األطراف          
ف عقـد   لَّ دوالر أمريكي لدورته الثانية، وسيك     ١ ٨٠٠ ٠٠٠تلك السابقة رصد مؤتمر األطراف ميزانية قدرها        

 ولكي تنعقد اجتماعات هيئة التفاوض      ، هذا الوضع  ظلوفي   ٢.كل دورة من دورات هيئة التفاوض مبلغاً ماثالً       
 دوالر ١٠ ٨٠٠ ٠٠٠ دوالر أمريكـي و ٧ ٢٠٠ ٠٠٠ ست مرات، ستلزم ميزانية تتراوح بـين        إلىمن أربع   

 خدماتهم في إلى الذين قد تحتاج أمانة االتفاقية الالزمينوال تشمل هذه الميزانية تكلفة الموظفين . أمريكي تقريباً
 ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي و   ١ ٠٠٠ ٠٠٠وسيلزم مبلغ إضافي يتراوح بين      .  بين الدورات  الفترات الفاصلة 

 وواحـد أو    من الموظفين المهنيين   أربعة   إلىثنين  اوظيفي مقدر يتألف من      دوالر أمريكي في كل ثنائية لمالك     
  .ثنين من موظفي الخدمات العامةا
  
توقـع زيادتهـا فـي    تُ دوالر أمريكي، والتي لم   ٨ ٠١٠ ٠٠٠وال تتوخى الميزانية الحالية، التي تبلغ         -٢٧

قـدماً فـي    المـضي    مؤتمر األطـراف     وإذا قرر . ، عقد اجتماعات لهيئة فرعية    ٢٠٠٩-٢٠٠٨المالية   الفترة
 جدولـة عقـد دورات هيئـة أو         ٢٠٠٩-٢٠٠٨أحد البروتوكولين أو كليهما، سيتعين تضمين ميزانيـة          إعداد
كـر أعـاله فـإن      ذُومثلمـا   . اإلضـافيين ألمانـة االتفاقيـة     لالزمـين   افرعية، فضالً عن الموظفين      هيئات
، تتـيح لألمانـة تلقـي المـساهمات         FCTC/COP1(11)، التي اعتمدت فـي القـرار        ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ميزانية
ومن ثـم سيتـسنى     . الخارجة عن الميزانية ألغراض منها وضع المبادئ التوجيهية والبروتوكوالت         الطوعية

ة عن المساهمات المقدرة الطوعية المقررة فـي دعـم عمليـة التفـاوض الخاصـة                استخدام األموال الخارج  
ويمكن أيضاً أن يوسع مؤتمر األطراف نطاق .  إذا ما تم تلقيها خالل الثنائية الحاليةكلياً أو جزئياً،بالبروتوكول 

يشمل الثنائية التاليـة،    لكي  التفويض في تلقي األموال الخارجة عن الميزانية لدعم التفاوض على البروتوكول،            
  .إذا اختار ذلك

                                                           
تتألف هيئة مكتب مؤتمر األطراف من أعضاء المكتب المنتخبين من بين ممثلي األطراف الحاضرين في الدورة    ١
ويمثل كل إقليم من . ادية األولى لمؤتمر األطراف، وتضم رئيساً وخمسة نواب للرئيس، يتولى أحدهم مهام المقررالع

  .أقاليم المنظمة بأحد أعضاء هيئة المكتب
 دوالر أمريكي أن الدورة ستُعقد في جنيف، وفي مقر أمانة االتفاقية، طبقاً ١ ٨٠٠ ٠٠٠تفترض الميزانية البالغة    ٢

وإذا ما تقرر عقد أية دورات تفاوضية في أماكن أخرى سيتوقع .  من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف٣م المادة ألحكا
  .أن يتحمل الطرف المضيف أية نفقات إضافية وكل النفقات اإلضافية
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 في النظر في تمديـد      غبوإذا ما قرر مؤتمر األطراف االستمرار في عملية إعداد البروتوكول فقد ير             -٢٨
 المعروضين في   لمنعقدين من أجل إعداد النموذجين    والية فريق الخبراء المنعقد من أجل إعداد فريقي الخبراء ا         

األطــراف فــي  ومثلمــا توخــاه مــؤتمر   . A/FCTC/COP/2/10و A/FCTC/COP/2/9الــوثيقتين 
د ر يضم هذان الفريقان خبرات هامة ويمكن أن تمدد واليتهما بوصفهما مـن المـوا              FCTC/COP1(11) القرار

 مؤتمر األطراف ميزانية مقدارها نحـو       خصص ٢٠٠٧-٢٠٠٦وفي الفترة   . التي تعتمد عليها هيئة التفاوض    
خبراء؛ وقد أتاح هذا المبلغ أن يجتمع كل فريق خبراء مرتين           من فريقي   ريق   دوالر أمريكي لكل ف    ٢٥٠ ٠٠٠

فيما يتعلق  وستلزم مبالغ مماثلة    . خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين مع الحصول على الدعم الكامل من األمانة           
ر مـؤتمر األطـراف   وإذا ما قـر . تشكيلهما الحاليب الثنائية التالية بغية مواصلة عمل فريقي الخبراء    بميزانية

وقـد  .  الخبراء فستتاح األموال الالزمة إلعداد مبادئ توجيهية أخرى        يمن فريق  فقطواحد  مواصلة عمل فريق    
توجيهية بـشأن اإلعـالن عبـر       مبادئ   مؤتمر األطراف في النظر في استهالل العمل الخاص بوضع           غبير

اقتراحه، وهو ما اقترحه بالفعل فريق الخبراء       ب  من االتفاقية األطراف   ٧ المادة   كلفتالحدود، وهو األمر الذي     
 مؤتمر  إلىالمعني بوضع نموذج لبروتوكول بشأن اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود، في تقريره المقدم              

  .١األطراف
 

إذا و. واحـد وكنقطة مرجعية تعكس األرقام الواردة أدناه جدولين ممكنين للتفاوض على بروتوكـول               -٢٩
  . على ذلكء تعديل المبالغ بنافسيتمأكثر من برتوكول إعداد ن كان يتعي ما
 

  )أي في الدورة العادية الرابعة لمؤتمر األطراف (٢٠١٠تاريخ االعتماد المقدر 
  

  بالدوالرات األمريكية  النشاط

 ست دورات تفاوضـية خـالل ثنائيـة         إلىمن أربع     :ألف
  )٢٠١٠-٢٠٠٨(ونصف 

  ١٠ ٨٠٠ ٠٠٠ إلى ٧ ٢٠٠ ٠٠٠من 

  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ إلى ١ ٥٠٠ ٠٠٠من    أمانة االتفاقية اإلضافيون في ثنائية ونصفوموظف  :اءب

  ٣٧٥ ٠٠٠  تمديد والية فريق الخبراء لثنائية ونصف  :جيم

  ٩ ٤٥٠ ٠٠٠ إلى ٦ ٠٥٠ ٠٠٠من  :المجموع في كل فترة مالية ثنائية

  ١٤ ١٧٥ ٠٠٠ إلى ٩ ٠٧٥ ٠٠٠من  : تاريخ االعتمادحتىالمجموع 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .A/FCTC/COP/2/10انظر الوثيقة    ١
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  )أي في الدورة العادية الخامسة لمؤتمر األطراف (٢٠١٢ المقدرتاريخ االعتماد 
  

  بالدوالرات األمريكية  النشاط

 ست دورات تفاوضية خـالل ثنـائيتين        إلىمن أربع     :ألف
  )٢٠١٢-٢٠٠٨(ونصف 

  ١٠ ٨٠٠ ٠٠٠ إلى ٧ ٢٠٠ ٠٠٠من 

  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ إلى ٢ ٥٠٠ ٠٠٠من    أمانة االتفاقية اإلضافيون في ثنائيتين ونصفوموظف  :باء

  ٦٢٥ ٠٠٠  تمديد والية فريق الخبراء لثنائيتين ونصف  :جيم

  ٦ ٥٧٠ ٠٠٠ إلى ٤ ١٣٠ ٠٠٠من  : ثنائيةفترة ماليةالمجموع في كل 

  ١٦ ٤٢٥ ٠٠٠ إلى ١٠ ٣٢٥ ٠٠٠من  : تاريخ االعتمادحتىالمجموع 

  
 ة أثناء الدورة الثانية لمؤتمر األطرافاستهالل األنشطة المندرجة ضمن مجاالت العمل الجديدة المحدد

 
. FCTC/COP1(11)قد يرغب مؤتمر األطراف في إضافة مجاالت عمل غير تلك المحددة في القرار                -٣٠

المجاالت الجديدة قد تشمل أعماالً لم تستهل حالياً فقد تشمل أيـضاً وضـع ميزانيـة                أن هذه   وعلى الرغم من    
  .FCTC/COP1(17)المنعقدة عمالً بالقرار وبالمحاصيل البديلة، الجتماعات مجموعة الدراسة المعنية 

  
  )FCTC/COP1(17)القرار (إنشاء مجموعة دراسية معنية بالمحاصيل البديلة 

  
عقدت الدورة األولى لمجموعة الدراسة المخصصة المعنية بالمحاصيل البديلة في برازيليا في الفتـرة                -٣١

وتلقى مؤتمر األطراف تقرير هذه المجموعة كي ينظر فيه طي          . ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٨ إلى   ٢٧الممتدة من   
  .FCTC/COP/2/11الوثيقة 

 
واليـة  ،  FCTC/COP1(17) حددها مؤتمر األطراف في القـرار        مثلماوتُعد والية مجموعة الدراسة،       -٣٢

مـؤتمر  وإذا رغـب    .  في األمدين المتوسط والطويـل     االستمرار في االجتماعات  واسعة النطاق وستستدعي    
 هذا العمل في الوقت المناسب فقد يرغب أيضاً في النظـر فـي إدراج اجتماعـات                 سيراألطراف في ضمان    

  . عملية الميزنة الثنائيةضمنمجموعة الدراسة 
 

  خاتمة
  
. الدول األعضاء مدعوة إلى النظر في مسودة الميزانية والبرنامج الموجز المعروضين في هذه الوثيقة               -٣٣

 دوالر أمريكـي    ٨ ٠١٠ ٠٠٠برنامج عمل مفصل وميزانية قائمة على النتائج لمبلـغ الــ            وسيجري تنقيح   
  . في إضافة إلى هذه الوثيقة قبل انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر األطراف٢٠٠٩-٢٠٠٨لمقترح للثنائية ا
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   ١المرفق 
  

   في الفترة الممتدة، اإلنفاق٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية 
  ٢٠٠٧ مارس / آذار٣١ إلى ٢٠٠٦فبراير /  شباط١٨من 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالدوالرات األمريكية، والميزانية المقترحة  للثنائية 
  

  بنود الميزانية حسب القرار
FCTC/COP1(11)  

المبلغ المدرج في 
   القرارفيالميزانية 

FCTC/COP1(11) للثنائية 
٢٠٠٧- ٢٠٠٦  

 من الملتزم بهالمبلغ 
فبراير /  شباط١٨

 ٣١ إلى ٢٠٠٦
  ٢٠٠٧مارس / آذار

الميزانية المقترحة 
-٢٠٠٠٨للفترة 

٢٠٠٩  

ــراف    أوالً ــؤتمر األط دورات م
  ))أ(٣-٢٤المادة (

  أ١ ٨٠٠ ٠٠٠  ٥١٩ ٨٢٥  أ٢ ١٠٠ ٠٠٠

نظام تقديم التقارير بموجـب       ثانياً
االتفاقية وتقـديم الـدعم إلـى       
األطراف فـي الوفـاء بهـذا       

) ب(٣-٢٤ادة المــ(االلتــزام 
  ))ج(و

٢ ٥٠٠ ٠٠٠  ٥٨٣ ٦٨٦  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠  

المـادة  (تقرير أمانة االتفاقية      ثالثاً
  ))د (٣-٢٤

٦٦٥ ٠٠٠  ٢٧٩ ٢٢٣  ٦٦٥ ٠٠٠  

التنسيق مـع سـائر الهيئـات         رابعاً
المعنية والترتيبـات اإلداريـة     

  ))و(و) ه(٣-٢٤المادة (

١ ١٨٠ ٠٠٠  ٥١٩ ٤٦٤  ١ ١٨٠ ٠٠٠  

ــة    خامساً ــادئ توجيهي ــع مب وض
روتوكوالت، وغير ذلك من    وب

  ))ز(٣-٢٤المادة (األنشطة 

  ب١ ٨٦٥ ٠٠٠  ١ ٢٦١ ١٢٥  ١ ٥٦٥ ٠٠٠

  ٨ ٠١٠ ٠٠٠  ٣ ١٦٣ ٣٢٣  ٨ ٠١٠ ٠٠٠  المجموع  

  
 دوالر أمريكي إلعداد المحاضر المـوجزة لمـؤتمر األطـراف األول            ٣٠٠ ٠٠٠ مبلغاً وقدره    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ميزانية   شملتأ        

  .بلغات غير اإلنكليزية
  

 لوضع المبادئ التوجيهية والبروتوكوالت بالنظر إلـى        ٢٠٠٩-٢٠٠٨المبلغ المرصود في مسودة ميزانية الثنائية       مت زيادة   تب      
  .النفقات المتكبدة حتى اآلن في إطار هذا البند من بنود الميزانية
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   فأل٢المرفق 
  

   الدورة األولى لمؤتمر األطراف إباناألطراف في االتفاقية 
   األمريكية بالدوالرات٢٠٠٧مارس /  آذار٣١لمساهمات المقدرة الطوعية المقدمة حتى حالة ا

  
  المجموع  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦

  األطراف  الرقم
المساهمة المقدرة 

الطوعية حسب القرار 
FCTC/COP1(11) المبلغ المسددالمبلغ المسدد  تاريخ السدادالمبلغ المسدد  تاريخ السداد  

  ٣١٢ ٦٤١  ١٥٦ ٣٢٠  ٤/١٠/٢٠٠٦  ١٥٦ ٣٢١  ٤/١٠/٢٠٠٦  ٣١٢ ٦٤١  أسبانيا  ١

  ٢٠٢ ٩٠٩  ١٠١ ٤٥٥  ٣١/٨/٢٠٠٦  ١٠١ ٤٥٥  ٣١/٨/٢٠٠٦  ١٩٧ ٥٠٩  أستراليا  ٢

  ١ ٠٧٤ ٦٧٦  ٥٣٧ ٣٣٨  ٣١/١/٢٠٠٧  ٥٣٧ ٣٣٨  ٣١/٨/٢٠٠٦  ١ ٠٧٤ ٦٧٧  ألمانيا  ٣

  ٤٣ ٤٢٢  ٢١ ٧١١  ١٦/٦/٢٠٠٦  ٢١ ٧١١  ١٦/٦/٢٠٠٦  ٤٣ ٤٢٢  أيرلندا  ٤

  ١ ٢٤١  ٦٢٠  ١٥/٢/٢٠٠٧  ٦٢١  ١٥/٢/٢٠٠٧  ١ ٢٤١  بربادوس  ٥

  ٢٧ ٩٢١      ٢٧ ٩٢١  ٣١/١/٢٠٠٧  ٥٨ ٣١٠  البرتغال  ٦

  ١٤٣ ٢٢٥  ٧١ ٦١٢  ٧/١٢/٢٠٠٦  ٧١ ٦١٣  ٧/١٢/٢٠٠٦  ١٣٢ ٦٢٤  بلجيكا  ٧

  ٢ ٠٨٠      ٢ ٠٨٠  ٩/٦/٢٠٠٦  ٢ ١٠٩  بلغاريا  ٨

  ١١٩      ١١٩  ٢٥/٧/٢٠٠٦  ١٢٤  بوتان  ٩

  ١ ٤٨٩  ٧٤٤  ٤/١٠/٢٠٠٦  ٧٤٥  ٤/١٠/٢٠٠٦  ١ ٤٨٩  بوتسوانا  ١٠

  ٢٥ ٩٢٩  ١٢ ٩٦٤  ١٤/١٢/٢٠٠٦  ١٢ ٩٦٥  ١٤/١٢/٢٠٠٦  ٢٥ ٩٢٩  تايلند  ١١

  ١٢٤  ٦٢  ٨/٦/٢٠٠٦  ٦٢  ٨/٦/٢٠٠٦  ١٢٤  توفالو  ١٢

  ١٢٤  ٦٢  ١٧/٥/٢٠٠٦  ٦٢  ١٧/٥/٢٠٠٦  ١٢٤  تونغا  ١٣

  ١٢٤  ٦٢  ١٣/١١/٢٠٠٦  ٦٢  ١٣/١١/٢٠٠٦  ١٢٤   لشتي-تيمور  ١٤

جمهورية إيـران     ١٥
  اإلسالمية

١٩ ٤٧٨  ٩ ٧٣٩  ٢٠/٩/٢٠٠٦  ٩ ٧٣٩  ٢٠/٩/٢٠٠٦  ١٩ ٤٧٨  

  ٨٩ ٠٧٨  ٤٤ ٥٣٩  ٧/٦/٢٠٠٦  ٤٤ ٥٣٩  ٧/٦/٢٠٠٦  ٨٩ ٠٧٨  الدانمرك  ١٦

  ٩٩      ٩٩  ٧/٦/٢٠٠٦  ١٢٤  الرأس األخضر  ١٧

  ١٢٤  ٦٢  ٢٩/٥/٢٠٠٦  ٦٢  ٢٩/٥/٢٠٠٦  ١٢٤  رواندا  ١٨

  ٢ ١٠٩  ١ ٠٥٤  ٤/٩/٢٠٠٦  ١ ٠٥٥  ٤/٩/٢٠٠٦  ٢ ١٠٩  سري النكا  ١٩

  ٦ ٣٢٧  ٣ ١٦٤  ٢/٣/٢٠٠٧  ٣ ١٦٣  ٢١/١٢/٢٠٠٦  ٦ ٣٢٧  سلوفاكيا  ٢٠

  ٤٨ ١٣٧  ٢٤ ٠٦٨  ١١/٥/٢٠٠٦  ٢٤ ٠٦٩  ١١/٥/٢٠٠٦  ٤٨ ١٣٧  سنغافورة  ٢١

  ٢٤٨  ١٢٤  ٣١/٥/٢٠٠٦  ١٢٤  ٣١/٥/٢٠٠٦  ٢٤٨  سيشيل  ٢٢

  ١٢٧ ٥٠٠      ١٢٧ ٥٠٠  ٨/١١/٢٠٠٦  ٢٥٤ ٧٠٣  الصين  ٢٣

  ٨ ٦٨٤  ٤ ٣٤٢  ٢٣/١/٢٠٠٧  ٤ ٣٤٢  ٢٣/١/٢٠٠٧  ٨ ٦٨٤  عمان  ٢٤

  ٣ ٧١٦      ٣ ٧١٦  ٧/٦/٢٠٠٦  ٣ ٧٢٢  غواتيماال  ٢٥

  ٢٥٩ ٤٠٣      ٢٥٩ ٤٠٣  ٢٧/٢/٢٠٠٧  ٧٤٨ ١١٧  فرنسا  ٢٦

  ٦٦ ١٢٦  ٣٣ ٠٦٣  ٢٦/٤/٢٠٠٦  ٣٣ ٠٦٣  ٢٦/٤/٢٠٠٦  ٦٦ ١٢٦  فنلندا  ٢٧

  ٤٥٦      ٤٥٦  ١٩/٥/٢٠٠٦  ٤٩٦  فيجي  ٢٨

  ٢ ٥٩٠      ٢ ٥٩٠  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ٢ ٦٠٥  فييت نام  ٢٩

  ٤ ٨٣٨  ٢ ٤١٩  ١٢/٩/٢٠٠٦  ٢ ٤١٩  ١٢/٩/٢٠٠٦  ٤ ٨٣٨  قبرص  ٣٠

  ٧ ٩٤٠  ٣ ٩٧٠  ٣/٨/٢٠٠٦  ٣ ٩٧٠  ٣/٨/٢٠٠٦  ٧ ٩٤٠  قطر  ٣١
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  المجموع  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦
  األطراف  الرقم

المساهمة المقدرة 
الطوعية حسب القرار 

FCTC/COP1(11) المبلغ المسددالمبلغ المسدد  تاريخ السدادالمبلغ المسدد  تاريخ السداد  

  ٢٤٨  ١٢٤  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ١٢٤  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ٢٤٨  كمبوديا  ٣٢

  ٣٤٢ ٨٦٨      ٣٤٢ ٨٦٨  ١٤/١٢/٢٠٠٦  ٣٤٨ ٩٩١  كندا  ٣٣

  ١٢٤  ٦٢  ٨/٦/٢٠٠٦  ٦٢  ٢٩/٩/٢٠٠٦  ١٢٤  كيريباتي  ٣٤

  ١ ٨٥٥      ١ ٨٥٥  ٢٥/٩/٢٠٠٦  ١ ٨٦١  التفيا  ٣٥

  ٩ ٥٥٣  ٤ ٧٧٦  ١٥/٥/٢٠٠٦  ٤ ٧٧٧  ١٥/٥/٢٠٠٦  ٩ ٥٥٣  لكسمبرغ  ٣٦

  ٢ ٩٧٨  ١ ٤٨٩  ٢٠/٦/٢٠٠٦  ١ ٤٨٩  ٢٠/٦/٢٠٠٦  ٢ ٩٧٨  ليتوانيا  ٣٧

  ٩٩      ٩٩  ٢٣/٥/٢٠٠٦  ١٢٤  ليسوتو  ٣٨

  ١ ٧٣٧  ٨٦٨  ١١/٥/٢٠٠٦  ٨٦٩  ١١/٥/٢٠٠٦  ١ ٧٣٧  مالطة  ٣٩

  ٣٧٢  ١٨٦  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ١٨٦  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ٣٧٢  مدغشقر  ٤٠

  ١٢٤  ٦٢  ١١/٥/٢٠٠٦  ٦٢  ١١/٥/٢٠٠٦  ١٢٤  ملديف  ٤١

  ٧٦٠ ١٦٣  ٣٨٠ ٠٨١  ٢٤/١/٢٠٠٧  ٣٨٠ ٠٨٢  ٢٤/١/٢٠٠٧  ٧٦٠ ١٦٣  المملكة المتحدة  ٤٢

  ١٢٣      ١٢٣  ٤/١٠/٢٠٠٦  ١٢٤  موريتانيا  ٤٣

  ١ ٣٦٥  ٦٨٢  ٣١/١/٢٠٠٧  ٦٨٣  ٣١/١/٢٠٠٧  ١ ٣٦٥  موريشيوس  ٤٤

  ١ ٢٤١  ٦٢٠  ١٩/١٠/٢٠٠٦  ٦٢١  ١٩/١٠/٢٠٠٦  ١ ٢٤١  ميانمار  ٤٥

  ٧٤٤  ٣٧٢  ١٢/١٢/٢٠٠٦  ٣٧٢  ١٢/١٢/٢٠٠٦  ٧٤٤  ناميبيا  ٤٦

  ٩٩      ٩٩  ٨/٦/٢٠٠٦  ١٢٤  ناورو  ٤٧

  ٤٢ ١٢٠      ٤٢ ١٢٠  ٤/٧/٢٠٠٦  ٨٤ ٢٣٩  النرويج  ٤٨

  ٥٣ ٢٨٦      ٥٣ ٢٨٦  ٢٤/١/٢٠٠٧  ١٠٦ ٥٧١  النمسا  ٤٩

  ٢٧ ٣٩٣      ٢٧ ٣٩٣  ١١/٥/٢٠٠٦  ٢٧ ٤١٨  نيوزيلندا  ٥٠

  ١٥ ٦٣٢  ٧ ٨١٦  ٢٦/٥/٢٠٠٦  ٧ ٨١٦  ٢٦/٥/٢٠٠٦  ١٥ ٦٣٢  هنغاريا  ٥١

  ٢١٠ ٦٦٠  ١٠٥ ٣٣٠  ٤/١٠/٢٠٠٦  ١٠٥ ٣٣٠  ٤/١٠/٢٠٠٦  ٢٠٩ ٦٦٨  هولندا  ٥٢

            ٤ ٦٨٦ ٧٠٦  المجموع  
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  باء٢المرفق 
  

   الدورة األولى لمؤتمر األطرافإباناألطراف في االتفاقية 
  

  ٢٠٠٧مارس /  آذار٣١ حتى المستحقةالمساهمات المقدرة الطوعية 
  ١بالدوالرات األمريكية

  

  األطراف  الرقم
ات المقدرة المساهم

الطوعية حسب القرار 
FCTC/COP1(11) 

  ٦٢٠  آذربيجان  ١
  ١ ٣٦٥  األردن  ٢
  ٢٤٨  أرمينيا  ٣
  ١ ٤٨٩  إستونيا  ٤
  ٥٧ ٩٣٨  إسرائيل  ٥
  ٢٩ ١٥٥  اإلمارات العربية المتحدة  ٦
  ٥ ٩٥٥  أوروغواي  ٧
  ٤ ٢١٨  أيسلندا  ٨
  ٦ ٨٢٤  باكستان  ٩
  ١٢٤  باالو  ١٠
  ١٨٨ ٩٤٩  البرازيل  ١١
  ٤ ٢١٨  ي دار السالمبرون  ١٢
  ١ ٢٤١  بنغالديش  ١٣
  ٢ ٣٥٧  بنما  ١٤
  ٢٤٨  بنن  ١٥
  ١ ١١٧  بوليفيا  ١٦
  ١١ ٤١٤  بيرو  ١٧
  ٢ ٢٣٣  بيالروس  ١٨
  ٤٦ ١٥٢  تركيا  ١٩
  ٢ ٧٢٩  ترينيداد وتوباغو  ٢٠
  ١٢٤  توغو  ٢١
  ٩٩٣  جامايكا  ٢٢
  ١٢٤  جزر سليمان  ٢٣
  ١٢٤  جزر كوك  ٢٤
  ١٢٤  جزر مارشال  ٢٥
  ٣١٠ ١٥٩  األوروبيةالجماعة   ٢٦
  ١٦ ٣٧٦  الجماهيرية العربية الليبية  ٢٧
  ١٢٤  جمهورية أفريقيا الوسطى  ٢٨
  ٤ ٧١٤  الجمهورية العربية السورية  ٢٩
  ٣٧٢  جمهورية الكونغو الديمقراطية  ٣٠
  ٢٢٢ ٨١٨  جمهورية كوريا  ٣١
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  األطراف  الرقم
ات المقدرة المساهم

الطوعية حسب القرار 
FCTC/COP1(11) 

  ١ ٢٤١  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية  ٣٢
  ٣٦ ٢٢٧  جنوب أفريقيا  ٣٣
  ١٢٤  جيبوتي  ٣٤
  ١٢٤  ساموا  ٣٥
  ٢٤٨  سانت لوسيا  ٣٧
  ٣٧٢  سان مارينو  ٣٦
  ١٠ ١٧٣  سلوفينيا  ٣٨
  ٦٢٠  السنغال  ٣٩
  ٩٩٣  السودان  ٤٠
  ١٢٣ ٨١٦  السويد  ٤١
  ٢٧ ٦٦٦  شيلي  ٤٢
  ٤٩٦  غانا  ٤٣
  ١٢٤  غيانا  ٤٤
  ٢٤٨  غينيا االستوائية  ٤٥
  ١٢٤  فانواتو  ٤٦
  ١١ ٧٨٦  الفلبين  ٤٧
  ١ ١١٧  كينيا  ٤٨
  ٢٤٨  مالي  ٤٩
  ٢٥ ١٨٥  ماليزيا  ٥٠
  ١٤ ٨٨٨  مصر  ٥١
  ٢٣٣ ٦١٢  المكسيك  ٥٢
  ٨٨ ٤٥٧  المملكة العربية السعودية  ٥٣
  ١٢٤  منغوليا  ٥٤
  ١٢٤  ميكرونيزيا  ٥٥
  ١٢٤  النيجر  ٥٦
  ٥ ٢١١  نيجيريا  ٥٧
  ١٢٤  نيووي  ٥٨
  ٥٢ ٢٣١  الهند  ٥٩
  ٦٢٠  هندوراس  ٦٠
  ١ ٧٦٢ ٢٠٠  اليابان  ٦١

  ٣ ٣٢٣ ٢٩٤  المجموع  
  
: ذكرت األطراف التالية أنها ستقدم مساهماتها المقدرة الطوعية قبل افتتاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر األطـراف                  ١
المتلقـاة  عكس المساهمات   وي المقدرة الطوعية    االشتراكاتوسيصدر تصويب يحدث حالة     . انا والهند واليابان والسويد   يغ
ال يتضمن الجدول الخاص بالمساهمات المقدمـة  عداد هذه الوثيقة وإل. ٢٠٠٧و يوني/  حزيران١٥وأبريل /  نيسان ١ بين

  .٢٠٠٧مارس /  آذار٣١إال تلك المساهمات المقدرة الطوعية التي تم تلقيها بحلول )  ألف٢المرفق (
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   ألف٣المرفق 
  

  بدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة إليها منذ الدورة األولى لمؤتمر األطرافالتي األطراف 
  

  ٢٠٠٧مارس /  آذار٣١حالة المساهمات المقدرة الطوعية المقدمة حتى 
  بالدوالرات األمريكية

  
  المجموع  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦

  األطراف  الرقم
المساهمات المقدرة 

الطوعية حسب القرار 
FCTC/COP1(11) المبلغ المسدد  المبلغ المسدد  تاريخ السداد  المسددمبلغ ال  تاريخ السداد  

  ١٢٢  ٦١  ٢٢/١١/٢٠٠٦  ٦١  ٢٢/١١/٢٠٠٦  ١٢٢  قيرغيزستان  ١
  ٢ ٣٢٧  ١ ١٦٣  ٣٠/١١/٢٠٠٦  ١ ١٦٤  ٣٠/١١/٢٠٠٦  ٢ ٣٢٧  صربيا  ٢

  ٢ ٤٤٩          ٢ ٤٤٩  المجموع  
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  باء٣المرفق 
  

     بدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة إليها منذ الدورة األولى لمؤتمر األطراف التياألطراف
  ٢٠٠٧مارس /  آذار٣١ حتى المستحقة الطوعيةالمساهمات المقدرة 

  بالدوالرات األمريكية
  

  األطراف  الرقم
المساهمات المقدرة 

الطوعية حسب القرار 
FCTC/COP1(11) 

  ٢ ٣٠٥  إكوادور  ١
  ٦١٠  ألبانيا  ٢
  ٣٦٦  أنتيغوا وبربودا  ٣
  ٤ ٧٥٧  أوكرانيا  ٤
  ٣٦٦  بابوا غينيا الجديدة  ٥
  ١ ٤٤٣  باراغواي  ٦
  ٣ ٦٠٢  )أ(البحرين  ٧
  ١٢٤  بليز  ٨
  ٢٤٣  بوركينا فاصو  ٩
  ١٢٤  بوروندي  ١٠
  ٥٥ ٤٣١  بولندا  ١١
  ١٢٣  تشاد  ١٢
  صفر  )ب(الجبل األسود  ١٣
  ٩ ٢٢٤  الجزائر  ١٤
  ١٢٤  جزر القمر  ١٥
  ١٢١  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  ١٦
  ٧٢٩  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة  ١٧
  ٣٦٧  جورجيا  ١٨
  ١٢١  نيكادومي  ١٩
  ٧ ٣٥٣  رومانيا  ٢٠
  ١٢٢  سان تومي وبرينسيبي  ٢١
  ٢٤٨  سوازيلند  ٢٢
  ٢٠ ٧٨٨  فنزويال  ٢٣
  ٣ ٠٠٤  )أ(كازاخستان  ٢٤
  ٩٨٠  الكاميرون  ٢٥
  ١٢٠  )أ(الكونغو  ٢٦
  ١٩ ٧٧٧  الكويت  ٢٧
  ٢ ٩٧٦  لبنان  ٢٨
  ٤٨١  نيبال  ٢٩
  ٧٢١  )أ(اليمن   ٣٠
  ٦٤ ٩٥٥  اليونان  ٣١

  ٢٠١ ٧٠٥  المجموع  

  .قد استحقت بعد المقدرة الطوعية لهذا الطرف  لم تكن المساهمات٢٠٠٧مارس /  آذار٣١في    أ
فلم يتم بعد تحديـد     ، ومن ثم    ٢٠٠٦أغسطس  /  آب ٢٩أصبح الجبل األسود عضواً في منظمة الصحة العالمية في             ب

اس جدول تقـدير االشـتراكات فـي        وسيتم تقدير مساهمة الجبل األسود على أس      . االشتراكات المقدرة عليه في المنظمة    
  .، والذي ستعتمده جمعية الصحة العالمية الستون٢٠٠٩-٢٠٠٨المنظمة للفترة 
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  ٤المرفق 
  

  المساهمات المقدرة المحتملة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
   ٢٠٠٩١- ٢٠٠٨للفترة المالية  بشأن مكافحة التبغ

    
لعالمية األطراف في اتفاقية منظمة الصحة ا

  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٧مارس /  آذار٣١ حتى(اإلطارية 

  ٦٠٠  ٠,٠٠٧٤٩  آذربيجان
  ١ ٣٢١  ٠,٠١٦٤٩  األردن
  ٢٤٠  ٠,٠٠٣٠٠  أرمينيا
  ٣٠٢ ٥٥٣  ٣,٧٧٧٢٠  أسبانيا
  ١٩١ ١٣٧  ٢,٣٨٦٢٣  أستراليا
  ١ ٤٤١  ٠,٠١٧٩٩  إستونيا
  ٥٦ ٠٦٨  ٠,٦٩٩٩٨  إسرائيل
  ٢ ٢٨١  ٠,٠٢٨٤٨  إكوادور

  ٦٠٠  ٠,٠٠٧٤٩  نياألبا
  ١ ٠٤٠ ٠٠٣  ١٢,٩٨٣٨١  ألمانيا

  ٢٨ ٢١٤  ٠,٣٥٢٢٤  اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٦٠  ٠,٠٠٤٥٠  أنتيغوا وبربودا

  ٥ ٧٦٣  ٠,٠٧١٩٥  أوروغواي
  ٤ ٦٨٢  ٠,٠٥٨٤٦  أوكرانيا
  ٤٢ ٠٢١  ٠,٥٢٤٦١  أيرلندا
  ٤ ٠٨٢  ٠,٠٥٠٩٦  أيسلندا

  ٣٦٠  ٠,٠٠٤٥٠  بابوا غينيا الجديدة
  ١ ٤٤١  ٠,٠١٧٩٩  باراغواي
  ٦ ٦٠٣  ٠,٠٨٢٤٤  باكستان
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  باالو

  ٣ ٦٠٢  ٠,٠٤٤٩٧  البحرين
  ١٨٢ ٨٥٣  ٢,٢٨٢٨١  البرازيل
  ١ ٢٠١  ٠,٠١٤٩٩  بربادوس
  ٥٦ ٤٢٩  ٠,٧٠٤٤٨  البرتغال

                                                           
 وتم تعديلـه    ٢٠٠٥ر االشتراكات في المنظمة لعام      حدد توزيع المساهمات المقدرة الطوعية على أساس جدول تقدي            ١

 .٢٠٠٧مارس /  آذار٣١حسب عدد األطراف في االتفاقية في 
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األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية 
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٧مارس /  آذار٣١ حتى(اإلطارية 

  ٤ ٠٨٢  ٠,٠٥٠٩٦  ار السالمبروني د
  ١٢٨ ٣٤٥  ١,٦٠٢٣١  بلجيكا
  ٢ ٠٤١  ٠,٠٢٥٤٨  بلغاريا
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  بليز

  ١ ٢٠١  ٠,٠١٤٩٩  بنغالديش
  ٢ ٢٨١  ٠,٠٢٨٤٨  بنما
  ٢٤٠  ٠,٠٠٣٠٠  بنن

  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  بوتان
  ١ ٤٤١  ٠,٠١٧٩٩  بوتسوانا

  ٢٤٠  ٠,٠٠٣٠٠  بوركينا فاصو
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  بوروندي
  ٥٥ ٣٤٨  ٠,٦٩٠٩٩  بولندا
  ١ ٠٨١  ٠,٠١٣٤٩  بوليفيا
  ١١ ٠٤٦  ٠,١٣٧٩٠  بيرو

  ٢ ١٦١  ٠,٠٢٦٩٨  بيالروس
  ٢٥ ٠٩٣  ٠,٣١٣٢٧  تايلند
  ٤٤ ٦٦٣  ٠,٥٥٧٥٩  تركيا

  ٢ ٦٤١  ٠,٠٣٢٩٨  ترينيداد وتوباغو
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  تشاد
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  توغو
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  توفالو
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  تونغا
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠   لشتي-تيمور
  ٩٦٠  ٠,٠١١٩٩  يكاجاما

      ١الجبل األسود
  ٩ ١٢٥  ٠,١١٣٩٢  الجزائر

  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  جزر سليمان
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  جزر القمر
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  جزر كوك

                                                           
، ومن ثم فلم يتم بعد تحديـد        ٢٠٠٦أغسطس  /  آب ٢٩أصبح الجبل األسود عضواً في منظمة الصحة العالمية في              ١

ل األسود على أساس جدول تقـدير االشـتراكات فـي           وسيتم تقدير مساهمة الجب   . االشتراكات المقدرة عليه في المنظمة    
 .، والذي ستعتمده جمعية الصحة العالمية الستون٢٠٠٩-٢٠٠٨المنظمة للفترة 
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األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية 
  بالدوالرات األمريكية  ٪  )٢٠٠٧مارس /  آذار٣١ حتى(اإلطارية 

  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  جزر مارشال
  ٣٠٠ ١٥٢  ٣,٧٤٧٢٢  الجماعة األوروبية

  ١٥ ٨٤٨  ٠,١٩٧٨٥  الجماهيرية العربية الليبية
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ١٨ ٨٥٠  ٠,٢٣٥٣٣  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٤ ٥٦٢  ٠,٠٥٦٩٦  الجمهورية العربية السورية

  ٣٦٠  ٠,٠٠٤٥٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ٢١٥ ٦٢٩  ٢,٦٩٢٠٠  جمهورية كوريا

  ١ ٢٠١  ٠,٠١٤٩٩  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٧٢٠  ٠,٠٠٨٩٩  هورية مقدونية اليوغوسالفية السابقةجم
  ٣٥ ٠٥٨  ٠,٤٣٧٦٨  جنوب أفريقيا

  ٣٦٠  ٠,٠٠٤٥٠  جورجيا
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  جيبوتي
  ٨٦ ٢٠٤  ١,٠٧٦٢٠  الدانمرك
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  دومينيكا

  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  الرأس األخضر
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  رواندا
  ٧ ٢٠٤  ٠,٠٨٩٩٣  رومانيا
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  ساموا
  ٢٤٠  ٠,٠٠٣٠٠   لوسياسانت

  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٣٦٠  ٠,٠٠٤٥٠  سان مارينو
  ٢ ٠٤١  ٠,٠٢٥٤٨  سري النكا
  ٦ ١٢٣  ٠,٠٧٦٤٤  سلوفاكيا
  ٩ ٨٤٥  ٠,١٢٢٩١  سلوفينيا
  ٤٦ ٥٨٤  ٠,٥٨١٥٧  سنغافورة
  ٦٠٠  ٠,٠٠٧٤٩  السنغال
  ٢٤٠  ٠,٠٠٣٠٠  سوازيلند
  ٩٦٠  ٠,٠١١٩٩  السودان
  ١١٩ ٨٢١  ١,٤٩٥٨٩  السويد
  ٢٤٠  ٠,٠٠٣٠٠  سيشيل
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  ٢٦ ٧٧٤  ٠,٣٣٤٢٥  شيلي
  ٢ ٢٨١  ٠,٠٢٨٤٨  صربيا
  ٢٤٦ ٤٨٥  ٣,٠٧٧٢٢  الصين
  ٨ ٤٠٤  ٠,١٠٤٩٢  عمان
  ٤٨٠  ٠,٠٠٦٠٠  غانا

  ٣ ٦٠٢  ٠,٠٤٤٩٧  غواتيماال
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  غيانا

  ٢٤٠  ٠,٠٠٣٠٠  غينيا االستوائية
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  فانواتو
  ٧٢٣ ٩٧٩  ٩,٠٣٨٤٤  فرنسا
  ١١ ٤٠٦  ٠,١٤٢٣٩  الفلبين
  ٢٠ ٥٣٠  ٠,٢٥٦٣١  فنزويال
  ٦٣ ٩٩٢  ٠,٧٩٨٩١  فنلندا
  ٤٨٠  ٠,٠٠٦٠٠  فيجي

  ٢ ٥٢١  ٠,٠٣١٤٨  فييت نام
  ٤ ٦٨٢  ٠,٠٥٨٤٦  قبرص
  ٧ ٦٨٤  ٠,٠٩٥٩٣  قطر

  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  قيرغيزستان
  ٣ ٠٠٢  ٠,٠٣٧٤٧  كازاخستان
  ٩٦٠  ٠,٠١١٩٩  الكاميرون
  ٢٤٠  ٠,٠٠٣٠٠  كمبوديا
  ٣٣٧ ٧٣١  ٤,٢١٦٣٧  كندا

  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  الكونغو
  ١٩ ٤٥٠  ٠,٢٤٢٨٢  الكويت
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  كيريباتي

  ١ ٠٨١  ٠,٠١٣٤٩  كينيا
  ١ ٨٠١  ٠,٠٢٢٤٨  التفيا
  ٢ ٨٨١  ٠,٠٣٥٩٧  لبنان

  ٩ ٢٤٥  ٠,١١٥٤١  لكسمبرغ
  ٢ ٨٨١  ٠,٠٣٥٩٧  ليتوانيا
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  ليسوتو
  ١ ٦٨١  ٠,٠٢٠٩٨  مالطة
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  ٢٤٠  ٠,٠٠٣٠٠  مالي
  ٢٤ ٣٧٢  ٠,٣٠٤٢٧  ماليزيا
  ٣٦٠  ٠,٠٠٤٥٠  مدغشقر
  ١٤ ٤٠٧  ٠,١٧٩٨٧  مصر

  ٢٢٦ ٠٧٥  ٢,٨٢٢٤٠  المكسيك
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  ملديف

  ٨٥ ٦٠٣  ١,٠٦٨٧١  المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا       

  الشمالية
٧٣٥ ٦٣٧  ٩,١٨٣٩٨  

  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  منغوليا
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  موريتانيا

  ١ ٣٢١  ٠,٠١٦٤٩  موريشيوس
  ١ ٢٠١  ٠,٠١٤٩٩  ميانمار
  ٧٢٠  ٠,٠٠٨٩٩  ناميبيا
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  ناورو
  ٨١ ٥٢١  ١,٠١٧٧٤  النرويج
  ١٠٣ ١٣٢  ١,٢٨٧٥٤  النمسا
  ٤٨٠  ٠,٠٠٦٠٠  نيبال
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  النيجر
  ٥ ٠٤٣  ٠,٠٦٢٩٥  نيجيريا
  ٢٦ ٥٣٣  ٠,٣٣١٢٥  نيوزيلندا
  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  نيووي
  ٥٠ ٥٤٦  ٠,٦٣١٠٣  الهند
  ٦٠٠  ٠,٠٠٧٤٩  اسهندور
  ١٥ ١٢٨  ٠,١٨٨٨٦  هنغاريا
  ٢٠٢ ٩٠٣  ٢,٥٣٣١٢  هولندا

  ١٢٠  ٠,٠٠١٥٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة
  ١ ٧٦٢ ٢٠٠  ٢٢,٠٠٠٠٠  اليابان
  ٧٢٠  ٠,٠٠٨٩٩  اليمن
  ٦٣ ٦٣٢  ٠,٧٩٤٤١  اليونان

  ٨ ٠١٠ ٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠٠٠ المجموع

  

=     =     =  


