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وتضــمن العمــل أيضــًا االســتعدادات األوليــة للــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف، بمــا فــي ذلــك التنســيق مــع   -٥
االجتمــاع حكومــة البلــد المضــيف جمهوريــة كوريــا، وٕابــرام اتفــاق الستضــافة الــدورة، وٕاعــداد قائمــة بمرافــق وخــدمات 

ـــة مكتـــب مـــؤتمر  ـــائق. وفـــي أعقـــاب مقترحـــات تقـــدمت بهـــا األمانـــة وافقـــت هيئ المطلوبـــة، والتخطـــيط إلصـــدار الوث
 األطراف على تاريخ ومكان انعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف.

  
ـــرئيس مـــن خـــالل إعـــداد وتنظـــيم أربعـــة   -٦ ـــة مكتـــب مـــؤتمر األطـــراف ومكتـــب ال ـــدعم لهيئ ـــة ال ووفـــرت األمان

اجتماعـات وجاهيــة لهيئـة المكتــب، ومتابعـة مقــررات هــذه الهيئـة حســب الحاجـة، وعقــد مـؤتمرات هاتفيــة واجتماعــات 
الـدورات المقبلـة لمـؤتمر  بين الدورات للهيئـة حسـب الطلـب. واتخـذت هيئـة المكتـب مقـررات وتقـدمت بتوصـيات عـن

غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغ،  االتجـاراألطراف وهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضـع بروتوكـول بشـأن 
واستعرضت ووفرت اإلرشاد إلى األمانة فيما يتعلق بعدد من المسائل، مثل تنفيذ خطة العمل والميزانية، والتطورات 

نفيذ االتفاقية، والتقارير التي يطلبها مؤتمر األطراف، واستعراض حالـة اعتمـاد المنظمـات اإلقليمية والعالمية بشأن ت
  غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب.

 
  وضع البروتوكوالت والمبادئ التوجيهية والصكوك المحتملة األخرى بهدف تنفيذ أحكام االتفاقية

  
غيـر  االتجـاردوليـة المعنيـة بوضـع بروتوكـول بشـأن هيئـة التفـاوض الحكوميـة اليتضمن مجال العمـل هـذا   -٧

 المشروع بمنتجات التبغ وأفرقة العمل المنشأة من جانب مؤتمر األطراف.
  
ـــة بالترتيبـــات  وقامـــت  -٨ ـــة التفـــاوض ااألمان ـــدورة الرابعـــة لهيئ ـــة الضـــرورية لعقـــد ال ـــة، والمالي ـــة، والتقني لتنظيمي

غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ التــي التأمــت علــى مــدى  االتجــارالحكوميــة الدوليــة المعنيــة بوضــع بروتوكــول بشــأن 
دورة لفريقـي ، فـي جنيـف، بمـا فـي ذلـك األنشـطة السـابقة للـ٢٠١٠مـارس  آذار/ ٢١إلـى  ١٤ثمانية أيام، وذلك مـن 

الصـياغة اللـذين أنشــأتهما الهيئـة المـذكورة وٕاعــداد التقـارير التقنيـة حســب الطلـب. وأسـفرت الــدورة عـن إعـداد مســودة 
نص بروتوكول ُرفعت، مشفوعة بتقرير الرئيس، إلى الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف. كما قدمت األمانة الدعم لعمل 

والسيما من خالل تنظيم اجتمـاع وجـاهي فـي الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورات، مكتب هيئة التفاوض المذكورة ورئيسها، 
 وعبر اتصاالت البريد اإللكتروني والمؤتمرات المعقودة عن بعد، واالجتماعات بين الدورات، حسب االقتضاء.

  
 ومــدد مــؤتمر األطــراف بعــد ذلــك مهمــة هيئــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بوضــع بروتوكــول بشــأن  -٩

ــًا عــامًال غيــر رســمي للعمــل قبــل تلــك  االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ إلــى دورة خامســة ونهائيــة وأنشــأ فريق
، علـى ٢٠١١ سـبتمبر /وأيلـوليوليـو  الدورة. ونظمت األمانة ودعمت اجتماعين للفريق العامـل المـذكور فـي تمـوز/

فـي مسـودة البروتوكـول، حسـب الطلـب، لرفعهـا  التوالي، وهو ما أثمـر نصوصـًا وتوصـيات مقترحـة بشـأن عـدة مـواد
إلــــى الــــدورة الخامســــة لهيئــــة التفــــاوض الحكوميــــة المــــذكورة. ووفــــر االتحــــاد األوروبــــي دعمــــًا ماليــــًا ضــــخمًا لتنظــــيم 

وهـو مـا يـرد  ٢٠١٢اجتماعات الفريق العامل. وتم تنفيذ المزيد من العمـل بشـأن مسـودة البروتوكـول فـي أوائـل عـام 
 ). FCTC/COP/5/20(الوثيقة  ٢٠١٣-٢٠١٢ألداء المبدئي الخاص بخطة العمل والميزانية وصفه في تقرير ا

  
واتخــذت األمانــة كــل الترتيبــات الضــرورية لتمكــين األفرقــة العاملــة الحكوميــة الدوليــة األربعــة التــي أنشــأها   -١٠

رقـة العاملـة نشـاطها فـي مؤتمر األطراف من أداء مهامها على نحو ما هو مرسوم في خطة العمل. وبدأت كل األف
، قبــل بــدء الثنائيــة، لضــمان االلتــزام بــاألطر الزمنيــة التــي اعتمــدها مــؤتمر األطــراف. وباإلضــافة ٢٠٠٩أواخــر عــام 

إلــى االجتماعــات المــذكورة فــي تقريــر األداء الســابق فقــد عقــد فريقــان عــامالن اجتماعيهمــا الثــانيين فــي أوائــل عــام 
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، والمـادة ١٠و ٩بتقديم مسـودات المبـادئ التوجيهيـة (لتنفيـذ المـادتين  ٢٠١٠العمل في أوائل عام  وُأنجز ٢٠١٠.١
 ١٧) إلــى جانــب تقريــر مرحلــي يحتــوي مخططــًا مقترحــًا لخيــارات وتوصــيات السياســات (للمــادتين ١٤، والمــادة ١٢
 حزيـــــران/ ٣٠مـــــايو و أيـــــار/ ١٥الوثـــــائق لألطـــــراف التماســـــًا لتعليقاتهـــــا بـــــين  وُأتيحـــــت) حســـــبما هـــــو مقـــــرر. ١٨و

 .٢٠١٠ يونيو
  

وتولى الميسِّرون الرئيسيون لألفرقة العاملة استعراض التعليقات الـواردة مـن األطـراف التـي جـرت مراعاتهـا   -١١
عنــــد وضــــع الصــــيغ النهائيــــة للمبــــادئ التوجيهيــــة المقترحــــة وفــــي التقريــــر المرفــــوع إلــــى مــــؤتمر األطــــراف. واعتمــــد 

 ١٤) والمـــــــــادة FCTC/COP4(7)(القـــــــــرار  ١٢لمبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة بشـــــــــأن المـــــــــادة المـــــــــؤتمر فيمـــــــــا بعـــــــــد ا هـــــــــذا
)، FCTC/COP4(10)(القـرار  ١٠و ٩)، وكذلك المبادئ التوجيهية الجزئية بشأن المـادتين FCTC/COP4(8) (القرار

ر (القـــــرا ١٨و ١٧) والمـــــادتين FCTC/COP4(10)(القـــــرار  ١٠و ٩ومـــــدد مهـــــام أفرقـــــة العمـــــل المعنيـــــة بالمـــــادتين 
FCTC/COP4(9).وطلب إليها القيام بمزيد من العمل في مجاالتها المعنية ،(  

 
  بموجب االتفاقية تقديم التقاريرترتيبات 

  
شــمل العمــل فــي هــذا المجــال مــا يلــي: تيســير، وتلقــي، وتحليــل تنفيــذ تقــارير األطــراف؛ ومســاعدة األطــراف   -١٢

وٕاعــداد التقــارير المرحليــة العالميــة عــن تنفيــذ االتفاقيــة؛ وتيســير وتزويــدها بالمعلومــات المرتــدة بشــأن تقــارير تنفيــذها؛ 
 .ترتيبات تقديم التقاريراستعراض مؤتمر األطراف ل

  
وتم الحفاظ على االتصاالت المنتظمة مع األطراف لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بـالتبليغ، بمـا   -١٣

ـــديم التوضـــ ـــرد علـــى طلباتهـــا الخاصـــة بتق ـــدها فـــي ذلـــك ال ـــغ، وتزوي يحات والمســـاعدات فـــي اســـتخدام اســـتمارة التبلي
بمصــادر البيانــات والوصــالت بآليــات الرصــد الوطنيــة. ووفِّــرت المســاعدة أيضــًا أثنــاء االجتماعــات المنفــردة حســب 

 بموجب االتفاقية من بين موضوعات النقاش الرئيسية خالل الحلقات العمليـة ترتيبات تقديم التقاريرالطلب. وكانت 
بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية على النحو  ٢٠١١-٢٠١٠اإلقليمية التي ُعقدت في الفترة 

. وباإلضــافة إلــى ذلــك ُنظِّمــت أربــع دورات تدريبيــة (وجاهيــة أو باالعتمــاد علــى تكنولوجيــا ٢٢الموصــوف فــي الفقــرة 
جهــــة اتصــــال وطنيــــة أعربــــت عــــن رغبتهــــا فــــي  ١٠٠و اإلنترنــــت) بالتعــــاون مــــع المكاتــــب اإلقليميــــة، وضــــمَّت نحــــ

المشــاركة. ويزيــد عــدد األطــراف التــي تلقــت المســاعدة مــن األمانــة فــي هــذا المجــال بشــكل أو بــآخر كثيــرًا عــن الــرقم 
أو المختلفــة عــن  . علــى أن عــدد التقــارير المرفوعــة بعــد فتــرة تــأخر و/طرفــاً  ٢٥المســتهدف فــي خطــة العمــل وقــدره 

 الحاجة إلى مزيد من المساعدات في هذا المجال.المتطلبات يبرز 
  

، وُرفـع إلـى ٢٠١٠يونيـو  حزيـران/ ٣٠وُأعد تقرير ُيجمل التقدم العالمي علـى طريـق تنفيـذ االتفاقيـة، حتـى   -١٤
ـــدورة الرابعـــة لمـــؤتمر األطـــراف (الوثيقـــة  ـــة بعـــد ذلـــك بنشـــر التقريـــر المرحلـــي FCTC/COP/4/14ال ). وقامـــت األمان

، الـذي نصـت عليـه خطـة ٢٠١١عن تنفيذ االتفاقية. وتم تأجيل التقريـر المرحلـي لعـام  ٢٠١٠ل لعام العالمي الكام
 نتيجة اعتماد مؤتمر األطراف لدورة التبليغ الجديدة خالل دورته الرابعة. ٢٠١٢العمل أصًال، إلى عام 

  
قـل عـن التنفيـذ مـن التقـارير تلقـت األمانـة تقريـرًا واحـدًا علـى األ ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١وبحلول   -١٥

مـن تقـارير التنفيـذ  ٪٨٧. ويشـكل هـذا نسـبة طرفـاً  ١٦٧طرفـًا مـن أصـل  ١٤٥واجبة التقديم حتـى ذلـك التـاريخ مـن 
. علـى أن معـدل تقـديم ٪٨٥األولى المنتظرة، وزيادة عـن النسـبة المقابلـة المحققـة فـي نهايـة الثنائيـة السـابقة وقـدرها 

                                                           
 نيسـان/ ٢٣-٢١)؛ وأكـرا، غانـا، ١٤(الفريق العامـل المعنـي بالمـادة  ٢٠١٠فبراير  شباط/ ١٩-١٦أوكالند، نيوزيلندا،     ١

 ).١٨و ١٧(الفريق العامل المعني بالمادتين  ٢٠١٠أبريل 
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)، حيــث تــم تأجيــل بعــض طرفــاً  ١٤٠مــن أصــل  ٧٦( ٢٠١١-٢٠١٠ان أدنــى خــالل الفتــرة تقــارير التنفيــذ الثانيــة كــ
بســبب اعتمــاد مــؤتمر األطــراف خــالل دورتــه الرابعــة لــدورة التبليــغ الجديــدة  ٢٠١٢حتــى عــام  ٢٠١١تقــارير عــام 

األطـراف فـي الموقـع ، فقد ُأتيحت تقـارير FCTC/COP1(14)القرار  لمرفق). ووفقًا ١٧و ١٦للثنائية (انظر الفقرتين 
 الشبكي التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

  
المتعلقـة التوحيـد القياسـي والمواءمـة ورفعت األمانة إلى الـدورة الرابعـة لمـؤتمر األطـراف تقريـرًا عـن أنشـطة   -١٦
). وفــي ضــوء هــذا التقريــر ومــا FCTC/COP/4/15التــي تــنص عليهــا خطــة العمــل (الوثيقــة  ترتيبــات تقــديم التقــاريرب

في االتفاقيـة  ترتيبات تقديم التقاريرخلص إليه من استنتاجات وتوصيات فقد قرر مؤتمر األطراف مواصلة مواءمة 
). وعلى وجه الخصوص تقرر أن تقـدم األطـراف تقاريرهـا بفواصـل زمنيـة منتظمـة قـدرها FCTC/COP4(16)(القرار 

دورة السنتين النعقاد الدورات العادية لمؤتمر األطراف (عوضًا عن اإلطـار الزمنـي سنتان وذلك بصورة متزامنة مع 
السابق لرفع التقارير الذي كان مرتبطًا بموعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى كل طرف). كما تقرر أن ُترفع التقارير 

األمانـة تقـارير مرحليـة عالميـة عـن  قبل انعقاد كل دورة عادية لمـؤتمر األطـراف بسـتة شـهور علـى األقـل، وأن تقـدم
تنفيذ االتفاقيـة باالسـتناد إلـى التقـارير التـي تقـدمها األطـراف حتـى ذلـك الموعـد النهـائي إلـى مـؤتمر األطـراف للنظـر 
فيها. وفضًال عن ذلك فقد تم توحيد وتعديل استمارة التبليغ بصورة طفيفة لخدمـة كـل التقـارير المقبلـة، واالستعاضـة 

 ألشكال السابقة المستخدمة في تقارير التنفيذ األولى والثانية.بها عن كل ا
  

وبموجـــب قـــرار مـــؤتمر األطـــراف فقـــد أرســـت األمانـــة ترتيبـــات لضـــمان االنتقـــال إلـــى دورة التبليـــغ الجديـــدة.   -١٧
 ، كما ُأقيمت اتصـاالت منتظمـة مـع٢٠١١أبريل  وُأخطرت األطراف رسميًا باإلطار الزمني واإلجراءات في نيسان/

جهات االتصال للمساعدة على رفع التقارير في المواعيد المطلوبة، إلـى جانـب عقـد حلقـات عمليـة ودورات تدريبيـة 
. وتـم أيضـًا تحـديث اإلرشـادات المتدرجـة لمراعـاة التعـديالت التـي ١٣عن التبليغ على النحـو الموصـوف فـي الفقـرة 

مـن المعلومـات عـن التقـارير الـواردة والمحلَّلـة وفقـًا لـدورة  أدخلها مـؤتمر األطـراف علـى اسـتمارة التبليـغ. ويـرد المزيـد
) وفـــي تقريـــر األداء FCTC/COP/5/5التبليـــغ الجديـــدة فـــي التقريـــر المرحلـــي العـــالمي عـــن تنفيـــذ االتفاقيـــة (الوثيقـــة 

  ).FCTC/COP/5/20(الوثيقة  ٢٠١٣-٢٠١٢المبدئي للفترة 
 

الخـاص علـى البلـدان الناميـة األطـراف واألطـراف التـي مساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقية مع التركيز 
  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

  
العمل في هذا الميدان توفير المشورة وتيسير النفاذ إلى الموارد المتاحة وآليـات المسـاعدة، بمـا فيهـا:  شمل  -١٨

إجــراء تقييمــات االحتياجــات؛ وتــرويج نقــل الخبــرة والتكنولوجيــا؛ وتقــديم المشــورة، والــدعم، والمعلومــات إلــى األطــراف 
 االتفاقية.بشأن مسائل المعاهدة؛ وتعزيز تعاون بلدان الجنوب لتنفيذ 

  
وُأنجــزت المهــام المحــددة فــي خطــة العمــل بشــأن اســتكمال وتحــديث قاعــدة البيانــات عــن المصــادر المتاحــة   -١٩

ــاً علــى النحــو المرســوم. وتضــم قاعــدة البيانــات هــذه معلومــات مــن  طرفــًا، وجهــة مانحــة، وشــريكًا إنمائيــًا،  ٥٢دولي
يــذ المعاهــدة، ويجــري تحــديثها بانتظــام. وزوِّدت كــل األطــراف ومنظمــة وهيئــة أخــرى بشــأن المــوارد المتــوافرة لــدعم تنف

بالقدرة على النفاذ إلـى قاعـدة البيانـات، ولوحظـت زيـادة مطـردة وكبيـرة فـي أعـداد زائـري القاعـدة علـى مـدى السـنتين 
 الماضيتين.

  
كــي تفــي  بلــدًا فــي تقيــيم احتياجاتهــا ٢٥كمــا نصــت خطــة العمــل علــى تقــديم المســاعدة، عنــد الطلــب، إلــى   -٢٠

بالتزاماتهـــا كاملـــة بموجـــب االتفاقيـــة. وتحققـــت هـــذه المهمـــة جزئيـــًا بـــالنظر إلـــى االفتقـــار إلـــى المـــوارد الخارجـــة عـــن 
علـى طلـب الحكومـات  الميزانية خالل الجانب األعظم من الثنائيـة. وجـرى القيـام بعشـرة تقييمـات لالحتياجـات، بنـاءً 

مــات الســبعة التــي ُرفــع تقريــر عنهــا إلــى مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه المعنيــة وباالشــتراك معهــا، بمــا فــي ذلــك التقيي
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وضــمانها اآلن  ٢٠١١ومــع تــوافر األمــوال الخارجــة عــن الميزانيــة اعتبــارًا مــن النصــف الثــاني مــن عــام  ١الرابعــة.
وســـيتم تبليـــغ مـــؤتمر  ٢٠١٢بصـــورة كاملـــة لهـــذا النشـــاط، فقـــد تواصـــل العمـــل فـــي ميـــدان تقيـــيم االحتياجـــات عـــام 

 راف بالتفاصيل خالل دورته الخامسة.األط
  

وُأنجــز العمــل المتعلــق بتــرويج نقــل الخبــرة والتكنولوجيــا بــين األطــراف مــن خــالل تحليــل ونشــر اإلنجــازات   -٢١
الرئيســية الــواردة فــي تقــارير التنفيــذ المرفوعــة مــن األطــراف وعبــر تيســير المبــادالت بــين البلــدان بشــأن الممارســات 

نجازات كجزء مـن جـداول أعمـال الحلقـات العمليـة اإلقليميـة عـن تنفيـذ االتفاقيـة. كمـا يسَّـرت المثلى، والمعارف، واإل
األمانــة المبــادالت الثنائيــة للخبــرة والتكنولوجيــا بــين األطــراف، حســب الطلــب، مثــل مــا يتعلــق باســتخدام التحــذيرات 

، والمبــادئ ١٢وميــة بموجــب المــادة مــن االتفاقيــة، وبحمــالت التوعيــة العم ١١التصــويرية بمــا يتماشــى مــع المــادة 
. وتـم تسـليم التقريـر المطلـوب فـي مجـال العمـل هـذا لرفعـه إلـى ١٤التوجيهية الوطنية لإلقالع عن التبغ وفقًا للمادة 

 ).FCTC/COP/4/16الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف على نحو ما هو مقرر (الوثيقة 
  

المعلومات بشأن مسائل المعاهـدة فقـد ُأنجـز مـن خـالل إذكـاء الـوعي أما العمل المتصل بتيسير النفاذ إلى   -٢٢
حلقات العمل المشـتركة بـين مؤتمر األطراف، وكذلك عبر عقد  فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتنفيذ التي اعتمدها

ــًا بــالنظر إلــى الوقــت الــالزم لتعبئــة المــوارد الخارجــة  عــن الميزانيــة البلــدان. وتحققــت هــذه الشــريحة مــن العمــل جزئي
والالزمــة للتنفيــذ الكامــل. ونشــرت األمانــة مجموعــة كاملــة مــن المبــادئ التوجيهيــة باللغــات الرســمية الســت لمــؤتمر 

، وعممـت هـذا المطبـوع بشـكل فعـال عبـر مختلـف المناسـبات؛ علـى أن الحاجـة ٢٠١١األطراف جميعـًا خـالل عـام 
صفوف الخبـراء وأصـحاب المصـلحة. وبالمثـل فقـد قامـت  دعت إلى قدر أكبر من الموارد لتوزيعه بصورة أوسع في

األمانة بتنظيم خمس حلقات عملية إقليمية من الحلقات العشر المزمعة خالل الثنائية، وذلك بالتعـاون مـع المكاتـب 
اإلقليميــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة؛ وبلــــغ العــــدد اإلجمــــالي لألطــــراف المشــــاركة فــــي الحلقــــات العمليــــة أكثــــر مــــن 

طرفًا، علمًا بأن هذه الحلقات شملت استعراضات ثنائية لمسائل وتحديات ذات طابع قطري خاص فيمـا يتعلـق  ٧٠
بتنفيذ االتفاقية حسب االقتضاء، مما أتاح لألطراف تلقي المشورة المالئمة ألوضاعها الخاصة. وتم ضمان الموارد 

لعمليــة المشــتركة بــين البلــدان وٕاصــدار المنشــورات فــي ُقبيــل نهايــة الثنائيــة، ممــا ســيتيح إنجــاز المزيــد مــن الحلقــات ا
. وغطــت الحلقــات العمليــة حتــى هــذا التــاريخ طائفــة واســعة مــن مســائل تنفيــذ المعاهــدة، مثــل ٢٠١٣-٢٠١٢الفتــرة 

صــكوك المعاهــدة المتاحــة لــدعم التنفيــذ؛ وخبــرات األطــراف وممارســاتها المثلــى فيمــا يتصــل بتنفيــذ االتفاقيــة؛ ونظــام 
ي االتفاقيـــة؛ والـــدروس المســـتفادة مـــن التقـــدم العـــالمي واإلقليمـــي علـــى طريـــق التنفيـــذ؛ والمـــوارد، واآلليـــات، التبليـــغ فـــ

 والمساعدات، ودور التعاون الدولي والشركاء الدوليين في ترويج التنفيذ.
  

يـة. وتـم وقد سلطت خطة العمل الضوء أيضًا على أهميـة تـرويج التعـاون بـين بلـدان الجنـوب لتنفيـذ االتفاق  -٢٣
تسليم تقرير إلى الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف بشـأن هـذا الميـدان الناشـئ حـديثًا مـن ميـدان عمـل المعاهـدة حسـبما 

)، فـــي حـــين ُعقـــد اجتمـــاع الخبـــراء، ونتيجـــة التـــأخر فـــي تـــوافر األمـــوال، فـــي FCTC/COP/4/18هـــو مقـــرر (الوثيقـــة 
العمليــة. ويــرد المزيــد مــن المعلومــات عــن العمــل فــي هــذا  علــى أن تعقبــه مشــاريع البيانــات ٢٠١٢يونيــو  حزيــران/

  ).FCTC/COP/5/17الميدان في تقرير األمانة ذي الصلة (الوثيقة 
 

ــات  ــات والترتيب ــدولي وســائر الهيئ ــة وذات الطــابع ال ــة اإلقليمي ــة الدولي التنســيق مــع المنظمــات الحكومي
  واألنشطة األخرى

  
(ه) مـن االتفاقيـة. وُأعـد التقريـر المحتـوي ٣-٢٤يـة الدوليـة وفقـًا للمـادة ُنفِّذ التنسيق مـع المنظمـات الحكوم  -٢٤

علــى معلومــات عــن المجــاالت المحتملــة للتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة وُأحيــل إلــى الــدورة الرابعــة لمــؤتمر 
                                                           

 الرابعة لمؤتمر األطراف، هي بوتان وفيجي وباالو.إن األطراف التي شملتها عمليات تقييم االحتياجات، بعد الدورة     ١
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ذا الصــدد ). وطلــب القــرار الــذي اتخــذه مــؤتمر األطــراف بهــFCTC/COP/4/16األطــراف حســبما هــو مقــرر (الوثيقــة 
) إلـــى األمانـــة أن تســـتمر فـــي العمـــل بنشـــاط فـــي هـــذا المجـــال، مـــع تركيـــز خـــاص علـــى FCTC/COP4(17)(القـــرار 

البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، وعلـى مـا يتصـل باالسـتفادة مـن إمكانيـات 
 ساعدة اإلنمائية على المستوى القطري.التعاون بين الوكاالت ومن أطر عمل األمم المتحدة للم

  
مــا يلــي: االنخــراط فــي عمليــات تقيــيم االحتياجــات  وشــمل التعــاون مــع الوكــاالت والهيئــات الدوليــة المعنيــة  -٢٥

القطرية والحلقات العملية اإلقليمية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي)؛ والمشاركة والمساهمة التقنية في 
 غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغ االتجـاراجتماعات هيئة التفاوض الحكومية الدوليـة المعنيـة بوضـع بروتوكـول بشـأن 

واألفرقــة العاملــة التــي أنشــأها مــؤتمر األطــراف (منظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وبرنــامج األمــم 
، ومنظمــة الجمــارك العالميــة، والبنــك الــدولي، مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــةالمتحــدة للبيئــة، و 

دة في ميادين محددة من عمل المعاهدة مثل سياسات الضـرائب ومنظمة التجارة العالمية)؛ وتوفير المشورة والمساع
واألســعار (البنــك الــدولي)، وآليــات التنســيق الوطنيــة (برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي)، والجوانــب التجاريــة المتعلقــة 

لتنميـة، ومنظمـة بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ (مؤتمر األمم المتحدة للتجـارة وا
التجارة العالمية). وتضمن العمل أيضًا، باالشتراك مع اإلدارات المعنية في منظمـة الصـحة العالميـة وبالتنسـيق مـع 
أمانــة األمــم المتحــدة، إعــداد اجتمــاع خــاص لفرقــة العمــل المشــتركة بــين الوكــاالت والمعنيــة بمكافحــة التبــغ التابعــة 

ـــز علـــى تن فيـــذ االتفاقيـــة اإلطاريـــة المـــذكورة اســـتجابة لطلـــب الـــدورة الموضـــوعية للمجلـــس لألمـــم المتحـــدة، والـــذي ركَّ
وجــرت  ٢٠١٢فبرايــر  . وُعقــد اجتمــاع فرقــة العمــل فــي شــباط/٢٠١٠االقتصــادي واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة لعــام 

 ).FCTC/COP/5/20(الوثيقة  ٢٠١٣-٢٠١٢اإلشارة إليه في تقرير األداء المبدئي الخاص بخطة العمل 
  

وجــرت مناقشــة أنشــطة التعــاون وعالقــات الشــراكة والشــروع بهــا مــع عــدد مــن المنظمــات والهيئــات الدوليــة   -٢٦
التــي تمتلــك خبــرات ضــخمة متاحــة لــدعم تنفيــذ االتفاقيــة اإلطاريــة، وذلــك مــن خــالل االجتماعــات الثنائيــة (برنــامج 

لعقـد االجتمـاع الخـاص لفرقـة العمـل. وتضـمن األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك الدولي)، وكـذلك خـالل االسـتعدادات 
ومنظمة الجمـارك العالميـة فيمـا  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةمثل هذا التعاون أيضًا العمل مع 

غير المشروع بمنتجات التبـغ، ومـع أمانـة المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي  االتجاريتعلق بالبروتوكول المقبل عن 
دة فيما يتصـل بأنشـطة فرقـة العمـل المتعلقـة بتنفيـذ االتفاقيـة، وقسـم المعاهـدات فـي األمـم المتحـدة بشـأن لألمم المتح

مسائل المعاهدة والشؤون القانونية، والرابطة الدولية لمعاهد الصحة العمومية الوطنية بالنسبة لدور هذه المعاهد في 
مثــل هــذا التعــاون كانــت محــدودة فــي الثنائيــة الســابقة، فقــد  تــرويج تنفيــذ المعاهــدة. وبمــا أن األمــوال المتاحــة لتنظــيم

واصــلت األمانــة العمليــة الراميــة إلــى اســتعراض وحشــد القــدرات الكامنــة للشــركاء لــدعم تنفيــذ االتفاقيــة. وســتتم عمليــة 
لمنتظـرة إبرام اتفاقات التعاون، المقررة في خطة العمل، بعد الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف في ضوء اإلرشـادات ا

غير المشروع بمنتجات التبغ فيمـا يتعلـق  االتجارالتي سيوفرها المؤتمر في هذا المجال، وبانتظار اعتماد برتوكول 
 بالمنظمات ذات الخبرات المعنية.

  
ونص هذا القسم من خطة العمل أيضًا على استعراض الخبرات والصكوك المعنية المتاحة في المعاهدات   -٢٧

معاهــدات. واســُتخدمت  ١٠أنجــزت األمانــة مثــل هــذا االســتعراض بالتعــاون مــع أمانــات أكثــر مــن الدوليــة األخــرى. و 
نتـــائج االســـتعراض المـــذكور فـــي وضـــع عـــدد مـــن التقـــارير والتوصـــيات التـــي ُأحيلـــت إلـــى الـــدورة الخامســـة لمـــؤتمر 

يــة تعيــين رئــيس )، وعملFCTC/COP/5/24األطــراف، مثــل مــا يتعلــق بــدور مكتــب هيئــة مــؤتمر األطــراف (الوثيقــة 
)، FCTC/COP/5/14بموجــــب االتفاقيــــة (الوثيقــــة  ترتيبــــات تقــــديم التقــــارير)، و FCTC/COP/5/25األمانــــة (الوثيقــــة 

 ).FCTC/COP/5/21والمتأخرات في تسديد المساهمات المقدرة الطوعية (الوثيقة 
  

قــب لــدى مــؤتمر األطــراف وُأعــد اســتعراض لحالــة اعتمــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتمتــع بصــفة مرا  -٢٨
مــن النظــام الــداخلي للمــؤتمر وذلــك بالتشــاور مــع مكتــب هيئــة المــؤتمر وتــم تســليمه حســبما هــو  ٣-٣١وفقــًا للمــادة 
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). واستند التقرير إلى استعراض التقارير والمراسالت الواردة من المنظمات FCTC/COP/4/22 Rev.1مقرر (الوثيقة 
غير الحكومية التي تم تلقيها بناء علـى طلـب تقـدمت بـه األمانـة. واعتمـد مـؤتمر األطـراف التوصـيات المدرجـة فـي 

لتيســـير  التقريـــر بشـــأن الحفـــاظ علـــى صـــفة المراقـــب للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة أو وقفهـــا، وطلـــب تقـــديم مقترحـــات
عمليات االستعراض هذه في المستقبل لينظر فيها خالل دورته الخامسة (وقد قامت األمانة بإعداد هـذه المقترحـات 

). كمــا عقــدت األمانــة اجتمــاعين مــع المنظمــات غيــر FCTC/COP/5/26علــى النحــو الالئــق وأدرجتهــا فــي الوثيقــة 
جـت بشـكل منـتظم المعلومـات المتعلقـة بعمـل المــراقبين الحكوميـة المتمتعـة بصـفة مراقـب لـدى مـؤتمر األطـراف وأدر 

 منظمة غير حكومية تتمتع بصفة المراقب. ٢٦في نشرتها الصحفية بغية مواصلة تعزيز التعاون. وهناك حاليًا 
  

ويغطــي هــذا القســم مــن خطــة العمــل كــذلك األنشــطة المتعلقــة باالتصــاالت، واإلدارة، واألنشــطة المتعــددة   -٢٩
 لنحو المبين في خطة العمل.القطاعات على ا

  
الدوليين فيما يتعلق بتنفيـذ االتفاقيـة. وشـمل ذلـك عقـد  واالتصالوبذلت األمانة جهدًا كبيرًا لترويج التنسيق   -٣٠

االجتماعات مـع البعثـات الدائمـة لألطـراف فـي جنيـف، ومـع كبـار المسـؤولين فـي الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة 
ة للتكامــــل االقتصــــادي، ومــــع ممثلــــي المجتمــــع المــــدني، إلــــى جانــــب تقــــديم العــــروض الدوليــــة والمنظمــــات اإلقليميــــ

اإليضاحية في المناسبات والمنتديات المهنية البارزة التي جرى تنظيمها في األمم المتحـدة. وواصـلت األمانـة أيضـًا 
بالمعاهـدة وبالتقـدم  إنتاج نشرة صـحفية فصـلية، وقامـت بتوسـيع الموقـع الشـبكي وٕاعـادة تصـميمه بغيـة إذكـاء الـوعي

 المحرز والتعاون الدولي في تنفيذها.
  

لمنظمة الصحة العالمية مكونًا آخر فـي العمـل  ومثَّل تعزيز التعاون مع اإلدارات والمكاتب المعنية التابعة  -٣١
. وشــملت االجتماعــات المنتظمــة مــع مبــادرة منظمــة الصــحة العالميــة للتحــرر ٢٠١١-٢٠١٠المبــذول خــالل الفتــرة 

والترصـد،  ترتيبـات تقـديم التقـاريرمن التبغ، ضمن جملة أمور، استعراض وتعزيز العمل والتضافر في ميادين مثـل 
ي إعداد التقـارير التـي يطلبهـا مـؤتمر األطـراف، وٕاعـداد الحمـالت السـنوية لليـوم العـالمي لالمتنـاع والتعاون التقني ف

عن التدخين، وبعثـات تقيـيم االحتياجـات. ونسَّـقت األمانـة مـع المكاتـب اإلقليميـة لمنظمـة الصـحة العالميـة فـي عقـد 
لألطــــراف فــــي مجــــاالت التبليــــغ وعمليــــات تقيــــيم  الحلقــــات العمليــــة اإلقليميــــة المتعلقــــة بالتنفيــــذ، والــــدورات التدريبيــــة

 االحتياجات القطرية.
  

ين لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة وكبــــار يــــوتضــــمن العمــــل فــــي هــــذا المجــــال اجتماعــــات مــــع المــــدراء اإلقليم  -٣٢
مسؤوليها، وكذلك مع رؤساء  المكاتب القطرية للمنظمة أثناء الزيارات القطرية وفي جنيـف. وشـملت المسـائل التـي 

استعراضها ومناقشتها بصورة مشتركة ما يلي: دعم الحكومات فيما يتعلـق بجانـب مكافحـة التبـغ فـي االتفاقيـة  جرى
اإلطارية عند حشد الجهود المشتركة بين القطاعات؛ واالستفادة من القـدرات الكامنـة آلليـات التنسـيق المشـتركة بـين 

نظــور جــدول األعمــال اإلنمــائي والحاجــة إلــى دعــم وكــاالت األمــم المتحــدة علــى المســتوى القطــري، والســيما مــن م
ـــة؛ والتصـــدي للتحـــديات ذات الطـــابع القطـــري الخـــاص، مثـــل أداء االلتزامـــات  ـــاء بالتزاماتهـــا الدولي ـــدان فـــي الوف البل
بموجــب مــواد االتفاقيــة ذات اإلطــار الزمنــي، وآليــات المســاعدة فــي عمليــة التنفيــذ. كمــا أن جهــود التنســيق المشــتركة 

منظمــة الصــحة العالميــة ومكاتبهــا اشــتملت، ضــمن جملــة أمــور، علــى دور االتفاقيــة اإلطاريــة فــي تنفيــذ  مــع إدارات
اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية 

  ومكافحتها.
 
ودعـــت خطــــة العمــــل كـــذلك إلــــى إحــــراز تقــــدم فـــي جمــــع المســــاهمات المقـــدرة الطوعيــــة لألطــــراف وتعبئــــة   -٣٣

المســاهمات الخارجــة عــن الميزانيــة بمــا يتــيح تنفيــذ الخطــة المــذكورة. وُأنجــزت كلتــا المهمتــين بحلــول نهايــة الثنائيــة. 
عتمــده مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه وأخطــرت األمانــة األطــراف بجــدول تقــدير المســاهمات المقــدرة الطوعيــة الــذي ا

، إلى جانب المتابعة المنتظمة لمسألة المتأخرات مع األطـراف. ووصـلت نسـبة ٢٠١٣-٢٠١٢الرابعة للفترة المالية 
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عند نهايـة الثنائيـة (وهـو مـا يمثـل  ٪٩٤‚٥إلى  ٢٠١١-٢٠١٠تسديد المساهمات المقدرة الطوعية في الفترة المالية 
)، وزادت هــذه النســبة مجــددًا ٢٠٠٩-٢٠٠٨حصــيل فــي نهايــة الفتــرة الماليــة الســابقة فــي الت ٪٩٠زيــادة عــن نســبة 

وهو تاريخ االنتهاء من إعداد هذا التقرير. على أن عـدد األطـراف  ٢٠١٢يونيو  حزيران/ ٣٠في  ٪٩٧لتصل إلى 
التفاصـيل عـن هـذا  . وثمـة المزيـد مـنوالثنائيات السـابقة ظـل عاليـًا نسـبياً  ٢٠١١-٢٠١٠ذات المتأخرات في الفترة 

األمر في تقرير األمانة عن المتأخرات في تسديد المساهمات المقدرة الطوعية، الـذي طلبـه مـؤتمر األطـراف لينظـر 
 ).FCTC/COP/5/21فيه خالل دورته الخامسة (الوثيقة 

  
روبـي فـي كـانون وفيما يتعلـق بجهـود تعبئـة األمـوال الخارجـة عـن الميزانيـة فقـد ُأبـرم اتفـاق مـع االتحـاد األو   -٣٤

مليــون يــورو علــى مــدى ثــالث ســنوات بغيــة تعزيــز الــدعم المقــدم لجهــود  ٥‚٢يقضــي بتقــديم  ٢٠١١ديســمبر  األول/
تنفيذ االتفاقيـة علـى المسـتوى الـدولي. ويشـمل البرنـامج عمليـات تقيـيم االحتياجـات ودعـم التنفيـذ ذي الصـلة لثالثـين 

ط، وكـــذلك مســـاندة بنـــاء القـــدرات، والتعـــاون الـــدولي، واقتســـام طرفـــًا مـــن األطـــراف ذات الـــدخل المـــنخفض والمتوســـ
 ٩٠٠ ٠٠٠، تقدمت أسـتراليا بمسـاهمة قيمتهـا ٢٠١١يونيو  الخبرات في ظل االتفاقية. وقبل ذلك، أي في حزيران/

دوالر أسترالي لدعم تنفيذ عدة جوانب من خطة العمل ال تغطيها المساهمات المقدرة الطوعية وهـي: أنشـطة الفريـق 
من االتفاقية؛ وٕاجراء عمليـات تقيـيم االحتياجـات وتـوفير المسـاعدات الخاصـة بالتنفيـذ إلـى  ٦العامل المعني بالمادة 

األطــــراف مــــن جــــزر المحــــيط الهــــادي وأطــــراف البلــــدان الناميــــة األخــــرى؛ وتعزيــــز نظــــام التبليــــغ وتبــــادل الخبــــرات 
  والممارسات المثلى في إطار االتفاقية.

 
  ملخص

  
مهمـة مـن المهـام التسـع عشـرة التـي حـددتها خطـة العمـل علـى امتـداد جميـع  ١٥تم بصورة إجمالية إنجاز   -٣٥

المجاالت الخمسة الرئيسـية بشـكل كامـل. وُنفِّـذت بصـورة جزئيـة أربـع مهـام تتعلـق بتقييمـات االحتياجـات، والحلقـات 
بلـدان الجنـوب، وهـو مـا يرجـع إلـى الوقـت الـالزم  العملية اإلقليمية، واالتفاقات مع المنظمـات الدوليـة، والتعـاون بـين

لتعبئـة المــوارد الخارجـة عــن الميزانيـة. وقــد أتـيح جانــب كبيـر مــن هـذه األمــوال قبيـل نهايــة الثنائيـة، بمــا سـيمكِّن مــن 
 إنجاز تلك المهام في الثنائية الحالية.

  
الرابعــة فــي تقريــر األداء المبــدئي  ويــرد المزيــد مــن التفاصــيل عــن تنفيــذ قــرارات مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه  -٣٦

). وعلى هـذا فـإن الجهـود المبذولـة بـين FCTC/COP/5/20(الوثيقة  ٢٠١٣-٢٠١٢الخاص بخطة العمل والميزانية 
) معروضـة فـي وثيقتـين ٢٠١٢نـوفمبر  ) والخامسـة (تشـرين الثـاني/٢٠١٠نـوفمبر  الدورتين الرابعة (تشرين الثاني/
عـن العمـل المنفـذ  ٢٠١٣-٢٠١٢، وتقريـر األداء المبـدئي للفتـرة ٢٠١١المنفـذ عـام  هما التقرير الـراهن عـن العمـل

. وقـــد أدرج الملخـــص، والـــدروس المســـتفادة واالســـتنتاجات المستخلصـــة مـــن التقريـــرين، اللـــذين يغطيـــان ٢٠١٢عـــام 
خامســـة لمـــؤتمر العمـــل فـــي الفتـــرة الفاصـــلة بـــين الـــدورات، فـــي تقريـــر األمانـــة عـــن أنشـــطتها والمرفـــوع إلـــى الـــدورة ال

  ).FCTC/COP/5/4األطراف (الوثيقة 
 

  التنفيذ المالي
  

دوالر أمريكــي، منهــا  ١٢ ٨٤٠ ٠٠٠بلغــت قيمــة الميزانيــة التــي أقرهــا مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الثالثــة   -٣٧
 ٠٠٠دوالرًا أمريكيًا من المساهمات المقدرة الطوعية لألطراف. وباإلضافة إلـى ذلـك ُحـدد مبلـغ  ٨ ٧٤٧ ٧٢٧مبلغ 
إيســـت،  بونتـــا دلبعـــة لمـــؤتمر األطـــراف فـــي دوالر أمريكـــي علـــى أنـــه تكلفـــة إضـــافية لألمانـــة لعقـــد الـــدورة الرا ٧٤٧

 ١دوالر أمريكــي. ١٣ ٥٨٧ ٠٠٠ أوروغــواي، بحيــث وصــل مجمــوع االحتياجــات التمويليــة لخطــة عمــل الثنائيــة إلــى
                                                           

أوروغواي، وهي البلد المضيف للدورة الرابعة لمؤتمر األطراف، األموال اإلضافية وفقًا التفـاق االستضـافة المبـرم قدمت     ١
 .٢٠٠٩عام 
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ــــــغ مجمــــــوع األمــــــوال المتاحــــــة  ــــــًا (أي  ١٢ ٩٩٣ ٥١٢وبل ــــــة المعتمــــــدة والتكــــــاليف  ٪٩٥دوالرًا أمريكي مــــــن الميزاني
لرابعــة لمــؤتمر األطــراف خــارج مدينــة جنيــف)، بمــا فــي ذلــك إيــرادات إجماليــة قيمتهــا الالزمــة لعقــد الــدورة ا اإلضــافية

 .دوالرًا أمريكياً  ١ ١٤٨ ٦٥٩دوالرًا أمريكيًا ورصيدًا افتتاحيًا قدره  ١١ ٨٤٤ ٨٥٣
  

مــــن مجمــــوع  ٪٧٥دوالر أمريكــــي، أي  ٨ ٩٤٥ ٢٠٩ووصــــلت قيمــــة المســــاهمات المقــــدرة الطوعيــــة إلــــى   -٣٨
دوالرًا أمريكيــًا لــم يســدد بعــد عــن  ٤٨٤ ١٣٦وقــدره  األخيــر فــإن هنــاك مبلــغ المبلــغعلــى أنــه مــن أصــل  ١اإليــرادات.

أمريكـي لــم يســدد بعــد عــن دوالر  ٣٦٤ ٥٠١ ، وباإلضــافة إلــى ذلـك هنــاك مبلــغ وقــدره٢٠١١-٢٠١٠الفتـرة الماليــة 
، بحيث وصل مجموع المساهمات غيـر المسـددة عـن الثنائيـات ٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترتين الماليتين 

. وانخفـــض هــذا المبلـــغ فـــي ٢٠١١ديســـمبر  كــانون األول/ ٣١دوالرًا أمريكيـــًا فـــي  ٨٤٨ ٦٣٧الــثالث األخيـــرة إلــى 
دوالرًا أمريكيـــًا نتيجـــة  ٥٨٩ ٥٤٧عـــداد هـــذا التقريـــر، إلـــى ، وهـــو تـــاريخ االنتهـــاء مـــن إ٢٠١٢يونيـــو  حزيـــران/ ٣٠

المــدفوعات التــي ســددتها األطــراف فــي غضــون ذلــك. وهنــاك المزيــد مــن المعلومــات عــن حالــة تســديد المســاهمات 
 .FCTC/COP/5/21المقدرة الطوعية في تقرير األمانة الوارد في الوثيقة 

  
ــــًا، أي  ٢ ٣٢٩ ١٢١قيمــــة المســــاهمات الخارجــــة عــــن الميزانيــــة  وبلغــــت  -٣٩ مــــن مجمــــوع  ٪٢٠دوالرًا أمريكي

اإليرادات. وشمل ذلك مساهمة األوروغواي لتغطية التكاليف اإلضـافية الستضـافة الـدورة الرابعـة لمـؤتمر األطـراف، 
ـــدا لـــدعم األنشـــطة المتعل٣٤ومســـاهمة أســـتراليا الموصـــوفة فـــي الفقـــرة  قـــة بالجوانـــب التجاريـــة لتنفيـــذ ، ومســـاهمة كن

االتفاقيــة، وكــذلك المــوارد التــي أتاحتهــا كــل مــن هولنــدا وألمانيــا النتــداب المــوظفين (لالطــالع علــى توزيــع األمــوال 
) ٣٤). ومع إبرام اتفاق الجهات المانحة مع االتحاد األوروبي (انظر الفقـرة ١من الملحق  ٢المتاحة انظر الجدول 

ــــي كــــانون األول/ ــــرة الماليــــة  ٢٠١١بر ديســــم ف ــــى الفت ــــاق إل ــــد تــــم إرجــــاء األمــــوال الُمســــتلمة بموجــــب هــــذا االتف   فق
(يتضـمن  FCTC/COP/5/20وسُتعرض في تقرير األداء المبـدئي عـن تلـك الفتـرة الـوارد فـي الوثيقـة  ٢٠١٣-٢٠١٢

إلـى ذلـك فقـد قـدم من مجمـوع اإليـرادات). وباإلضـافة  ٪٥أيضًا أمواًال أخرى تشكل نسبة  ١من الملحق  ٢الجدول 
يـورو  ٢٠٣ ٢٢٤االتحاد األوروبي مسـاهمة عينيـة مـن خـالل تغطيـة تكـاليف السـفر وخدمـة المـؤتمرات، بمـا قيمتـه 

 ٢لدعم جهود الفريق العامل غير الرسمي المعني بمسودة البروتوكول.
  

تكـاليف المـوظفين  دوالرًا أمريكيًا، بما في ذلـك ١٢ ٩٨٨ ٠٥١ووصلت القيمة اإلجمالية للمصروفات إلى   -٤٠
دوالرًا أمريكيــــًا، وتكــــاليف دعــــم  ٤ ٩٩٩ ٧٥٦دوالرات أمريكيــــة، وتكــــاليف األنشــــطة وقــــدرها  ٦ ١٢٧ ٨٠٦البالغــــة 

. وبلغـــت قيمـــة الرصـــيد دوالرًا أمريكيـــاً  ١ ٨٦٠ ٤٨٩البـــرامج (المســـتحقة الـــدفع لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة) وقيمتهـــا 
 .٢٠١١ديسمبر  /كانون األول ٣١في  دوالرًا أمريكياً  ٥ ٤٦١

  
مــن مجمــوع المصــروفات.  ٪٤٧دوالرات أمريكيــة نســبة  ٦ ١٢٧ ٨٠٦وشــكلت تكــاليف المــوظفين البالغــة   -٤١

دوالر أمريكــي الــذي بــدأ فرضــه فــي  ٤٦٧ ٠٠٠ بقيمــة ٣وتشــمل هــذه التكــاليف الرســم المقتطــع للوظــائف المشــغولة
وشـــهدت  ٢٠١١.٤-٢٠١٠منظمـــة الصـــحة العالميـــة بعـــد اعتمـــاد مـــؤتمر األطـــراف لخطـــة العمـــل والميزانيـــة للفتـــرة 

                                                           
النحـــو الموضـــح فـــي علـــى  ٢٠٠٧-٢٠٠٦بمـــا فـــي ذلـــك رصـــيد مســـتحق مـــن المســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــة مـــن الفتـــرة     ١

 .١من الملحق  ٢الجدول 

لم يُدرج هذا العمل فـي الميزانيـة فـي بـادئ األمـر بـالنظر إلـى أن مـؤتمر األطـراف قـد طلـب القيـام بـه بعـد اعتمـاد خطـة     ٢
 في دورته السابقة. ٢٠١١-٢٠١٠العمل والميزانية للفترة 

 اإلجمالية. ) مفروضة على تكاليف المرتبات٪٨‚٥نسبة مئوية ثابتة (    ٣

دوالر أمريكــي إذا  ٥٥٠ ٠٠٠إجمــالي المبلــغ المعــزو إلــى الرســوم المقتطعــة مــن نفقــات المناصــب المشــغولة يصــل إلــى     ٤
وضــعت فــي الحســبان الرســوم المقتطعــة مــن نفقــات المناصــب المشــغولة والمفروضــة علــى تكــاليف المــوظفين اإلضــافية بمبلــغ 

 دوالر أمريكي. ٨٣ ٠٠٠
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في المتوسط بالمقارنة مع التكاليف النموذجيـة لمنظمـة الصـحة العالميـة  ٪١٠تكاليف الموظفين زيادة جديدة بنسبة 
مــا يرجــع إلــى االرتفــاع التــدريجي فــي قيمــة الفرنــك السويســري مقابــل الــدوالر األمريكــي  ، وهــو٢٠١١-٢٠١٠للفتــرة 

خـــالل الثنائيـــة. ولمعالجـــة أمـــر االرتفـــاع النـــاتج فـــي تكـــاليف المـــوظفين فقـــد قامـــت أمانـــة االتفاقيـــة بتعليـــق عمليـــات 
لعالميـــة لتغطيـــة وطلبـــت كـــذلك ســـلفًا مـــن منظمـــة الصـــحة ا ٢٠١٠التوظيـــف المزمعـــة اعتبـــارًا مـــن منتصـــف عـــام 

 ١التكاليف اإلدارية بمقدار يكافئ الرسم المقتطع المسدد للوظائف المشغولة.
  

مــن مجمــوع المصــروفات. ويرجــع الجــزء األعظــم مــن هــذه التكــاليف  ٪٣٩وتمثــل تكــاليف األنشــطة نســبة   -٤٢
وكول والمبادئ التوجيهيـة ) إلى عمليات إعداد وعقد الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف، تليها جهود وضع البروت٪٤٤(
)، واإلدارة والتنظــيم ٪١٠ن الــدولي (و ، ومســاعدة األطــراف والتعــاترتيبــات تقــديم التقــارير)، والعمــل المــرتبط ب٪٤٢(
)٤٪.( 
  

االسـتعراض مـن حيـث نـوع المصـروفات فـإن أعلـى المصـروفات هـي المرتبطـة بـدعم سـفر األطـراف  وعند  -٤٣
تقريبــًا مــن مجمــوع المصــروفات، تليهمــا تكــاليف  ٪٩وخــدمات الترجمــة الفوريــة، وتبلــغ نســبة كــل مــن هــذين البنــدين 

مات ضـمن منظمـة الصـحة مـن مجمـوع المصـروفات. وتمثـل التكـاليف اإلجماليـة للخـد ٪٥الترجمة الداخلية البالغة 
العالميــة (ترجمــة الوثــائق، وطباعتهــا، وتوزيعهــا، وجــزء مــن التكــاليف اللوجســتية، إلــى جانــب تكــاليف دعــم البــرامج 

مـن مجمـوع المصـروفات.  ٪٢٢والرسم المقتطع للوظائف المشغولة المسدد من المصـروفات اإلداريـة العامـة) نحـو 
يف الضــخمة، مثــل ســفر مــوظفي األمانــة والمتــرجمين الفــوريين المتعلــق وأخيــرًا تجــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض التكــال

مـــن مجمـــوع تكـــاليف  ٪٢٨دوالر أمريكـــي (أي  ٧٠٠ ٠٠٠بالـــدورة الرابعـــة لمـــؤتمر األطـــراف، والبالغـــة قيمتـــه قرابـــة 
ُتعقـد  ن هـذه التكـاليف تُتكبـد عنـدماإالسفر) قد تمت تغطيته من األموال اإلضافية التي وفرهـا البلـد المضـيف حيـث 

 دورات مؤتمر األطراف خارج جنيف.
  

المزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن التنفيـــذ المـــالي. وتتضـــمن الجـــداول معلومـــات عـــن التنفيـــذ  ١ويعـــرض الملحـــق   -٤٤
اإلجمــالي؛ وتوزيــع األمــوال المتاحــة، بمــا فــي ذلــك توزيــع المســاهمات المقــدرة الطوعيــة بحســب تكــاليف المــوظفين، 

 مج؛ وتوزيعًا مفصًال لتكاليف األنشطة بحسب نوع النشاط وبنود ميزانية خطة العمل.واألنشطة، وتكاليف دعم البرا
  

ويـــرد بيـــان مصـــدَّق بـــاإليرادات والمصـــروفات صـــادر عـــن كبيـــر المســـؤولين المـــاليين فـــي منظمـــة الصـــحة   -٤٥
يــر فــي الــذي يتضــمن مــذكرة توضــيحية عــن بعــض التعــديالت، والســيما التــي ترجــع إلــى تغ ٢العالميــة فــي الملحــق 

السياســـة المتعلقـــة بتســـجيل منظمـــة الصـــحة العالميـــة لتكـــاليف دعـــم البـــرامج. وقـــد ُأدرجـــت األرقـــام الـــواردة فـــي بيـــان 
 ٢٠١١ديســمبر  كــانون األول/ ٣١إلــى  ٢٠١٠ينــاير  كــانون الثــاني/ ١اإليــرادات والمصــروفات للفتــرة الممتــدة مــن 

أعـــرب مراجـــع الحســـابات الخـــارجي عـــن رأي غيـــر مـــتحفظ ضـــمن البيانـــات الماليـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة التـــي 
  بشأنها.

  
 

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.إلى  مدعو األطرافإن مؤتمر   -٤٦
  
  
  

                                                           
 .٢٠١٢والمعاد تسديده عام  ١من الملحق  ٢المعروض في الجدول على النحو     ١
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  ١الملحق 
  

  ٢٠١١-٢٠١٠التنفيذ المالي 
  

  التنفيذ العام (بالدوالرات األمريكية)  :١الجدول 
  

 ١٢ ٩٩٣ ٥١٢ إجمالي األموال المتاحة 

 ١٢ ٩٨٨ ٠٥١ اإلنفاق

 ٥ ٤٦١ الرصيد 
  

  توزيع األموال المتاحة (بالدوالرات األمريكية)  :٢الجدول 
  

 ١ ١٤٨ ٦٥٩ ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد االفتتاحي في 

    اإليرادات
 ٨ ٧٥١ ٧٥٧ ٢٠١١١-٢٠١٠الطوعية المساهمات المقدرة 

 ١٩٣ ٤٥٢ ٢٠٠٧٢-٢٠٠٦المساهمات المقدرة الطوعية 

 ٢ ٣٢٩ ١٢١ ٣المساهمات اإلضافية المتلقاة

 ٣٠ ٥٢٣ ٢٠١٠التسويات التي صححتها منظمة الصحة العالمية عام 

 ٥٤٠ ٠٠٠ سلف للخدمات اإلدارية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية

 ١١ ٨٤٤ ٨٥٣ المجموع

 ١٢ ٩٩٣ ٥١٢ مجموع األموال المتاحة
  

  
  
  
  

                                                           
بمــا فــي ذلــك المســاهمات المقــدرة الطوعيــة مــن البلــدان التــي أصــبحت أطرافــًا فــي االتفاقيــة بعــد الــدورة الثالثــة لمــؤتمر      ١

أمريكيــًا باعتبــاره فــارق  دوالراً  ١٥دوالرًا أمريكيــًا مــع شــطب مقــدار  ٨ ٧٥١ ٧٤٢األطــراف. وتصــل قيمــة مبــالغ الفــواتير إلــى 
 تقريب.

 ٢٣٨ ٢٦١مــن الــرقم المبلَّــغ عنــه قــبًال وقــدره  ٢٠١١-٢٠١٠مصــححة مــن جانــب منظمــة الصــحة العالميــة فــي الفتــرة     ٢
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالرًا أمريكيًا في تقرير أداء الفترة 

دوالرًا أمريكيـًا)،  ٣٩ ٧١٥يـة)، وكنـدا (دوالرات أمريك ٩٠٨ ١٠٩مساهمات طوعية خارجة عن الميزانية مـن أسـتراليا (     ٣
دوالرًا  ٢٨ ٢٥٠الواليـات المتحـدة األمريكيـة ( -دوالرًا أمريكيـًا)، ومراكـز مكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا ٤٣٩ ٧٩٧وهولندا (

ــًا)، وكــذلك مســاهمة ألمانيــا لعمليــات انتــداب المــوظفين مــن خــالل برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ( دوالرًا  ١٦٦ ٢٥٠أمريكي
دوالرًا  ٧٤٧ ٠٠٠أمريكيـــًا)، ومســـاهمة أوروغـــواي لتغطيـــة التكـــاليف اإلضـــافية الستضـــافة الـــدورة الرابعـــة لمـــؤتمر األطـــراف (

 أمريكيًا).
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  توزيع اإلنفاق  :٣الجدول 
  
  التوزيع اإلجمالي لإلنفاق (بالدوالرات األمريكية)   :١-٣
  

  ١تكاليف الموظفين
  تكاليف المرتبات اإلجمالية -
  رسم الوظائف المشغولة -

٦ ١٢٧ ٨٠٦  
٥ ٦٦٠ ٨٠٦  
٤٦٧ ٠٠٠ 

 ٤ ٩٩٩ ٧٥٦ )٤-٣ إلى ٢-٣(التفاصيل في الجداول األنشطة 

  ٢على اإلنفاق الواجب السداد إلى منظمة الصحة العالمية) ٪١٣( تكاليف دعم البرامج
  على المساهمات المقدرة الطوعية -
 على األموال الخارجة عن الميزانية -

١ ٨٦٠ ٤٨٩  
١ ٦٠٢ ٦٨٣  
٢٥٧ ٨٠٦ 

 ١٢ ٩٨٨ ٠٥١ المجموع

  
(بالـدوالرات  ٢٠١١-٢٠١٠بنـود خطـة العمـل والميزانيـة للفتـرة  توزيع تكاليف األنشطة حسب  : ٢-٣الجدول 

  األمريكية)
  
 ٢ ١٩٥ ٧٤٢ ٣الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف -١

  البروتوكول، والمبادئ التوجيهية، وصكوك التنفيذ األخرى -٢
 

  هيئة التفاوض الحكومية الدولية -
  ٤األفرقة العاملة المعنية بمسودات المبادئ التوجيهية -
 ٥الفريق العامل غير الرسمي المعني بالبروتوكول -

٢ ٠٨٥ ٣٠٠    
١ ٧٤٧ ٧٨٣  
٣١٠ ٦٧٠  
٢٦ ٨٤٧ 

 ٩٩ ٨١٨ بموجب االتفاقية ترتيبات تقديم التقارير -٣

 ٣٥٩ ٥١٥ مساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقية  -٤

 ٣٧ ٤٦٨  التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية -٥

 ٢٢١ ٩١٣ اإلدارة والتنظيم -٦

 ٤ ٩٩٩ ٧٥٦ المجموع

                                                           
دوالرًا أمريكيـــًا لعمليـــات االنتـــداب الممولـــة مـــن ألمانيـــا (عبـــر برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي)  ٥٤٠ ٠٤٢منهـــا مبلـــغ     ١

 وهولندا.

دوالرات أمريكيــة لــم تقــم منظمــة الصــحة العالميــة بتحصــيلها فــي  ٥١٧ ٣٠٥بمــا فــي ذلــك تكــاليف لــدعم البــرامج بقيمــة     ٢
المرفـــوع إلـــى الـــدورة الرابعـــة لمـــؤتمر  ٢٠٠٩-٢٠٠٨علـــى النحـــو المشـــار إليـــه فـــي تقريـــر أداء الفتـــرة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتـــرة 

نتيجــة تغيــر السياســة  ٢٠١١-٢٠١٠والرًا أمريكيــًا فــي الفتــرة د ٤٣٥ ٥٥٩األطــراف، والــذي قامــت المنظمــة بتســويته ليصــبح 
 التي تعتمدها المنظمة في تسجيل تكاليف دعم البرامج.

 دوالرًا أمريكيًا لالجتماعات المعقودة في فترة ما بين الدورات لهيئة مكتب مؤتمر األطراف. ١٧٧ ٤٦٨بما في ذلك     ٣

علـى االجتماعـات األولـى لألفرقـة  ٢٠٠٩الرًا أمريكيـًا ُأنفـق فـي أواخـر عـام دو  ٢٢٨ ٨٤٩هذا المقدار ال يتضـمن مبلـغ     ٤
 العاملة بغية استكمال وضع المبادئ التوجيهية في الموعد النهائي الذي حدده مؤتمر األطراف.

أنشـطة دوالر أمريكـي لـدعم  ٢٠٣ ٢٢٤باإلضافة إلى ذلك فقد قدم االتحاد األوروبي مسـاهمة عينيـة تصـل قيمتهـا إلـى     ٥
 الفريق العامل غير الرسمي.
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  توزيع تكاليف األنشطة بحسب نوعها (بالدوالرات األمريكية)   :٣-٣الجدول 
  

  

                                                           
 دوالرًا أمريكيًا للدورة الرابعة لمؤتمر األطراف التي ُعقدت في أوروغواي. ٣٦٣ ٣٩٥بما في ذلك مبلغ      ١

 دوالرًا أمريكيًا للدورة الرابعة لمؤتمر األطراف التي ُعقدت في أوروغواي. ١٣٣ ٧٨٣بما في ذلك مبلغ     ٢

 دوالر أمريكي. ٨٣ ٠٠٠الوظائف المشغولة البالغة بما في ذلك رسوم     ٣

 السفر

  ممثلو األطراف -
  ١المترجمون الفوريون -
  المستشارون المؤقتون -
  المترجمون التحريريون -
  موظفو المؤتمرات -
  الصحة العالمية للدورة الرابعة لمؤتمر األطراف خدمات دعم منظمة -
 ٢أمانة االتفاقية -

٤٧٣ ٤٨٥ ٢ 

٧٣٤ ٢١١ ١ 

٧١٩ ٤٠٤ 

١٤٧ ١٢٦ 

٢٥٦ ٨٣ 

٤٤٢ ٥١ 

٠٣١ ١٨٢ 

١٤٤ ٤٢٦ 

  ٣تكاليف الموظفين اإلضافيين
  المترجمون الفوريون -
  المترجمون التحريريون -
  موظفو المؤتمرات -
 العمل اإلضافي -

٧٠٥ ١٠٧ ١ 

٥٩٠ ٧٦٥ 

٩٣٩ ١٦٣ 

٦٢٩ ١٣٥ 

٥٤٧ ٤٢ 

 تكاليف التشغيل العامة

  الشؤون اللوجستية -
  ترجمة الوثائق -
  الطباعة والنشر -
  خدمات البريد، والتوزيع، وشبكة اإلنترنت -
  الرسوم المصرفية -
 فارق التقريب -

٢٢٩ ٠٨١ ١ 

٩٩٦ ٥٢١ 

٨٢٣ ٣١٩ 

٨٣٨ ١٦٦ 

٢٦٢ ٧٢ 

٢٩٥ 
١٥ 

 ٦٩٤ ٢٨٣ الخدمات التعاقدية

 ٨٠٦ ٢٥ االتصاالت

 ٩٧٠ ٤ المعدات

 ٧٤٦ ٦ البحوث االستشارة/

 ١٣٣ ٤ التعاون المالي المباشر

 ٧٥٦ ٩٩٩ ٤ المجموع
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  العمل (بالدوالرات األمريكية)توزيع تكاليف األنشطة بحسب نوعها وبنود ميزانية خطة   : ٤-٣الجدول 
  

 السفر 
تكاليف الموظفين 

 اإلضافية
تكاليف 

 التشغيل العامة
الخدمات 
 التعاقدية

 المعدات االتصاالت
االستشارة، 
 البحوث

التعاون المالي 
 المباشر

 المجموع

 ٧٤٢ ١٩٥ ٢ - - - - ٩٣٨ ٣١ ١٦٤ ٥٠٦ ٩٥٠ ٤٢٠ ٦٩٠ ٢٣٦ ١ الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف

البروتوكـــــول والمبـــــادئ التوجيهيـــــة وصـــــكوك 
 التنفيذ األخرى

٣٠٠ ٠٨٥ ٢ - ٥٠٠ ٢ - ٦٣٦ ٣ ٥٩٨ ١١٣ ٧٢٢ ٥٠٦ ٩١٠ ٦٥٥ ٩٣٤ ٨٠٢ 

 ٧٨٣ ٧٤٧ ١ - - - - ٤٦٢ ١١٠ ٢٩٣ ٤٨٨ ٧٢٩ ٥٧٣ ٢٩٩ ٥٧٥ الهيئة التفاوضية الحكومية الدولية  -

األفرقـــــــــة العاملـــــــــة المعنيـــــــــة بمســـــــــودات   -
 المبادئ التوجيهية

٦٧٠ ٣١٠ - ٥٠٠ ٢ - ٦٣٦ ٣ - ٤٠٦ ٦ ١٨١ ٨٢ ٩٤٧ ٢١٥ 

الفريـــــق العامـــــل غيـــــر الرســـــمي المعنـــــي   -
 بالبروتوكول

٨٤٧ ٢٦ - - - - ١٣٦ ٣ ٠٢٣ ١٢ - ٦٨٨ ١١ 

 ٨١٨ ٩٩ - - - - ٦٧٢ ٤٢ ٥٣٧ ٣ ٨٦٤ ١٥ ٧٤٥ ٣٧ بموجب االتفاقية ترتيبات تقديم التقارير

 ٥١٥ ٣٥٩ ١٣٣ ٤ - - ٨٥٧ ٤ ٠٨٢ ٣٥ ٨٢٤ ٢١ - ٦١٩ ٢٩٣ مساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقية

 ٤٦٨ ٣٧ - - - - ٤٢٤ ١٨٢ ١٠ - ٨٦٢ ٢٦ التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية

 ٩١٣ ٢٢١ - ٢٤٦ ٤ ٩٧٠ ٤ ٣١٣ ١٧ ٩٨٠ ٥٩ ٨٠٠ ٣٢ ٩٨١ ١٤ ٦٢٣ ٨٧ اإلدارة والتنظيم

 ٧٥٦ ٩٩٩ ٤ ١٣٣ ٤ ٧٤٦ ٦ ٩٧٠ ٤ ٨٠٦ ٢٥ ٦٩٤ ٢٨٣ ٢٢٩ ٠٨١ ١ ٧٠٥ ١٠٧ ١ ٤٧٣ ٤٨٥ ٢ المجموع
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  ٢الملحق 
  

  الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة
  

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية أمانة 
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١إلى  ٢٠١٠يناير  كانون الثاني/ ١يرادات والمصروفات في الفترة من بيان اإل

  (بالدوالرات األمريكية)
  
  

  ١ ١٤٨ ٩٥٦        ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ١ الرصيد االفتتاحي
          اإليرادات

      ٨ ٧٥١ ٧٥٧    ٢٠١١-٢٠١٠المساهمات المقدرة الطوعية 
      ٢٣٨ ٢٦١    ٢٠٠٧-٢٠٠٦المساهمات المقدرة الطوعية 
      ٢ ١٦٢ ٨٧١    المساهمات الطوعية األخرى

      ١٦٦ ٢٥٠    المساهمات العينية
      )٤٤ ٨٠٩(    تسوية اإليرادات األخرى

      ٣٠ ٥٢٣    تسوية المصروفات األخرى
  ١١ ٨٤٤ ٨٥٣    ٥٤٠ ٠٠٠    لخدمات اإلدارة المقدمة إلى االتفاقية اإلطاريةسلفة 

  ١٢ ٩٩٣ ٥١٢        مجموع األموال المتاحة
          النفقات (التفاصيل مرفقة)

١٢ ٩٨٨ ٠٥١        ٢٠١١-٢٠١٠  
  ٥ ٤٦١        ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١الرصيد في 

  
  بأن البيان الوارد أعاله يعرض اإليرادات والمصروفات بصورة صحيحة. أشهد

  
  
  
  

  جين ستيورات
  كبير المسؤولين الماليين

  
  ٢٠١٢يونيو  حزيران/ ٢٨
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  تفاصيل مصروفات أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 
  ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١إلى  ٢٠١٠يناير  كانون الثاني/ ١في الفترة من 

  
  المبلغ بالدوالر األمريكي  النفقات

  ٦ ١٢٧ ٨٠٧  ١تكاليف الموظفين
  ١ ١٠٧ ٧٠٥  تكاليف الموظفين (اإلضافية)

  ٤ ١٣٣  التعاون المالي المباشر
  ٦ ٧٤٦  نفقات االستشارة، البحوث

  ٢٨٣ ٦٩٤  الخدمات التعاقدية
  ٤ ٩٧٠  المعدات والمركبات واألثاث

  ٢ ٤٨٥ ٤٧٤  السفر
  ١ ٠٨٠ ٩١٩  نفقات التشغيل العامة

  ٢٥ ٨٠٦  االتصاالت
  ٢٩٤  الرسوم المصرفية

  ١٥  فارق التقريب
  ١ ٨٦٠ ٤٨٩  ٢تكاليف دعم البرامج

  ١٢ ٩٨٨ ٠٥١  المجموع
  
دوالرًا أمريكيــًا يمثــل مســاهمة عينيــة لتســديد تكــاليف موظــف مبتــدئ مــن الفئــة الفنيــة ال  ١٦٦ ٢٥٠تكــاليف المــوظفين مبلــغ  تشــمل    ١

  تغطيه تكاليف دعم البرامج.
  تكاليف دعم البرامج    ٢

١ ٤٢٤ ٩٣٠  ٢٠١١-٢٠١٠  
٤٣٥ ٥٥٩  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  ١ ٨٦٠ ٤٨٩  مجموع تكاليف دعم البرامج
  

دوالرًا أمريكيـًا لكـي تتماشـى هـذه التكـاليف  ٦٤ ٩٤٣تسوية بمبلغ  ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرامج للفترة  تشمل تكاليف دعم
  .٢٠١١مع النفقات نتيجة تغير سياسة تكاليف دعم البرامج عام 

  
 كـانون األول/ ٣١إلـى  ٢٠١٠ينـاير  كانون الثـاني/ ١وفي التقرير المالي والبيان المالي المراجع للفترة الممتدة من 

دوالرات أمريكيــة علــى أنــه رصــيد األمــوال الختــامي التفاقيــة منظمــة  ٧٠ ٤٠٤ُســجل رصــيد قــدره  ٢٠١١ديســمبر 
دوالرًا أمريكيـًا لتكـاليف دعـم البـرامج  ٦٤ ٩٤٣الصحة العالميـة اإلطاريـة لمكافحـة التبـغ. ويشـمل ذلـك تسـوية قـدرها 

صــروفات تســوية تكــاليف دعــم البــرامج البالغــة . ويتضــمن هــذا البيــان المصــدق لإليــرادات والم٢٠٠٩-٢٠٠٨للفتــرة 
دوالرًا أمريكيًا كي تصل هذه التكاليف إلى مستوى النفقات. وبفعل هذه التسوية فقد وصلت قيمة الرصـيد  ٦٤ ٩٤٣
  .دوالرًا أمريكياً  ٥ ٤٦١إلى  ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١في 

  
  

=     =     =  


