
  

  منظمـة الصحـة العالميـة
  A/FCTC/IGWG/2/2  الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
  ٢٠٠٥ يناير/ الثاني كانون ٢٠  المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية            

    بشأن مكافحة التبغ   
    الدورة الثانية

   من جدول األعمال المؤقت١-٥البند 
  
 
 
  

  لدائمةخيارات تعيين األمانة ا
  والترتيبات الالزمة لعملها

  
  

  مذكرة من األمانة
  
  

  ةـمقدم  :أوالً
  
في الـدورة األولـى للفريـق العامـل الحكـومي الـدولي أجريـت مناقـشات بـشأن الوثيقـة                      -١

A/FCTC/IGWG/1/7 :      ويمكن االطالع على ملخـص     . خيارات تعيين األمانة الدائمة والترتيبات الالزمة لعملها
،  الـدولي  مسودة تقرير الدورة األولى للفريق العامل الحكومي      : A/FCTC/IGWG/1/8الوثيقة  لهذه المناقشات في    

  .٨٠ إلى ٧١الفقرات من 
  
وقد التقت اآلراء على أن تكون األمانة الدائمة جزءاً من منظمة الصحة العالمية، غير أنه كانت هناك  -٢

وكانت وجهتا النظـر الرئيـسيتان،      . ع بها وجهات نظر متباينة بخصوص مدى االستقاللية التي ينبغي أن تتمت         
  :حسبما عرضتا في مسودة التقرير، كما يلي

  
  الهيكل المختلط

  
  .يجب أن يكون مقر األمانة الدائمة داخل منظمة الصحة العالمية"  •  

  
 –مع مراعاة والية منظمة الصحة العالمية فيما يخص مسائل الصحة العمومية بوجـه عـام                  •  

 يجب أن يكون هناك دعم متبادل وتكامل بين أنـشطة األمانـة             -ه خاص   ومكافحة التبغ بوج  
  .الدائمة وأنشطة منظمة الصحة العالمية

  
يمكن إضفاء طابع رسمي على التعاون المشار إليه في النقطتين المذكورتين أعاله عن طريق                •  

  .مذكرة تفاهم أو أي اتفاق مشابه بين مؤتمر األطراف ومنظمة الصحة العالمية
  

  .يجب مساءلة األمانة الدائمة أمام مؤتمر األطراف  •  
  

يجب أن يتولى مؤتمر األطراف توظيف وتعيين رئيس األمانة بالتعاون مع منظمـة الـصحة                 •  
  .العالمية
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يجب أن يتولى رئيس األمانة الدائمة توظيف وتعيين موظفي األمانة اآلخرين في إطار المبادئ   •  
ويجب أن تراعي المبادئ التوجيهية الخبرات التقنية       .  األطراف التوجيهية التي يحددها مؤتمر   

والتمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين والتوازن بين البلـدان المتقدمـة والبلـدان              
  .النامية

  
  ."يجب أن تتمتع األمانة الدائمة باالستقاللية وأن تكون لها ميزانية مستقلة  •  

  
  األمانة المندرجة
  

 أن توجد األمانة الدائمة داخل منظمة الصحة العالمية لكي تتمكن من استخدام مـوارد               ينبغي"  •  
  .المنظمة اإلدارية والمالية وخبراتها بأكثر الطرق مردودية

  
وعندئذ ينبغي أن ينطبق كل مـن       . ينبغي تمويل ميزانية االتفاقية من الميزانية العادية للمنظمة         •  

 للمنظمة، مع بعض التعديالت الضرورية، على إدارة ميزانيـة          النظام المالي والالئحة المالية   
  .االتفاقية

  
ينبغي بذل كل ما في الوسع من أجل التوصل إلى توافق آراء على المسائل الجوهريـة فـي                    •  

  .مؤتمر األطراف، وينبغي اعتماد ميزانية االتفاقية بتوافق اآلراء
  

نة تحتاج إلى مزيد من البحث ال ينبغي إنـشاء          لألما" المختلط"على الرغم من أن فكرة النوع         •  
  .أمانة منفصلة تماماً وال ينبغي إضافة أي طبقات ال داعي لها من البيروقراطية داخل المنظمة

  
وينبغي أن يتـولى    . ال ينبغي لمؤتمر األطراف أن يتولى أمور اإلدارة الجزئية لألمانة الدائمة            •  

. انة، وأن يقوم مؤتمر األطراف بتأكيد هـذا الترشـيح        المدير العام للمنظمة ترشيح رئيس األم     
  ."وبعد ذلك التأكيد ينبغي أن يعين المدير العام للمنظمة رئيس األمانة رسمياً

  
وللمساعدة في مناقشة ترتيبات األمانة الدائمة في الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي طُلب               -٣

  ١: أن توضح عدداً من المسائل وأن توفر، على وجه التحديد، ما يليإلى المنظمة، بوصفها، األمانة المؤقتة،
  

دراسة لترتيبات األمانة المعمول بها في المنظمات األخرى وغيرها من الوكاالت المتخصصة              •  
التابعة لمنظومة األمم المتحدة، تؤكد وجود سابقة من الهيكل المختلط وتوفر معلومات أكثـر              

  .مانات فيما يتعلق بكل من الهيكل المختلط والهيكل المندرجتفصيالً عن السوابق من األ
  

نماذج لترتيبات األمانة الدائمة على النحو المحدد أعاله، داخل المنظمة، باالستناد إلى البيانات               •  
، مع بحث اآلثار المالية لمختلـف أنـواع         A/FCTC/IGWG/1/INF.DOC./3الواردة في الوثيقة    

 مستقبل العالقة بين مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ           األمانات الدائمة وتوضيح  
  .وبين األمانة الدائمة التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية

 
   ٢.نسخ من مذكرات التفاهم  •  

                                                 
 ).ن(و) م(و) ل(٨٠ و٧٤، الفقرات A/FCTC/IGWG/1/8 انظر الوثيقة   ١
بيد أنه يمكن توفير مختارات منهـا، باللغـة   . نظراً لطول مذكرات التفاهم لم يتسن إدراج نسخ منها في هذه الوثيقة  ٢

 . فقط، للمشاركين عند طلبهااإلنكليزية
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  نطاق الدراسة
  
نظمات بناء على هذه الطلبات أجرت األمانة المؤقتة دراسة لترتيبات أمانات المعاهدات الدولية في الم   -٤

األخرى وغيرها من الوكاالت المتخصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة مع التركيز على تـصريف شـؤون                
وجـرى تقيـيم ممارسـة      .  معاهدة دولية وترتيبات أماناتهـا     ٣٠٠وجمعت معلومات عن    . األمانات وتمويلها 

 على أنها تدير    A/FCTC/IGWG/1/7ة  الوكاالت المتخصصة األربع التابعة لألمم المتحدة والتي حددت في الوثيق         
 معاهـدة، والمنظمـة     ١٨٥وهذه الوكاالت هي منظمة العمل الدولية ولديها        . أكبر عدد من المعاهدات الدولية    

 معاهدة، والمنظمة العالمية للملكيـة      ٣٣ معاهدة، ومنظمة األغذية والزراعة ولديها       ٥٠البحرية الدولية ولديها    
كما أجرت األمانة المؤقتة تقييماً للترتيبات ذات الصلة فيما يتعلق بمعاهدات برنامج   .  معاهدة ٢٣الفكرية ولديها   

، وهمـا اتفاقيـة     A/FCTC/IGWG/1/7األمم المتحدة للبيئة ومعاهدتي األمم المتحدة اللتين تم تناولهما في الوثيقة            
، وكلهـا   )١٩٩٤(كافحة التصحر   واتفاقية األمم المتحدة لم   ) ١٩٩٢(األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ       

 .توفر أمثلة مفيدة توضح بعض المسائل التي ُأثيرت أثناء مناقشات الفريق العامل
  

  دراسة ترتيبات األمانات: ثانياً
  

  فئات أمانات المعاهدات الدولية التي لها عالقة مع األمم المتحدة أو الوكاالت المتخصصة
  

  :ي تم بحثها في الفئات الرئيسية الثالث التاليةتندرج أمانات المعاهدات الدولية الت  -٥
  

المعاهدات في هذه الفئة يرعاها برنامج تـابع لألمـم          . معاهدات األمم المتحدة المنضوية     )أ(
 برامج أو شعب    – أو ترعاها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة لديها بالفعل           –المتحدة لديه بالفعل    

وتتولى المنظمة أو الوكالة المتخصصة تنفيـذ       .  األعمال بالذات  أو إدارات مكرسة لهذه المجموعة من     
برنامج هذه المعاهدات بأكمله وتضطلع بدور رئيسي في تمويل المعاهدة وتيـسير تطبيقهـا وتـأمين                

وفي معظم المعاهدات التي جرت دراستها في هذه الفئة لـم           . استمراريتها واستمرارية أمانة المعاهدة   
 رسمية، أي أنه لم يتم إنشاء أي وحدة خاصة يقتصر الغرض منها على تنفيذ               يحدث أن ُأنشئت أمانات   

وجميع معاهدات منظمة العمل الدولية والمنظمـة البحريـة الدوليـة           . وظائف أمانة المعاهدة المحددة   
 معاهدة، هـي، بخـالف بـضعة اسـتثناءات،          ٢٥٨والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، البالغ عددها       

يستخدم في هـذه الوثيقـة لوصـف        " منضوية تحت لواء وحدة تقنية    "والمصطلح  . ةمعاهدات منضوي 
وظائف األمانة من هذا النوع، وهي وظائف موشّجة ببنية وحدة أو إدارة أو شـعبة تقنيـة ويـشكل                   

وينطبق هذا على سبع من معاهدات . موظفوها جزءاً من إدارة أو شعبة أكبر معنية بموضوع المعاهدة 
واتفاقية حمايـة النبـات     ) ١٩٤٨( والزراعة، بما في ذلك دستور هيئة األرز الدولية          منظمة األغذية 

واتفاقية وضع اللجنة الدولية لشجر الحور في إطـار منظمـة           ) ١٩٥٦(لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ     
وثمة نهج بديل هو إنشاء وحدات أو إدارات داخل الوكالة تتولى بالتحديد            ). ١٩٥٩(األغذية والزراعة   

" منضوية تحت لـواء الوكالـة     "والمصطلح  . عمال دعم المعاهدة وتقدم تقاريرها إلى الجهاز الرئاسي       أ
النهج تسع من معاهدات منظمـة   وتتبع هذا. يستخدم في هذه الوثيقة لوصف هذا النوع من الترتيبات

والزراعـة   غذيـة األغذية والزراعة، بما في ذلك المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتيـة لأل 
واتفاقية إنشاء الهيئة   ). ١٩٩٣(إنشاء هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي         .واتفاقية) ٢٠٠١(

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في منظمة األغذية والزراعة قـدر           ). ١٩٩٩(اإلقليمية لمصايد األسماك    
نامج العمل وبالنسبة المئوية للمساهمات     كبير من االختالف بين أمانات المعاهدات فيما يتعلق بتقاسم بر         

اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات (ولبرنامج األمم المتحدة للبيئة معاهدتان . التي يقدمها الجهاز الرئاسي
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 في  )١٩٨٥(وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون        ) ٢٠٠١(العضوية الثابتة   
  .هذه الفئة

  
قبلت األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة طلبات من . ي تديرها األمم المتحـدة  المعاهدات الت   ) ب(

األجهزة الرئاسية للمعاهدات ألداء الوظائف اإلدارية للمعاهدات مع ترك تسيير شؤون برامج األعمال             
وهذه األمانات ليست مندرجة في     . التقنية وأعمال دعم المعاهدات لتضطلع به أمانات المعاهدات ذاتها        

ومن الجدير بالذكر أن جميع موظفي هذه األمانات        . رامج عمل المنظمات الراعية وال معتمدة عليها      ب
وتتضمن المعاهدات في هذه الفئة اتفاقية األمم       . موظفون في األمم المتحدة أو في الوكالة المتخصصة       

واتفاقية ) ١٩٩٤(صحر واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الت) ١٩٩٢(المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ     
واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتـات البريـة المعرضـة           ) ١٩٩٢(التنوع البيولوجي   

واتفاقية بازل المتعلقـة    ) ١٩٧٩(واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة       ) ١٩٧٣(لالنقراض  
وأول اتفـاقيتين مـن هـذه       ). ١٩٨٩(بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منهـا          

االتفاقيات يديرهما مكتب األمم المتحدة في جنيف واالتفاقيات األربع األخيرة يديرها برنـامج األمـم               
وأمانات برنامج األمم المتحدة للبيئة األربع في هذه الفئة وحدات تنظيمية منفصلة تتلقى             . المتحدة للبيئة 

  .ئية ببرنامج األمم المتحدة للبيئة ولكنها ال تتبعهاخدمات معينة من شعبة االتفاقيات البي
  
األمانات (األمانات المستقلة التي لها عالقات عمل مع األمم المتحدة أو مع وكالة متخصصة                )ج(

أقامت األمم المتحدة عالقات عمل مع عدد صغير مختار مـن منظمـات المعاهـدات               . )ذات العالقة 
 الحظر الشامل للتجـارب النوويـة ومنظمـة حظـر األسـلحة             المستقلة، بما في ذلك منظمة معاهدة     

وترتبط هذه المنظمات باألمم المتحدة عادة باتفاق عالقات يشمل مسائل مثل استخدام جواز             . الكيميائية
. المرور الصادر عن األمم المتحدة وتبادل التمثيل وتقديم بنود جداول األعمال إلى أجهزتها الرئاسـية              

تبلغ ميزانية منظمة حظر األسلحة الكيميائيـة للثنائيـة         (ت هذه منظمات كبيرة     وكل منظمات المعاهدا  
وتـؤدي مجموعـات أعمـال      )  دوالراً أمريكياً  ١٥٣ ٧٤٦ ٨٩٩، على سبيل المثال،     ٢٠٠٥-٢٠٠٤

وعالوة على ذلك فإن االتفاقية الدولية      . معادلة لما تؤديه برامج أو وكاالت رئيسية تابعة لألمم المتحدة         
) ١٩٧٢ و ١٩٧١(ء صندوق دولي للتعويض عن األضرار الناجمة عن التلويـث النفطـي             بشأن إنشا 

فأمانتها كانت أصالً جزءاً من المنظمة البحرية الدولية ولكنها، فـي           . مثال لمنظمة معاهدة ذات عالقة    
وقد أبرمت اتفاق مقر مع المملكـة       . ، أصبحت منظمة معاهدة مستقلة لها شخصية قانونية       ١٩٩٦عام  
دة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية، وكذلك اتفـاق              المتح

تأجير مع المنظمة البحرية الدولية الستئجار مقر في المنظمة واستخدام تسهيالتها الخاصة بالمؤتمرات             
  .وبعض التسهيالت اإلدارية

  
  تالوكاالت المتخصصة بوصفها أمانات دائمة لمعاهدا

  
بما أن منظمة الصحة العالمية وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، واتفاقيتها اإلطارية بشأن مكافحة                -٦

التبغ هي أول معاهدة متعددة األطراف تم التفاوض عليها برعاية المنظمة، فقد تكون السوابق التـي حققتهـا                  
.  في تحديد ترتيبات األمانة لالتفاقية اإلطارية      وكاالت أخرى في تدبير أمور معاهداتها وأمانات معاهداتها مفيدة        

ويبين هذا الفرع الترتيبات التـي اختارتهـا أربـع          . وبناء على ذلك فإن نتائج هذه الدراسة تنقسم إلى فرعين         
وكاالت متخصصة تابعة لألمم المتحدة هي منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية ومنظمـة األغذيـة                

وكما تم بيانه في الفقرة السابقة فـإن األغلبيـة العظمـى مـن              . مة العالمية للملكية الفكرية   والزراعة والمنظ 
  .المعاهدات التي اعتمدت برعاية هذه الوكاالت هي معاهدات منضوية
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  تصريف الشؤون التقنية  
  
وكـاالت  توصلت الدراسة إلى أنه لئن كانت لألجهزة الرئاسية الرئيسية والمدير العام لكل وكالة من                 -٧

األمم المتحدة المتخصصة هذه السلطة المطلقة على أمانات المعاهدات فإن الوكاالت المتخصصة األربع كلهـا               
ويتباين، كما يرد أدنـاه،     . أنشأت هيئات نوعية مؤلفة من دول أعضاء ألداء مهام معينة فيما يتعلق بالمعاهدات            

فبعضها لجان تقنية منشأة لدعم تصريف      .  القرارات دور هذه الهيئات ووظيفتها وكذلك سلطتها الخاصة باتخاذ       
وقد أنـشأها الجهـاز الرئاسـي    . الشؤون التقنية للمعاهدات في نطاق الجهاز الرئاسي الرئيسي للوكالة المعنية       

ولبعض المعاهدات التي اعتُمـدت برعايـة       . الرئيسي وهي إما تتبعه، وإما تتبع المدير العام للوكالة، مباشرة         
  .ة والزراعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية جهاز رئاسي يتولى السلطة العليا على المعاهدةمنظمة األغذي

  
 يحظى مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة، وهما الجهـازان الرئاسـيان             منظمة العمل الدولية   وفي  -٨

ل القرارات المتعلقة ببرامج    الرئيسيان، بالسلطة التقنية وسلطة دعم المعاهدات على جميع المعاهدات ويتخذان ك          
ويستخدم إسهام اللجان التقنية، مثل لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، لرصـد تنفيـذ       . العمل التقني للمعاهدات  

البرامج وتقديم دراسات ومقترحات بشأن السياسات التقنية لمنظمة العمل الدولية وبشأن أي دور قـد ترغـب                 
وحيث إن منظمة العمل الدولية هـي األمانـة         . ال التقني الذي تمثله اللجنة    المنظمة في االضطالع به في المج     

ولئن كانت  . المنضوية لكل معاهداتها فإن هذه اللجان تمثل مختلف مجاالت العمل التقني تجاه آحاد المعاهدات             
أحياناً ما ترفع   منظمة العمل الدولية تستخدم هذه اللجان التقنية لالضطالع بأمور تصريف الشؤون التقنية فإنها              

وعلى سبيل المثـال فـإن برنامجهـا        ". برنامجاً مركزياً دولياً  "مستوى العمل التقني لمعاهدة ما إلى ما تسميه         
 ٣٦٠ موظفاً في المقـر الرئيـسي للمنظمـــة و         ٨٠المركزي الدولي بشـأن عمـل األطفال يستخدم نحو        

ـة ميزانيـة ثنائيـة الـسنـوات مقدارهــا       وللمنظمـ. موظفــاً في مكاتبهــا اإلقليميـة والقطريــة    
:  دوالر أمريكي، وتوفر المنظمة دعماً مباشراً لبرنامج العمل التقني الثنتين من اتفاقياتها همـا              ٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠

االتفاقية رقم  (١٩٧٣واتفاقية الحد األدنى للسن، ) ١٨٢االتفاقية رقم  (١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 
ن تزايد الوعي بالبرنامج وتزايد بروزه األمانة ووحداتها الداعمة من أن تصبحا أكثر اسـتقاللية               ويمكِّّ). ١٣٨

  .فيما يتعلق بالبرنامج التقني
  
.  تتولى اللجان التقنية الرئيسية المسؤولية عن تصريف الشؤون التقنيـة          المنظمة البحرية الدولية  وفي    -٩

فلجنـة  . نة المجال التقني النوعي للمعاهدات التـي تـدعمها        وكما في منظمة األغذية والزراعة تغطي كل لج       
.  معاهدات على األقل٧ معاهدة ولجنة حماية البيئة البحرية تدعم  ١٢السالمة البحرية، على سبيل المثال، تدعم       

واللجان مفوضة في بحث أي مسألة داخلة في نطاق صالحيات الوكالة تتعلق باألداء الوظيفي التقني للمعاهدات         
ولهذه الغاية تقدم إرشادات وتوصيات إلى الجهاز الرئاسي للمنظمة البحريـة الدوليـة             . منضوية التي تدعمها  ال

  .وإلى المدير العام
  
 تُنشأ إلجراء الدراسات الالزمة وتقديم التقارير عنهـا إلـى            لمنظمة األغذية والزراعة   التقنيةواللجان    -١٠

ي للمنظمة، فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بغرض المنظمة، أو إلى          مؤتمر المنظمة، وهو الجهاز الرئاسي الرئيس     
وهي تتألف من عدد مختار من الدول األعضاء في المنظمة أو دولهـا  . المدير العام فيما يتعلق بسلطة المؤتمر  

ال وتعنى كل لجنة بمج   . األعضاء المنتسبة أو الخبراء المعينين على أساس مقدرتهم الخاصة في األمور التقنية           
 ٨٨فلجنة الغابات، على سبيل المثال، مؤلفة من        . تقني خاص مثل مصايد األسماك أو الزراعة أو الغابات، الخ         

وتستعرض اللجان برامج العمل التقني الحالية للوكالة .  دولة١٨٧من الدول األعضاء في المنظمة البالغ عددها     
ويقدم رؤساء األمانات المنضوية    . عمل التقني المستقبلية  وتنفيذها وتقدم المشورة إلى المدير العام بشأن برامج ال        

وبعد ذلك تقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المدير العـام          . تقاريرهم مباشرة إلى اللجان عن المسائل التقنية      
والسبب المنطقي األساسي لـذلك هـو أن        . الذي يأخذها في اعتباره عند إعداد برنامج عمل الوكالة وميزانيتها         
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واألجهزة الرئاسية لـبعض  . العمل التقني على برامج.ؤتمر المنظمـة له السلطة البرنامجية والمالية المطلقةم
، )٢٠٠١(معاهدات المنظمة المنضوية، مثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة             

ومستوى سلطة مؤتمر المنظمة بالنسبة لمستوى      . ريةلها صالحية اتخاذ القرارات بشأن المسائل الوظيفية واإلدا       
سلطة الجهاز الرئاسي لمعاهدة معينة يرتبط بالمساهمة المقدمة في ميزانية المعاهدة مـن الميزانيـة العاديـة                 

والمنظمـة تقـدم    . فكلما ارتفعت نسبة مساهمة المنظمة في الميزانية زادت سلطة مؤتمر المنظمـة           : للمنظمة
وفـي  .  إلى معظم المعاهدات ومن ثم فإن سلطتها في معظم الحاالت كبيرة إلى حد بعيد              مساهمة مالية ضخمة  

المقابل فإن سلطة الجهاز الرئاسي للمعاهدة على برنامج العمل التقني وعلى الترتيبات اإلدارية تـرتبط كـذلك          
سـتقاللية البرنامجيـة    وتجسد هذه السلطة، في الوقت نفسه، مـدى اال        . ارتباطاً مباشراً بمساهمته في الميزانية    

لألجهزة الرئاسية المعنية ولكنها ال تحل محل ارتباطها الذي ال ينفصم بالمنظمة باعتبارها المنظمة التي مـن                 
وبالتالي فإنها، أّياً كان مـصدر تمويلهـا، تظـل          . خاللها تعمل هذه األجهزة والتي توفر لهذه األجهزة أمانتها        

 ينبغي أن – مثل النظام الداخلي والنظام المالي –القانونية  راتها وصكوكهاملتزمة بمبادئ المنظمة، كما أن مقر 
وبالمثل فإن موظفي األمانات المنضوية لهم وضع موظفي المنظمة وفقاً للنظـام            . تكون متسقة مع هذه المبادئ    

  .األساسي لموظفي المنظمة ويخضعون للمساءلة اإلدارية أمام المدير العام
  
ة للدول األعضاء في واللجنة التنسيقية للمنظمة، وهما جهازاها الرئاسيان الرئيـسيان،            والجمعية العام   -١١

بيد أن كـل    . رية والمالية المطلقة على أمانات المعاهدات       المنظمة العالمية للملكية الفكرية    لهما السلطة اإلدا  
والدول األطراف في   . ملها التقني معاهدة من المعاهدات الدولية أنشأت اتحاداً ليكون الجهاز الرئاسي لبرنامج ع          

ولكل اتحاد سلطة مالية وإداريـة      . معاهدة معينة هي فقط التي يمكنها أن تكون أعضاًء في اتحاد تلك المعاهدة            
على الجوانب التقنية لمعاهدته المنضوية، يتم تنسيقها بحيث تكمل سلطة الجمعية العامـة واللجنـة التنـسيقية                 

  .للمنظمة
    

  مانةتعيين رئيس األ  
  
توصلت الدراسة إلى أن المدير العام، في جميع الوكاالت المتخصصة األربع التابعة لألمـم المتحـدة                  -١٢

وفي الحالة األخيرة يكـون     . والتي تمت دراستها، إما يصبح وإما يعيِّن رئيس أمانة المعاهدة المنضوية المعنية           
ففي منظمة العمل الدوليـة تـدعم األمانـة كـل           . لعامرئيس األمانة مسؤوالً من الناحية اإلدارية أمام المدير ا        

معاهدات المنظمة ويمارس المدير العام سلطة كاملة فيما يتعلق بهذا الدعم نظراً لعدم وجود أمانات منفـصلة                 
وفي منظمة األغذية والزراعة يعين المدير العام رؤساء األمانات بعد التشاور مع أعضاء             . للمعاهدات المختلفة 

والمدير العام في المنظمـة البحريـة الدوليـة         . ئاسي المعني أو إقرارهم للتعيين أو موافقتهم عليه       الجهاز الر 
والمنظمة العالمية للملكية الفكرية هو رئيس األمانة المعنية، ولكنه يسمي موظفين ألداء أو ممارسة مهام رئيس                

  .األمانة، نيابة عنه، فيما يتعلق بمعاهدات معينة
  

  إلدارية وتعيين موظفي األمانةتصريف الشؤون ا  
  
في جميع الوكاالت المتخصصة األربع التابعة لألمم المتحدة والتي تمت دراستها يختار المدير العـام                 -١٣

ويعين موظفي أمانات المعاهدات المنضوية أو يختارهم ويعينهم، نيابة عنه، المـسؤول الـذي يـسميه لهـذا                  
الت المتخصصة خاضعون للنظام األساسي للمـوظفين والئحـة         وموظفو األمانة موظفون في الوكا    . الغرض
  .الموظفين

  
وقد أظهرت الدراسة حالة واحدة فيها أحد كبار المسؤولين باألمم المتحدة عضو أيضاً في أمانة معاهدة   -١٤

ومية منظمة حك ) ١٩٦١(فقد أنشأت االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتات          . مستقلة ذات عالقة  
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وأقامت المنظمـة العالميـة للملكيـة       . دولية مستقلة هي االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتات         
الفكرية، التي كانت قبل ذلك أمانة تلك االتفاقية، عالقة مع االتحاد من خالل اتفاق ثنائي ينص على أن يعـين                    

.  العالمية للملكية الفكريـة أمينـاً عامـاً لالتحـاد          المجلس، وهو جهازه الرئاسي الرئيسي، مدير عام المنظمة       
والعدد اإلجمالي  . وباستثناء مدير عام المنظمة ال يعمل أي من مسؤولي أو موظفي االتحاد موظفاً في المنظمة              

وهو يشتري الخدمات اإلدارية من المنظمة ويستأجـر مساحـة فــي مقرهـا،            .  موظفاً ١٤لموظفي االتحاد   
ومـع ذلـك فـإن االتحـاد كيان مستقل تمامـاً لـه         . ظفي المنظمـة بالدعـم اإلداري   ويزوده عدد مـن مو   

وهو يتبع، من حيث المبدأ، النظـام األساسـي للمـوظفين والئحـة             . شخصيته القانونيـة وتمويله الخاص به    
  .الموظفين والالئحة المالية والنظام المالي المعمول بها في المنظمة

  
  التعاون التقني  

  
 الدعم وبناء القدرات لدولها األعضاء في األمور القانونية والتقنية، ولكن           منظمة العمل الدولية  وفر  ت  -١٥

وتُستخدم لهذا الغرض البنية التحتية لمنظمـة العمـل   . هذا يتعلق بمواضيع معينة وال يتعلق بأي معاهدة بعينها        
لتكاليف من الميزانية العادية وقد تـساهم الـدول         وتدفع ا . الدولية، بما في ذلك مكاتبها اإلقليمية ودون اإلقليمية       

  .األعضاء بأموال من خارج الميزانية من أجل أنشطة محددة لبناء القدرات
  
المساعدة وبناء القدرات للدول األطراف طبقاً التفاقيتهـا واتفاقـات          المنظمة البحرية الدولية    وتوفر    -١٦

نامجها للتعاون التقني تديره شعبتها للتعاون التقني ويمـوَّل  وبر. التعاون التي أبرمتها مع منظمات دولية أخرى    
كما تستخدم المنظمة البحرية الدولية المكاتب اإلقليمية القليلة        . من الميزانية العادية وصندوق تعاون تقني منشأ      

القدرات فيمـا   التي تحتفظ بها في كوت ديفوار وغانا والهند وكينيا والفلبين لتيسير أنشطة التعاون التقني وبناء                
  .يتعلق بمعاهداتها

  
 تضطلع بعض أمانات المعاهدات بمهـام لبنـاء القـدرات مـشمولة             منظمة األغذية والزراعة  وفي    -١٧

. ولكن في معظم الحاالت تقوم بتنفيذ خدمات بناء القدرات الشعب التقنية للمنظمة حسب اختـصاصها          . بواليتها
ولم يحدث أن أنشأت أي معاهدة من المعاهدات بنية         . بناء القدرات كما تقدم المكاتب اإلقليمية للمنظمة خدمات       

  .تحتية جديدة أو فوضت كياناً خارجياً في تقديم هذه الخدمات
  
 برنامج كبير للمساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل دولهـا           المنظمة العالمية للملكية الفكرية   ولدى    -١٨

امية وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة            األعضاء، وبصفة رئيسية من أجل البلدان الن      
والمـساعدة التقنيـة    . وتتعلق المساعدة إلى حد بعيد، وليس بشكل حصري، بمعاهدات تديرها الوكالة          . انتقالية

جنيف وللمنظمة مكاتب إقليمية في مقرها الرئيسي في        . للمعاهدات تقدم من خالل البنية التحتية الحالية للمنظمة       
وتقدم المساعدة التقنية إلى الدول األطراف في المعاهدات من خـالل هـذه الوحـدات               . تغطي كل أقاليم العالم   

  .وغيرها من الوحدات التقنية
  
وفي جميع الوكاالت المتخصصة األربع تتلقى أمانات المعاهدات المنضوية الـدعم مـن شـعب أو                  -١٩

  . المكاتب اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو القطريةإدارات أو وحدات التعاون التقني ومن شبكات
  

  التمويل  
  
في جميع الوكاالت األربع التي تمت دراستها يأتي معظم تمويل وظائف المعاهدات المنضوية مـن                 -٢٠

بيد أن بعض تكاليف األمانات المنضوية، مثل سفر المشاركين والتكاليف اإلداريـة التـي              . الميزانيات العادية 
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وفي هذه الحاالت يتم تمويل معظم التكاليف، فيما        .  الميزانية العادية، يمولها الجهاز الرئاسي للمعاهدة      تغطيها ال
يتعلق بوظائف المعاهدات ذات العالقة، من االشتراكات المقدرة المحصلة من األطراف في المعاهـدة أو مـن             

  .يل مجال عمل تقني محددوفي بعض الحاالت تتقاسم الوكاالت المتخصصة تمو. المساهمات الطوعية
  
 بخصوص معاهداتها المنضوية يتم تمويلهـا عـن طريـق ميزانيـة             منظمة العمل الدولية  وأنشطة    -٢١

وتتقاضى المنظمة . وال توجـد ميزانية منفصلة ألي معاهدة. المنظمة، التي يعتمدها مؤتمـر العمـل الدولـي   
والميزانية العادية للمنظمة في    . مولها دول أعضاء فرادى   رسوماً إدارية في حالة المهام الخاصة التي تطلبها وت        

  . دوالراً أمريكيا٤٤٨ً ٠٢٠ ٧٣٠ تبلغ ٢٠٠٥-٢٠٠٤الثنائية 
  
 يتم تمويلـه مـن الميزانيـة العاديـة وبعـض            للمنظمة البحرية الدولية  وعمل األمانات المنضوية      -٢٢

وتبلغ . وفقاً لنظامها المالي والئحتها المالية    وميزانية المنظمة يعتمدها المجلس والجمعية      . المساهمات الطوعية 
 جنيه إسترليني توزع على الشعب التقنية واإلدارية المحددة المـسؤولة           ٤٦ ١٩٤ ٩٠٠ميزانية الثنائية الحالية    

 ٨٠٠ تبلـغ    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ومن ثم فإن ميزانية شعبة السالمة البحرية للثنائيـة          . عن خدمة المعاهدات المعنية   
وال تتقاضـى  .  جنيـه إسـترليني  ٣ ٦١١ ٢٠٠يني، كما تبلغ ميزانية شعبة البيئة البحرية  جنيه إسترل ٦ ٢٩٤

المنظمة أي رسم إداري مقابل أداء وظائف األمانة للمعاهدات المنضوية التي تتولى المسؤولية عنها وال مقابل                
  .أعمال المشاريع المتعلقة بها

  
ولكن تلـزم   .  يتم تمويلها عادة من ميزانيتها العادية      لمنظمة األغذية والزراعة  والمعاهدات المنضوية     -٢٣

مساهمات إضافية من خارج الميزانية لتغطية تكاليف معينة مثل تكاليف سفر مندوبي البلدان النامية لحـضور                
وهناك أنواع معينة من نفقات السفر ال تدفعها المنظمة وال تردها وفقاً            . اجتماعات األجهزة الرئاسية للمعاهدات   

  .عد المطبقة في المنظمةللقوا
  
وتتقاضى المنظمة رسوماً إدارية مقابل خدمات األمانة المنضوية التي توفرها، بحيث ال تموَّل أعمال                -٢٤

وال يفرض أي رسم . وتتفاوت النسبة المئوية التي تتقاضاها حسب المهمة. األمانة من الميزانية العادية للمنظمة   
لحضور دورات الجهاز الرئاسي أو اللجنة الرئاسية للمعاهدة، ولكن يفـرض           على سفر مندوبي البلدان النامية      

وتقوم لجنة متخصـصة داخـل      . على أعمال األمانة األساسية التي ال تغطيها ميزانية المنظمة         ٪٦رسم قدره   
وال . المنظمة بتحديد النسبة التي تُفرض مقابل األعمال الممولة من المساهمات الطوعية من خارج الميزانيـة              

تتقاضى المنظمة أي رسم مقابل أعمال معينة خاصة بدعم المعاهـدات، مثـل المـشورة القانونيـة المقدمـة                   
  .لمعاهداتها

  
وألمانات المنظمة ذات العالقة ميزانيات مستقلة يتم تمويلها من االشتراكات المقدرة على األطـراف                -٢٥

. ا ذات العالقة تكاليف برنامج عمل تقنـي معـين         وفي بعض الحاالت تتقاسم المنظمة وأماناته     . في المعاهدات 
، بينما يتم تمويل أجزاء     )تكاليف الموظفين عادة  (وتوفر المنظمة التمويل الالزم لجانب محدد من جوانب العمل          

وتوجد قواعد خاصـة، معتمـدة مـن        . أخرى من العمل عن طريق ميزانية يعتمدها الجهاز الرئاسي للمعاهدة         
  .دة، تتعلق بالصناديق االستئمانية التي تتلقى مساهمات من خارج الميزانيةالجهاز الرئاسي للمعاه

  
 تتضمن مصادر تمويل عمل األمانات المنضوية رسوماً مقابل         المنظمة العالمية للملكية الفكرية   وفي    -٢٦

ات  من إجمـالي إيـراد  ٪٨٥ويأتي نحو . الخدمات التي تؤديها المنظمة واشتراكات دورية من الدول األعضاء      
 من الرسوم التي يحق للمنظمة فرضها مقابل خدماتها بموجب معاهدات ٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية المنظمة للثنائية 

واتفاق الهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الـصناعية         ) ١٩٧٠(مثل معاهدة التعاون بشأن البراءات      
، والنسبة الباقيـة    )١٩٥٨(الصعيد الدولًي   واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على         ) ١٩٩٩(
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وتشكل جميـع الرسـوم     .  يتم الحصول عليها من اشتراكات الدول األعضاء ومن مصادر أخرى          ٪١٥البالغة  
المحققة من مختلف المعاهدات جزءاً من مجمع التمويل المركزي الخاص بالمنظمة وتوزَّع على جميع برامجها 

 ٠٠٠ تبلغ   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وميزانية المنظمة للثنائية    .  تحققها كل معاهدة   بصرف النظر عن مقدار الرسوم التي     
وميزانيات الثنائيات تخضع لإلقرار من كل من لجنة البرنامج والميزانية التابعـة            .  دوالر أمريكي  ٦٦٨ ٨٠٠

  .للمنظمة والجمعية العامة للمنظمة وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية المنظمة
  

  ألمانات الدائمة لمعاهدات األمم المتحدةمجموعة مختارة من ا
  
بناء على طلب الفريق العامل الحكومي الدولي درست األمانة المؤقتة ست معاهدات لبرنامج األمـم                 -٢٧

المتحدة للبيئة وحللت معاهدتين تديرهما األمم المتحدة هما اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر المنـاخ                 
  ).١٩٩٤(م المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األم) ١٩٩٢(
  
والمعاهدات الست التي تم التفاوض عليها برعاية برنامج األمم المتحدة للبيئة هي اتفاقية اسـتوكهولم                 -٢٨

وبروتوكول مونتريـال   ) ١٩٨٥(واتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون      ) ٢٠٠١(بشأن الملوثات العضوية الثابتة     
واتفاقيـة  ) ١٩٩٢(واتفاقية التنوع البيولوجي    ) ١٩٨٧( المستنفدة لطبقة األوزون     الخاص بها والمتعلق بالمواد   

واتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة    ) ١٩٧٣(االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض         
نات البرية المهـاجرة    واتفاقية حفظ أنواع الحيوا   ) ١٩٨٩(حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها        

، واالتفاقيـات   )أ(٥وأول اتفاقيتين من هذه االتفاقيات اتفاقيتان منضويتان، كما هو مبين في الفقـرة              ). ١٩٧٩(
  ).ب(٥األربع األخرى اتفاقيات مدارة، كما هو مبين في الفقرة 

  
  تصريف الشؤون التقنية  

  
ألمم المتحدة للبيئة والمعاهدتين اللتـين تـديرهما        فيما يتعلق بالمعاهدات األربع التي يديرها برنامج ا         -٢٩

األمم المتحدة يحظى بالسلطة الوظيفية والمالية المطلقة على أمانات المعاهدات الجهاز الرئاسي للمعاهدة، إلذي              
وليس للجمعية العامة لألمم المتحدة وال لمجلس إدارة برنامج األمم المتحـدة            . يشار إليه عادة بمؤتمر األطراف    

. يئة أي سلطة اتخاذ قرارات فيما يخص المعاهدات من مسائل تقنية أو مسائل خاصـة بـدعم المعاهـدات                  للب
وبرامج األعمال التقنية وأعمال دعم المعاهدة تقرها وتدفع تكاليفها مؤتمرات األطراف وتصوغها وتعدها عادة              

ويتم إعداد خطة أنـشطة     . تمر األطراف أمانة المعاهدة المعنية بالتشاور مع لجان دعم المعاهدة التي ينشئها مؤ          
وعادة ما تتضمن الخطة بيان األنشطة وتحديد االحتياجات من موظفي الفئة المهنية وفئة             . وميزانية مرتبطة بها  

ويقدم رؤساء األمانات تقارير إلى األجهزة الرئاسية       . الخدمات العامة ونفقات التسيير المباشرة المرتبطة بالمهام      
  .نية والمسائل الخاصة بدعم المعاهداتعن المسائل التق

  
ولئن كان برنامج العمل التقني لكل من معاهدتي برنامج األمم المتحدة للبيئة المنضويتين يتلقى الدعم                 -٣٠

والتمويل من المعاهدة المعنية فإنه يعتمد اعتماداً شديداً على العمل التقني الذي يؤديه بالفعل البرنـامج التقنـي                  
وفيما يتعلـق بهاتين المعاهدتين فإن اتفاقيـة استوكهولـم       . لتابع لبرنامـج األمم المتحـدة للبيئة    المرتبط به وا  

أمـا  . منضوية تماماً تحت لواء الوحدة التقنية لبرنامج العمل       ) ٢٠٠١(بشـأن الملوثـات العضويـة الثابتـة     
لق بالمواد المـستنفدة لطبقـة األوزون       وبروتوكول مونتريال المتع  ) ١٩٨٥(اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون      

فإنهما منضويان تحت لواء الوكالة، مع وجود وحدة منفصلة منشأة داخل برنامج األمم المتحدة للبيئة               ) ١٩٨٧(
  .من أجل ممارسة وظائف األمانة في مجال دعم المعاهدة
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الخاصة بها والمرتبطـة بـشعبة      وللمعاهدات األربع التي يديرها برنامج األمم المتحدة للبيئة أماناتها            -٣١
وتؤدي هذه الشعبة دوراً خاصاً بالتنسيق وتقاسم المعلومـات         . االتفاقيات البيئية في برنامج األمم المتحدة للبيئة      

وهي ال توفر فـي المعتـاد دعمـاً         . لكل األمانات المدارة ولألمانات األخرى التي لها برامج تقنية ذات عالقة          
  .انات هذه المعاهدات مسؤولة عن برامجها التقنية وبرامجها لدعم المعاهداتوأم. لبرامج العمل التقني

  
والمعاهدتان اللتان تديرهما األمم المتحدة والمشمولتان بالمناقشة في هذه الوثيقة، وهما اتفاقية األمـم                -٣٢

، مرتبطتـان   )١٩٩٤(واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التـصحر       ) ١٩٩٢(المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ      
مؤسسياً باألمم المتحدة ولكنهما غير مندرجتين تماماً في برنامج العمل أو الهيكل اإلداري الخاص بـأي إدارة                 

وقد أقيم االرتباط بطلب رسمي من الجهاز الرئاسي للمعاهدة قبلته الجمعية العامة لألمم . بعينها أو برنامج بعينه
 بعد ذلك اتفاق خطي رسمي يحدد اشتراطات االرتبـاط بـين األمـم              وعلى أساس هذا التخويل ُأبرم    . المتحدة

ومن ثم فإن األمانتين مرتبطتان إدارياً باألمم المتحدة ولكن برنامجيهمـا التقنيـين             . المتحدة ومؤتمر األطراف  
  .وبرنامجيهما لدعم المعاهدتين برامج مستقلة

  
  تعيين رئيس األمانة  

  
فاقيتي األمم المتحدة المشار إليهما أعاله يعينهما األمـين العـام لألمـم             رئيسا األمانتين المدارتين الت     -٣٣

  .المتحدة، بعد التشاور مع مؤتمر األطراف، ويتبعانه فيما يتعلق بالمسائل اإلدارية
  
ورؤساء األمانات المدارة والمنضوية التفاقيات برنامج األمم المتحدة للبيئة يعينهم المـدير التنفيـذي                -٣٤

. الذي يعينه األمين العـام لألمـم المتحـدة        ) ١٩٩٢(باستثناء رئيس أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي       للبرنامج،  
  .ورؤساء كل هذه األمانات يتبعون المدير التنفيذي للبرنامج فيما يتعلق بالمسائل اإلدارية

  
  تصريف الشؤون اإلدارية وتعيين موظفي األمانة  

  
واتفاقيـة األمـم    ) ١٩٩٢(قية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ        يعين األمينان التنفيذيان التفا     -٣٥

جميع موظفي األمانتين الذين يكونون موظفين في األمم المتحدة خاضـعين           ) ١٩٩٤(المتحدة لمكافحة التصحر    
مـول  وفي هذا الصدد تنطبق أيضاً القواعد واألنظمة المع       . للنظامين اإلداري واألساسي لموظفي األمم المتحدة     

  .بها في األمم المتحدة في مجاالت الشؤون المالية والمشتريات والسفر
  
وموظفو أمانات برنامج األمم المتحدة للبيئة موظفون في البرنامج يعيـنهم المـدير التنفيـذي وفقـاً                   -٣٦

  .للنظامين اإلداري واألساسي لموظفي األمم المتحدة
  

  التعاون التقني  
  
نامج األمم المتحدة للبيئة بناء القدرات لمساعدة البلدان في التصديق علـى            توفر أمانات معاهدات بر     -٣٧

معاهدات البرنامج وتنفيذها، وبصفة خاصة في المجالين القانوني والمؤسسي، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ األطر               
ناء القدرات التقنيـة،    كما يتم توفير الدعم لتنمية الموارد البشرية والتدريب، والتوعية وب         . التشريعية والتنظيمية 

وبعض المعاهدات، مثل اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركـة         . والتثقيف، والتعاون العلمي والتقني والمؤسسي    
، تنص صراحة على أداء وظائف األمانـة        )١٦المادة  ) (١٩٨٩(النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها       
 ينفَّذ على أساس قرار من مؤتمر المفوضين الذي يعتمد المعاهدة           في مجال بناء القدرات، ولكن العمل كثيراً ما       

وفي بعض الحاالت يتم توفير     . وتنفَّذ األنشطة ذات الصلة بتمويل من خارج الميزانية       . أو من مؤتمر األطراف   
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أعمال بناء قدرات إضافية من خالل مشاريع منفصلة ينفذها برنامج األمم المتحدة للبيئة وهيئات أخرى غيـر                 
، على سبيل المثـال،     )٢٠٠١(وبموجب اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة        . مرتبطة باألمانات 

ينفذ برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية برامج واسعة النطاق لبناء القدرات من أجل دعم تنفيـذ                  
  .المعاهدة

  
حدة، اللتين تم تناولهما بالتحليل في هذه الوثيقة، تضطلع بتنفيذ  وفيما يتعلق بأمانتي معاهدتي األمم المت       -٣٨

كل أعمال التعاون التقني أمانتا المعاهدتين بنفسيهما وتُدفع تكاليف هذه األعمال من خالل ترتيبـات يعتمـدها                 
  .مؤتمر األطراف أو من مساهمات من خارج الميزانية

  
  ١التمويل  

  
 والمنضوية، التي تناولها بالتحليل في هذه الوثيقة، مـن اشـتراكات         يأتي كل تمويل األمانات المدارة      -٣٩

وقد أنشأت األمم المتحدة صندوقاً     . ومساهمات األطراف أو الدول األعضاء أو من مساهمات الجهات المتبرعة         
 أو االشتراكات والمساهمات الطوعية المقدرة، وتُستخدم هذه الـصناديق        / أو أكثر لجمع المساهمات الطوعية و     

والوظائف اإلدارية لألمانـات الدائمـة، التـي        . لتمويل البرامج التقنية للمعاهدات أو برامجها لدعم المعاهدات       
.  يحّصل من هذه الصناديق عندما تُستخدم األمـوال بالفعـل          ٪١٣توفرها األمم المتحدة، تُمول من رسم قدره        

لمتحدة للبيئة وبين أمانات المعاهدات تحـدد الرسـوم   وتُبرَّم مذكرات تفاهم بين األمم المتحدة أو برنامج األمم ا        
كمـا  . وفي نهاية العام يقدَّم حساب قائم على عدد البنود لكل خدمة مستعان بها            . على أساس كل بند لكل خدمة     

 من االشتراكات والمساهمات المقدرة لكي يـستخدم، ثـم تُجـدد            ٪٨ر٥ينشأ صندوق رأس مال عامل مقداره       
.  العجز النقدي بسبب نقص مدفوعات االشـتراكات والمـساهمات المقـدرة أو تأخرهـا              موارده، في حاالت  

وأحد هذين الصندوقين يتم إنشاؤه من أجل دورات        . وباإلضافة إلى ذلك يجري عادة إنشاء صندوقي مؤتمرات       
ويمكـن للـدول أن تتطـوع    .  ماليين دوالر أمريكـي ٦مؤتمـر األطـراف، ويتـراوح حجمه بين مليون و    

والصندوق اآلخر صندوق مـشاركين  . ضافة المؤتمر وتلتزم، من خالل مذكرة تفاهم، بالموارد الضرورية باست
ويمكـن أن   . يمكن إنشاؤه لتحمل تكاليف حضور ممثلين من الدول النامية األطراف دورات مؤتمر األطراف            

ات، التي تم تناولهـا     وأمانات االتفاقي .  دوالر أمريكي  ٤٢٥ ٠٠٠ و ١٢٥ ٠٠٠يتراوح حجم هذا الصندوق بين      
بالبحث، مسؤولة عن تنفيذ مراجعة خارجية مستقلة للحسابات، يجريها عادة مراجعو الحسابـات الخارجيـون             

 ٠٠٠ و ٥٠ ٠٠٠وأمانات المعاهدات مسؤولة عن تكلفة المراجعة، التي يتراوح متوسطها بين           . لألمـم المتحدة 
  . دوالر أمريكي سنويا٧٠ً
  
بيـد أن   . تقدم األمم المتحدة، وال يقدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، تمويالً لألمانات          وكقاعدة عامة ال      -٤٠

أمانة اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة يمكن اعتبارها استثناء على أساس أن التآزريـة التـي                 
اشر من برنامج األمم المتحـدة      أوجدتها األمانة التي تشكل جزءاً من وحدة قائمة أفضت إلى دعم مالي غير مب             

وخالل المدة بين اعتماد المعاهدة وانعقاد الدورة األولى لجهازها الرئاسي، وقبـل تلقـي االشـتراكات                . للبيئة
المقدرة، خول مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة المدير التنفيذي تقديم دعم مالي من صندوق البيئة التابع                 

  .معاهدات المعنيةللبرنامج إلى أمانات ال
  
وتوجد أمانتا المعاهدتين اللتين تديرهما األمم المتحدة، المشمولتان بالنقاش في هذه الوثيقة، وأمانـات                -٤١

. المعاهدات التي يديرها برنامج األمم المتحدة للبيئة في مقر لألمم المتحدة ولكن ليس مع المنظمة التي تديرها                
طارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية حفظ           فأمانات اتفاقية األمم المتحدة اإل    

                                                 
 . أمثلة للميزانيات العادية لألمانات المدارة– ١لالطالع على التمويل المحدد لمعاهدات مختارة انظر الملحق    ١
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أنواع الحيوانات البرية المهاجرة موجودة في بون بألمانيا في حين أن مكتـب األمـم المتحـدة الـذي يـدعم                     
الحـدود  وأمانتا اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايـات الخطـرة عبـر             . مؤتمراتها موجود في جنيف   

وبالتخلص منها واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض موجودتان في             
أو رد تكلفـة  / وقد ُأبرمت اتفاقات مع البلدان المضيفة يقوم بموجبها البلد المضيف بتوفير التسهيالت و  . جنيف

جميع الخدمات المشتركة المتاحة في مكتب األمـم المتحـدة          ويمكن ألمانات المعاهدات االستعانة ب    . التسهيالت
وتكاليف هذه الخدمات والخدمات ذاتها محددة في مذكرة تفاهم موقعة من كل أمانة والجهـة المقدمـة                 . المعني
أمانة اتفاقية  : وأمانتا معاهدتي برنامج األمم المتحدة للبيئة المنضويتين موجودتان في مكاتب البرنامج          . للخدمات

يينا لحماية طبقة األوزون موجودة في نيروبي واألمانة المؤقتة التفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العـضوية               ف
  .الثابتة موجودة في جنيف

  
  النماذج الممكنة لألمانة الدائمة التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية  :ثالثا

  
 الدائمة المستقبلية التفاقية منظمة الصحة العالمية       يتناول هذا الفرع بالوصف النماذج الممكنة لألمانة        -٤٢

اإلطارية وعالقتها بالمنظمة على أساس تحليل األمانة المؤقتة لهياكل أمانات المعاهدات المبينة فـي الفـرعين           
  .أوالً وثانياً

  
  اختيار النموذج

  
ة الصحة العالمية اإلطاريـة     سيتعين أن يكون أي ارتباط بين األمانة الدائمة المستقبلية التفاقية منظم            -٤٣

وبين المنظمة في نطاق بارامترات ما يمكن أن توفره وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، وسـيكون علـى                  
جمعية الصحة في نهاية األمر أن تقرر، طبقاً لدستور المنظمة، ما إذا كانت المنظمة تـستطيع أو ال تـستطيع                    

  .توفير أي ترتيب قد يطلبه مؤتمر األطراف
  
. سابقة للهيكل المختلط، كما اقتُرح أثناء الدورة األولـى        التي تمت دراستها    ولم توجد بين المنظمات       -٤٤

وعلى وجه الخصوص لم توجد سابقة في المعاهدات المدارة أو المعاهدات المنضوية يعين فيها الجهاز الرئاسي 
ي يـديرها برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة      ويوجد في األمانات األربع الت. للمعاهدة رئيس األمانة وموظفيها  

واألمانتين اللتين تديرهما األمم المتحدة نموذج يعين فيه المدير العام للمنظمة أو الوكالة، بعـد التـشاور مـع                   
ومن شأن اشتراط أن يعـين مـؤتمر األطـراف          ). ولكنه ال يعين الموظفين   (مؤتمر األطراف، رئيس األمانة     
  .عاهدة حكومية دولية ذات عالقةالموظفين أن يتطلب منظمة م

  
وتعيين رئيس األمانة وموظفيها من قبل الجهاز الرئاسي للمعاهدة سيكون في الواقع اشتراطً تصريف                -٤٥

شؤون شديد التقييد لمنظمة أو وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة من منظور المشاركة أو المـساهمة فـي                  
انات وموظفوها، في الهياكل المدارة والمنضوية، موظفـون فـي          ورؤساء األم . عملية تصريف شؤون األمانة   

األمم المتحدة أو وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة يعينهم األمين العام أو المدير العام للمنظمة أو الوكالـة                  
يـة  وفيما يتعلق بمنظمة الصحة العالم    . ويخضعون لقواعد وأنظمة األمم المتحدة أو الوكالة المتخصصة المعنية        

 من الدستور على أن يعين المدير العام موظفي األمانة العامة وفقاً للنظام األساسي للموظفين،               ٣٥تنص المادة   
  .الذي تضعه جمعية الصحة

  
ووجدت سابقة لهيكل أمانة مندرجة، كما اقتُرح أثناء الدورة األولى، بين الوكاالت المتخصصة التي                -٤٦

لفرع ثانياً فإن هذا النوع من األمانة يمكن تحقيق إما انضوائه تحت لواء             وكما تم توضيحه في ا    . تمت دراستها 
  .وكالة أو انضواء وظائف أمانته تحت لواء إدارة أو وحدة تقنية
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وجميع النماذج قائمة على النتائج الواردة في الفرع ثانياً وعلى البارامترات الموجودة داخل المنظمة                -٤٧
نوقش من قبل فإن النموذج المنضوي سائد في الوكاالت المتخصصة التابعـة            وكما  . بوصفها الوكالة المضيفة  

 منظمة العمل الدولية والمنظمة البحريـة الدوليـة ومنظمـة           تستضيفلألمم المتحدة، ومن بين هذه الوكاالت       
ـ .  معاهدة باتباع هذا الـنهج     ٢٧٤األغذية والزراعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ما مجموعه          وذج والنم

المدار أكثر شيوعاً في المعاهدات التي يرعاها برنامج األمم المتحدة للبيئة والمعاهدات التي توجد أماناتها فـي                 
  .األمم المتحدة

  
  مقدمة للنماذج

  
نموذج أمانة دائمـة    : على أساس نتائج الدراسة والسوابق الثابتة وضعت ثالثة نماذج لألمانة الدائمة            -٤٨

رة التحرر من التبغ، ونموذج أمانة دائمة منـضوية تحـت لـواء منظمـة الـصحة                 منضوية تحت لواء مباد   
العالمية،ونموذج أمانة دائمة تديرها منظمة الصحة العالمية، والرسم التوضيحي التالي يظهر في شكل بيـاني               

ج والكيفيـة   الكيفية التي ستؤدى بها وظائف العمل التقني ودعم المعاهدة والعمل اإلداري فيما يتعلق بكل نموذ              
والغرض من النماذج أن تكون إرشادات وهي ليست        . التي سيحدد بها موقع األمانة الدائمة داخل هيكل المنظمة        

فهي ال تغطي سوى المجاالت الرئيسية لتصريف الشؤون والتمويل وليست تحلـيالً متعمقـاً              . شاملة لكل شئ  
شكل عام، النموذج الذي يرغب في اتباعه تـستطيع         وحالما يحدد الفريق الحكومي الدولي، ب     . لمتطلبات األمانة 

  .األمانة المؤقتة إعداد مجموعة توصيات أكثر تفصيالً لعرضها على الدورة األولى لمؤتمر األطراف
  

  النماذج المقترحة لألمانة الدائمة التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
  بشأن مكافحة التبغ

 

  منظمة الصحة العالمية
  إدارة

 منظمة الصحة العالمية
  إدارة

  أمانة منضوية
  تحت لواء مبادرة التحرر من التبغ

  ) دوالر أمريكي٥ ٣٦٣ ٠٠٠(

 أمانة منضوية
  منظمة الصحة العالميةتحت لواء 

  ) دوالر أمريكي١٢ ٦٥٣ ٠٠٠(

  أمانة اتفاقية
 منظمة الصحة

  العالمية اإلطارية 
  األطراف فقط
  برنامج دعم
  المعاهدة

  أمانة اتفاقية
منظمة الصحة 

  العالمية اإلطارية 
  األطراف فقط
  برنامج دعم
  المعاهدة

مبادرة التحرر من 
  التبغ

البرنامج التقني 
  العالمي

مبادرة التحرر من 
  التبغ

البرنامج التقني 
  العالمي

 أمانة مدارة
  ) أمريكي دوالر٣٦ ٤٣٢ ٠٠٠(

  أمانة اتفاقية
منظمة الصحة 

  العالمية اإلطارية 
  األطراف فقط
  برنامج دعم
  المعاهدة

مبادرة التحرر من 
  التبغ

البرنامج التقني 
  العالمي

رة
إدا

  

  منظمة الصحة العالمية
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ب االشتراكات والمساهمات المقدرة المحتملة في اتفاقية منظمة الصحة         ٢والملحق  أ  ٢ويبين الملحق    -٤٩
، والمتطلبات المقدرة من الموارد ٢٠٠٥العالمية اإلطارية، على أساس جدول المنظمة لتقدير االشتراكات لعام 

العالمية اإلطارية  وال يتضمن الملحقان سوى البلدان التي كانت أطرافاً في اتفاقية منظمة الصحة             . لكل نموذج 
أ االشتراكات والمساهمات المقدرة المحتملة دون بيان       ٢ويبين الملحق   . ٢٠٠٤ديسمبر  /  كانون األول  ١٧في  

ب فيبين االشتراكات والمساهمات المقدرة المحتملـة       ٢أما الملحق   . الحد األقصى أو الحدود الدنيا للمدفوعات     
 دوالراً  ١ ١٣٠ والحدود الدنيا للمدفوعات المطلوبة وقدرها        للدولة العضو  ٪٢٢مع بيان الحد األقصى البالغ      

 دوالراً أمريكياً بالنسبة للنموذج المنضوي تحـت لـواء          ٣٦٠أمريكياً بالنسبة للنموذج الذي تديره المنظمة و      
  . دوالراً أمريكياً بالنسبة للنموذج المنضوي تحت لواء مبادرة التحرر من التبغ١٥٥المنظمة و

  
  كة للنماذجالسمات المشتر

  
يبين هذا الفرع المجاالت الرئيسية لتصريف شؤون األمانة الدائمة التفاقية منظمة الصحة العالميـة               -٥٠

وعناصر البرنامج التقني وبرنامج دعم المعاهدة والبرنامج اإلداري متماثلة أساسـاً فـي             . اإلطارية ولتمويلها 
  .جميع النماذج

  
  البرنامج التقني  

  
.  ألغراض هذه الوثيقة ُأعدت على أساس البرنامج التقني للمنظمة بخصوص التبغالنماذج الموضوعة  -٥١

ولكن تجدر اإلشارة إلى أن الوظائف النوعية لألمانة فيما يتعلق بالعمل التقني ودعم المعاهدة والعمل اإلداري،                
لتـي سـيتخذها مـؤتمر      الالزمة لتنفيذ المعاهدة، ستتطور حالما يبدأ نفاذ المعاهدة، وستعتمد على المقررات ا           

 تنفذه مبادرة التحرر من التبغ، الموجودة في المقـر الرئيـسي            ١وبرنامج العمل التقني  . األطراف في المستقبل  
.  مكتبـاً  ١٤٧للمنظمة، والمكاتب اإلقليمية الستة للمنظمة، والمكاتب القطرية ومكاتب االتصال البالغ عـددها             

تقني بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية األخـرى، مثـل          ولبلوغ مرامي االتفاقية سيكون التعاون ال     
  .األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة، أمراً مهماً

  
  برنامج دعم المعاهدة  

  
 الخاص باألمانة الدائمة يتألف من مهام تفوضها األحكـام ذات الـصلة فـي               ٢برنامج دعم المعاهدة    -٥٢

  .االتفاقية
  

  البرنامج اإلداري  
  
 خـدمات   ٣ :يتألف برنامج العمل اإلداري الخاص بجميع النماذج من خمسة مجاالت عمل رئيـسية              -٥٣

ـ             ة، وخـدمات االتـصاالت     إدارة الموارد البشرية، وخدمات إدارة الموارد الماليـة، وإدارة الخـدمات العام
  .والتكنولوجيا، وإدارة خدمات المؤتمرات

  

                                                 
 . البرنامج التقني-٣انظر الملحق    ١
 . برنامج دعم المعاهدة-٤انظر الملحق    ٢
 . البرنامج اإلداري-٥ هذه المجاالت انظر الملحق صيالً للعمل في إطارلالطالع على بيان أكثر تف   ٣
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  نموذج أمانة دائمة منضوية تحت لواء مبادرة التحرر من التبغ
  

  عرض موجز  
  
في هذا النموذج يتولى المدير العام رئاسة األمانة الدائمة ويكون جميع المـوظفين الـذين يـؤدون                   -٥٤

وترتكز برامج العمل التقني ودعـم المعاهـدة والعمـل اإلداري           . ظمةوظائف األمانة الدائمة موظفين في المن     
. الخاصة باألمانة على البرامج الحالية للمبادرة وعلى أي عمل جديد لدعم المعاهدة يطلبه مـؤتمر األطـراف                

وتمول المنظمة هذا النموذج من الميزانية العادية ومساهمات الجهات المتبرعة ولكنها ستطلب إلى األطـراف               
 اتفاقية المنظمة اإلطارية دعم صندوق مؤتمرات وصندوق مشاركين والزيادة في تكاليف المعاهدة من أجل               في

  . دوالر أمريكي تقريباً لكل ثنائية٥ ٣٦٣ ٠٠٠وتبلغ تكلفـة هذا النموذج على مؤتمر األطراف . تنفيذهــا
  

  االرتباط المؤسسي وتصريف الشؤون التقنية وشؤون دعم المعاهدة  
  
فيما يتعلق بهذا النموذج، وباالستناد مرة أخرى إلى السوابق المبينة في الفرع ثانياً، قد يرغب الفريق                  -٥٥

ويتطلب هذا توصية من مؤتمر األطراف . العامل الحكومي الدولي في النظر في إنشاء لجنة تقنية لمكافحة التبغ
  .لمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغإلى جمعية الصحة بإنشاء لجنة معنية باتفاقية منظمة الصحة العا

  
ويكون دور اللجنة رصد وتقييم المتطلبات التقنية لمؤتمر األطراف، وبصفة خاصة فيا يتعلق بتنفيـذ                 -٥٦

ويحقق هذا تأمين التكامل والتآزر بين تقديم الـدعم التقنـي   . المعاهدة، وتوصية جمعية الصحة بهذه المتطلبات   
ية اإلطارية وبين تقديم الدعم التقني األوسع نطاقاً لمكافحة التبغ في إطار الوالية             ودعم المعاهدة من أجل االتفاق    

ويقدم المدير العام مسودة برنامج وميزانية العمل التقني فيما يتعلق بوظائف الـدعم التقنـي               . العالمية للمنظمة 
 بمكافحة التبغ للنظر فيهـا قبـل        ودعم المعاهدة والدعم اإلداري من أجل االتفاقية اإلطارية إلى اللجنة المعنية          

  .عرضها على جمعية الصحة العتمادها
  

  تصريف الشؤون اإلدارية  
  
تطبق الالئحة المالية والنظام المالي والنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين المعمول بها فـي                -٥٧

  .المنظمة واشتراطات المنظمة فيما يتعلق بالمشتريات والسفر، الخ
  

  انة الدائمةرئيس األم  
  
وعلـى  . في هذا النموذج يطلب مؤتمر األطراف إلى المدير العام أن يصبح رئيس األمانة الدائمـة                -٥٨

أساس السوابق التي تمت دراستها يعين المدير العام بعد ذلك أحد موظفيه مسؤول تنسيق يضطلع بالمـسؤولية                 
  .عن توفير وظائف أمانة المعاهدة

  
  موظفو األمانة الدائمة  

  
يتولى توظيف موظفي األمانة الدائمة رئيس مبادرة التحرر من التبغ ويتبع في ذلك قواعد وأنظمـة                  -٥٩

ويخضع الموظفون للنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين       . المنظمة بشأن توظيف الموظفين واستخدامهم    
 وموظف واحد من فئة الخدمات      ولدى المبادرة اآلن موظف واحد من الفئة المهنية       . المعمول بهما في المنظمة   

العامة، يتم تمويل تكاليفهما من الميزانية العادية للمنظمة، وأربعة موظفي مشروعات إضافيين يعملون بعقـود               
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قصيرة األمد، ويؤدي هؤالء الموظفون أعمال دعم المعاهدة فيما يتعلق باتفاقية المنظمة اإلطارية، ويلزم بداية               
من الفئة المهنية وموظف من فئة الخدمات العامة لمواجهة ازدياد عبء العمل            أن يضاف إليهم خمسة موظفين      

الخاص باألمور التقنية ودعم المعاهدة واألمور اإلدارية، الذي سيطلبه مؤتمر األطراف والمعاهدة، عند تنفيـذ               
 وظـائف   وحيث إن معظم الموظفين الحاليين مستخدمون بعقود قصيرة األمد فمن الضروري إنشاء           . المعاهدة

والتكلفة المقدرة لهؤالء الموظفين اإلضافيين وللزيادة في أعمال المشروعات الخاصة بدعم المعاهدة تبلغ             . لهم
  . دوالر أمريكي٣ ٠٠٠ ٠٠٠

  
  موقع األمانة الدائمة  

  
وفيمـا يتعلـق بهـذا      . األمانة المؤقتة موجودة حالياً داخل مشروع مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ            -٦٠
 أن يطلب مؤتمر األطراف إلى المدير العام رفع مستوى المبادرة إلى مستوى برنـامج               تقترح إمكانية ذج  النمو

وسـيكون  . ومن شأن هذا أن يعزز مكانة أعمال مكافحة التبغ داخل المنظمة          . خاص يتبع المدير العام مباشرة    
الدولي بشأن عمل األطفال، المشار     رفع مستوى برنامج التبغ متسقاً مع برنامج منظمة العمل الدولية المركزي            

وكما ذُكر أيضاً في تلك الفقرة فإن تزايد الوعي بالبرنامج وتزايد بروزه يتيحـان لألمانـة                . ٨إليه في الفقرة    
  .الدائمة ووحداتها الداعمة أن تصبح أكثر استقاللية فيما يتعلق بالبرنامج التقني

  
  برنامج العمل  

  
رنامج التقني للمبادرة وبرنامجها لدعم المعاهدة وبرنامجها اإلداري كمـا          يرتكز هذا النموذج على الب      -٦١

  .٥ و٤ و٣هي مبينة في المالحق 
  

  الميزانية والتمويل  
  
برنامج األمانة الدائمة التقني وبرنامجها لدعم المعاهدة وبرنامجها اإلداري ستمولها المنظمـة مـن                -٦٢

بيد أن المنظمة ستطلب إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية المنظمة . الميزانية العادية ومساهمات الجهات المتبرعة
 والزيادة فـي    ٦٤ و ٦٣اإلطارية دعم صندوق المؤتمرات وصندوق المشاركين المبينين بالتفصيل في الفقرتين           

 دوالر  ٥ ٣٦٣ ٠٠٠ويقدر اإلجمالي بمبلغ    . ٥٩تكاليف دعم المعاهدة، على النحو المبين بالتفصيل في الفقرة          
  .يكي وسيتم تمويله عن طريق االشتراكات والمساهمات الطوعية المقدرةأمر
  
وقـد قــدرت   . ويلـزم أيضـاً إنشـاء صندوق مؤتمرات من أجل دورات مؤتمـر األطـراف          -٦٣

 طرفاً بنحــو    ٥٠األمـانة المؤقتة تكلفـة عقد دورة لمؤتمـر األطـراف تستغـرق أسبوعيـن ويحضرها           
وعلى أسـاس .  طرف١٠٠ دوالر أمريكي عندمـا يحضرها ١ ٩٧٦ ٠٠٠و وبنح. دوالر أمريكي  ٩٨٨ ٠٠٠

  . دوالر أمريكي لكل دورة٢ ٠٠٠ ٠٠٠هذين التقديرين ينبغـي أن يتضمـن الصنـدوق ما ال يقـل عــن 
  
المنخفضة الـدخل   وسيكون إنشاء صندوق مشاركين لتغطية تكاليف إيفاد ممثلين من الدول األعضاء              -٦٤

وقـد  .  لحضور دورات مؤتمر األطراف متطلباً آخر      ات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط     والدول األعضاء ذ  
 دوالراً أمريكياً لعدد من البلـدان يقـدر بـاثنين           ١٨٧ ٣٢٨قدرت األمانة المؤقتة تكلفة سفر المشاركين بمبلغ        

ويرتبط هذان العـددان    . بلداً دوالراً أمريكياً لعدد من البلدان يقدر بستة وستين          ٣٨٦ ٣٦٤وثالثين بلداً وبمبلغ    
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ولـذلك ينبغـي أن   .  طـرف ١٠٠ طرفاً و٥٠بالعددين المقدرين لألطراف التي تحضر أي دورة واحدة وهما     
  ١ . دوالر أمريكي٣٨٧ ٠٠٠ و١٨٨ ٠٠٠يتضمن صندوق المشاركين ما بين 

  
طراف في كـل    والتقديرات المتعلقة بهذا النموذج موضوعة على أساس عقد دورة واحدة لمؤتمر األ             -٦٥

وقـد تـم    . ثنائية وعلى أساس الزيادة في تكاليف برنامج دعم المعاهدة، التي سيتم تحملها عند تنفيذ المعاهـدة               
  : دوالراً أمريكياً، وهو تكلفة هذا النموذج، كما يلي٥ ٣٦٣ ٠٠٠التوصل إلى الرقم البالغ 

  
  دوالر أمريكي                    

  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠      ص بدعم المعاهدةالزيادة في تكاليف برنامج العمل الخا  

  ١ ٩٧٦ ٠٠٠              صندوق المؤتمرات  

  ٣٨٧ ٠٠٠              صندوق سفر المشاركين  

  ٥ ٣٦٣ ٠٠٠    المجموع              
  

  نموذج أمانة دائمة منضوية تحت لواء منظمة الصحة العالمية
  

  عرض موجز  
  
صحة العالمية كوحدة عاملة مستقلة     األمانة الدائمة في هذا النموذج أمانة منضوية تحت لواء منظمة ال            -٦٦

ويعين المدير العام رئيس األمانـة      . وهي تتبع مؤتمر األطراف فيما يتعلق ببرنامج دعم المعاهدة        . قائمة بذاتها 
ويعد برنامجها لدعم المعاهدة على غرار برنامج دعم المعاهدة الحالي الخـاص بمبـادرة منظمـة                . وموظفيها

 دوالر أمريكي يتم تمويلها     ١٢ ٦٥٣ ٠٠٠وتحتاج إلى ميزانية ثنائية قدرها      . تبغالصحة العالمية للتحرر من ال    
  .بالكامل من االشتراكات والمساهمات الطوعية المقدرة والتبرعات

  
  االرتباط المؤسسي  

  
يفترض في هذا النموذج أن األمانة الدائمة ومبادرة المنظمة للتحرر من التبغ على السواء سـتتبعان                  -٦٧

وعندئذ يمكن أن يحدد موقع األمانة الدائمة إما في مكتب المدير العام وإما على مـستوى                . لعام مباشرة المدير ا 
ويرفع هذا االرتباط مستوى المعاهدة داخل المنظمة ويتيح لألمانة الدائمة ومؤتمر األطراف االتـصال              . دائرة

  .إلى جمعية الصحة تقبلها الجمعية رسمياًويتحقق االرتباط بتوصية من مؤتمر األطراف . المباشر بالمدير العام
  

  تصريف الشؤون التقنية وشؤون دعم المعاهدة  
  
تضطلع األمانة الدائمة بالتشاور مع مؤتمر األطراف أو هيئة مكتبه، بافتراض أن هيئة المكتب تؤدي                 ٦٨

الخـاص بـدعم    وظائف معينة في أوقات عدم انعقاد مؤتمر األطراف، بصياغة وإعداد كل من برنامج العمل               
وستُعّد خطة أنـشطة    . المعاهدة والميزانية ذات الصلة اللذين يعرضان كليهما على مؤتمر األطراف إلقرارهما          

تتضمن بيانات وصفية لألنشطة، واالحتياجات من موظفي الفئة المهنية وفئة الخدمات العامة، ونفقات التـسيير            
                                                 

تم تقدير النسب المستعملة في حساب عدد األطراف الذين يحتاجون إلى الدعم الخاص بالسفر بناًء علـى الخبـرة   "   ١
أن المكتسبة من الدورات الست لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بـش     

وعمالً بممارسة أمانات المعاهدات األخرى قدمت المنظمة الدعم الخاص بالسفر إلـى البلـدان              . مكافحة التبغ في جنيف   
 ."لشريحة الدنيا من الدخل المتوسطالمنخفضة الدخل والبلدان ذات ا
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ة على االشتراكات والمساهمات الطوعية المقـدرة وعلـى         وتعتمد الميزاني . المباشرة، مع ميزانية مرتبطة بها    
  .المساهمات المرتبطة بهذه األنشطة من خارج الميزانية

  
وتقوم مبادرة التحرر من التبغ بوضع برنامج وميزانية العمل التقني لمكافحة التبغ الخاصين باتفاقية                -٦٩

 المبادرة برنامج العمل التقني مـع رئـيس         وينسق رئيس . المنظمة اإلطارية وتتولى المنظمة توجيه مسارهما     
وبهذا النموذج يؤدي التآزر والتكامل بين برنامج العمـل التقنـي العـالمي             . األمانة الدائمة ومؤتمر األطراف   

  .الخاص بالمبادرة وبرنامج دعم المعاهدة الخاص باتفاقية المنظمة اإلطارية إلى تيسير تنفيذ المعاهدة
  
العمل التقني الخاص بالمبادرة وبين عمل الوحدة التـي تـوفر وظـائف دعـم               والتآزر بين برنامج      -٧٠

المعاهدة من أجل االتفاقية اإلطارية يمكن تعزيزه بآلية لتعزيز التعاون والتكامل بين برنامج المنظمة لمكافحـة                
 لجنة تقنية لمكافحة ومن الممكن أن تأخذ آلية من هذا القبيل شكل. التبغ وأنشطة معينة تتعلق باالتفاقية اإلطارية

وعلى ضوء السوابق المبينة في الفرع ثانياً بهذه الوثيقة قد يرغب الفريق العامـل              . التبغ تنشئها جمعية الصحة   
وإسهام هذه اللجنة   . الحكومي الدولي في النظر في إنشاء لجنة من هذا القبيل تقدم تقاريرها إلى جمعية الصحة              

امج العمل التقني للمنظمة في مجال مكافحة التبغ، وبذلك يكفل التـآزر            يمكن استخدامه في تنسيق وتخطيط برن     
ومن شأن إنشاء لجنة تقنيـة أن يـوفر كـذلك           . والتكامل بين خطط عمل األمانة الدائمة وخطط عمل المبادرة        

  .إسهاماً خاصاً في جمعية الصحة من األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية
  

  تصريف الشؤون اإلدارية  
  
يختار رئيس األمانة الدائمة موظفي هذه األمانة ويعينهم المدير العام باتبـاع إجـراءات التوظيـف                  -٧١

وسيكون جميع موظفي األمانة الدائمة موظفين في المنظمة ويتم تـوظيفهم           . المعتادة المعمول بها في المنظمة    
  . في المنظمةوإدارتهم وفقاً للنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين المعمول بهما

  
وتقدم المنظمة جميع الخدمات اإلدارية وتضطلع بالمسؤولية عنها، وتطبق الالئحة الماليـة والنظـام                -٧٢

المالي والنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين المعمول بها في المنظمة فيما يتعلق بالمشتريات والـسفر،             
  .الخ
  

  رئيس األمانة الدائمة  
  
 يعين المدير العام، بالتشاور مع مؤتمر األطراف، رئيس األمانـة الدائمـة بالرتبـة               في هذا النموذج    -٧٣

ويتبع رئيس األمانة الدائمة مؤتمر األطراف مباشرة فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بدعم المعاهدة، كما              . المناسبة
ئيس مبادرة التحرر مـن التبـغ       وكذلك يتبع ر  . يتبع المدير العام مباشرة فيما يتعلق بالمسائل التقنية واإلدارية        

  .المدير العام فيما يتعلق بعمل المنظمة التقني في مجال مكافحة التبغ
  

  موظفو األمانة الدائمة  
  
موظف واحد من الفئة المهنية وموظف واحد من فئة الخدمات العامـة،            (على أساس عدد الموظفين       -٧٤

ة موظفي مشروعات إضافيين يعملـون بعقـود قـصيرة          تمول تكاليفهما من الميزانية العادية للمنظمة، وأربع      
، الذين يؤدون حالياً وظائف دعم المعاهدة من أجل األمانة المؤقتة داخل مبادرة التحرر من التبغ، قُدر أن )األمد

 موظفاً من الفئة المهنية وموظفين اثنين من فئة الخـدمات العامـة             ١٢االحتياجات من الموظفين لهذا النموذج      
ومن الجدير بالذكر أن    . مال دعم المعاهدة التي يطلبها مؤتمر األطراف والمعاهدة، عند تنفيذ المعاهدة          ألداء أع 
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عدد موظفي األمانة الدائمة يظهر زيادة مقدارها موظفان اثنان من الفئة المهنية للتعويض عن االفتقـار إلـى                  
ي في المبادرة من أجـل تقـديم الـدعم          وسيجري اإلبقاء على مستوى التوظيف الحال     . التآزر في وحدة مستقلة   

  .التقني إلى جميع أعمال مكافحة التبغ على الصعيد العالمي وإلى اتفاقية المنظمة اإلطارية
  

  موقع األمانة الدائمة  
  
  .يكون الموقع الفعلي لألمانة الدائمة داخل المنظمة  -٧٥
  

  برنامج العمل  
  
اهدة الذي أنشأته مبادرة التحرر من التبغ دعماً لمؤتمر         ُأعد هذا النموذج على غرار برنامج دعم المع         -٧٦

  ١ .األطراف
  

  الميزانية والتمويل  
  
تكاليف برنامج دعم المعاهدة والبرنامج اإلداري الالزمة لتحقيق النتائج المتوقعة لبرنـامج األمانـة                -٧٧

ويستند هذا التقـدير إلـى      .  دوالر أمريكي لكل ثنائية    ١٠ ٢٩٠ ٠٠٠الدائمة الخاص بدعم المعاهدة تُقدر بنحو       
برنامج المبادرة الحالي الخاص بدعم المعاهدة باإلضافة إلى تقدير لألعمال الجديـدة لـدعم المعاهـدة، التـي             

  .سيطلبها مؤتمر األطراف والمعاهدة عند تنفيذ المعاهدة
  
 المؤقتـة   وقد قدرت األمانة  . ويلزم أيضاً إنشاء صندوق مؤتمرات من أجل دورات مؤتمر األطراف           -٧٨

 دوالر أمريكـي    ٩٨٨ ٠٠٠ طرفاً بنحـو     ٥٠تكلفة عقد دورة لمؤتمر األطراف تستغرق أسبوعين ويحضرها         
وعلــى أسـاس هذيـــن     .  طرف ١٠٠ دوالر أمريكــي عندمــا يحضرهــا      ١ ٩٧٦ ٠٠٠وبنحو  

 عـن   وفـضالً .  دوالر أمريكي لكل دورة    ٢ ٠٠٠ ٠٠٠التقديريــن يلزم أن يتضمن الصندوق ماال يقل عن         
من ) ١(٢٣وطبقاً للمادة   . ذلك فإن تكاليف عقد دورات مؤتمر األطراف لكل ثنائية ستتوقف على موعد دوراته            

  .اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية فإن موعد الدورات العادية لمؤتمر األطراف يحدَّد في دورته األولى
  
يفاد ممثلين من البلدان ذات الدخل المـنخفض        ويلزم كذلك إنشاء صندوق مشاركين لتغطية تكاليف إ         -٧٩

وقد قدرت األمانة المؤقتـة  . والبلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط لحضور دورات مؤتمر األطراف   
 دوالراً أمريكياً لعدد من البلدان يقدر باثنين وثالثين بلـداً وبمبلـغ            ١٨٧ ٣٢٨تكلفة سفر هؤالء الممثلين بمبلغ      

ويرتبط هذان العددان بالعـددين المقـدرين       . اً أمريكياً لعدد من البلدان يقدر بستة وستين بلداً         دوالر ٣٨٦ ٣٦٤
ولذلك ينبغي أن يتضمن صندوق المشاركين ما .  طرف١٠٠ طرفاً و ٥٠لألطراف التي تحضر أي دورة وهما       

  ٢. دوالر أمريكي٣٨٧ ٠٠٠ و١٨٨ ٠٠٠بين 
  

                                                 
 .٤انظر الملحق    ١

فر قُدرت استقرائياً باالستناد إلى تجربة عقد النسب المستخدمة لحساب عدد األطراف التي يلزمها الدعم بتكاليف الس   ٢
الدورات الست لهيئة التفاوض الحكومية الدولية لوضع اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ فـي                 

خفض وعمالً بممارسة أمانات المعاهدات األخرى قدمت المنظمة الدعم بتكاليف السفر إلى البلدان ذات الدخل المن              . جنيف
 .المتوسط والبلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل 



A/FCTC/IGWG/2/2 

20 

م المعاهدة من االشتراكات والمساهمات الطوعية المقدرة أو        وتمول األطراف في االتفاقية برنامج دع       -٨٠
واالحتياجات التمويلية ألمانـة دائمـة      . من مساهمات الجهات المتبرعة، وتنشئ المنظمة صندوقاً لهذا الغرض        

  : دوالر أمريكي في الثنائية كما يلي١٢ ٦٥٣ ٠٠٠على أساس هذا النموذج 
  

  دوالر أمريكي   

 ١٠ ٢٩٠ ٠٠٠  البرنامـج اإلداري المرتبط بهبرنامج دعم المعاهدة و

 ١ ٩٧٦ ٠٠٠  صندوق المؤتمرات                                    

 ٣٨٧ ٠٠٠  صندوق سفر المشاركيـن                             

  ١٢ ٦٥٣ ٠٠٠    المجموع
  
من الميزانية العاديـة ومـساهمات      وتقدم المنظمة التمويل الكامل لبرنامجي العمل التقني واإلداري           -٨١

  .الجهات المتبرعة
  

  نموذج أمانة دائمة تديرها منظمة الصحة العالمية
  

  عرض موجز  
  
وهي تتبع مؤتمر األطراف فيما يتعلق      . األمانة الدائمة في هذا النموذج أمانة مستقلة تديرها المنظمة          -٨٢

ين المدير العام رئيس األمانة ويكون موظفوها موظفين        ويع. ببرنامج المعاهدة التقني وبرنامجها لدعم المعاهدة     
 دوالر أمريكي يتم تمويلها بالكامـل مـن         ٣٦ ٤٣٢ ٠٠٠وتحتاج إلى ميزانية ثنائية قدرها نحو       . في المنظمة 

  .االشتراكات والمساهمات الطوعية المقدرة والتبرعات
  

  االرتباط المؤسسي  
  
لكنها غير مندرجة بشكل تام في برنامج العمل أو الهيكـل           تكون األمانة مرتبطة مؤسسياً بالمنظمة و       -٨٣

ويتحقق االرتباط بطلب رسمي من مـؤتمر األطـراف إلـى           . اإلداري ألي إدارة بعينها أو ألي برنامج بعينه       
وبعد ذلك يوضع ترتيب خطي بين المدير العام ورئيس األمانة الدائمـة يحـدد              . جمعية الصحة تقبله الجمعية   

  .طاشتراطات االرتبا
  

  تصريف الشؤون التقنية وشؤون دعم المعاهدة  
  
كما ذُكر من قبل تضطلع األمانة الدائمة بداية بالمسؤولية عن البرنامج التقني وبرنامج دعم المعاهدة                 -٨٤

ومن ثم تقـوم    . بأكملهما، وهما البرنامجان اللذان تنفذهما حالياً منظمة الصحة العالمية بصفتها األمانة المؤقتة           
وتوضـع خطـة أنـشطة      . ة العامة، بتوجيه من مؤتمر األطراف، بصياغة هذين البرنامجين وإعدادهما         األمان

تتضمن بيانات وصفية لألنشطة، واالحتياجات من موظفي الفئة المهنية وفئة الخدمات العامة، ونفقات التـسيير            
 من مؤتمر األطراف، وبعد ذلـك       وبعدئذ يلزم إقرار البرنامجين والميزانية    . المباشرة، مع ميزانية مرتبطة بها    

  .تقدم األمانة الدائمة التقارير الالزمة عن البرنامجين إلى مؤتمر األطراف
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  تصريف الشؤون اإلدارية  
  
يكون جميع موظفي األمانة الدائمة موظفين في المنظمة تديرهم المنظمـة ويخـضعون ألنظمتهـا                 -٨٥

عيينهم باتباع إجراءات التوظيف المعتادة المعمول بها فـي         ويقوم رئيس األمانة باختيارهم ويجري ت     . ولوائحها
  .المنظمة

  
وكما في السوابق التي تمت دراستها سيتم إنشاء برنامج العمل اإلداري بموجب ترتيب بين المنظمة                 -٨٦

ج  يحصل من االشتراكات والمساهمات الطوعية المقدرة وفقاً للقـرار           ٪١٣واألمانة الدائمة ويدعَّم برسم قدره      
  .وتقدم المنظمة الخدمات اإلدارية وتكون مسؤولة عنها. ١٧-٣٤ص ع 

  
وتكون المراجعات الخارجية السنوية المستقلة للحسابات مسؤولية األمانة الدائمـة ويجريهـا عـادة                -٨٧

وتكـون األمانـة الدائمة مسؤولة عن تكلفة هـذه المراجعـة التـي            . مراجعو الحسابات الخارجيون للمنظمة   
  . دوالر أمريكي سنويا٧٠ً ٠٠٠ و٥٠ ٠٠٠متوسطها بين يتراوح 

  
  رئيس األمانة الدائمة  

  
في هذا النموذج يعين المدير العام، بالتشاور مع مؤتمر األطراف أو بموافقته، رئيس األمانة الدائمة                 -٨٨

 أن يوصـي    ويمكن لمؤتمر األطراف، بعد مناقشة قائمة المرشحين المحتملين ومـؤهالتهم،         . بالرتبة المناسبة 
ويتبع رئيس األمانة مؤتمر األطراف مباشرة فيما يتعلق بالمـسائل          . المدير العام رسمياً بتعيين أحد المرشحين     

  .التقنية أو المسائل الخاصة بدعم المعاهدة، كما يتبع المدير العام مباشرة فيما يتعلق بالمسائل اإلدارية
  

  موظفو األمانة الدائمة  
  
 أربعة موظفين من الفئة المهنية وأربعة موظفين        -الي لمبادرة التحرر من التبغ      مستوى التوظيف الح    -٨٩

 موظـف مـشروعات     ٢٠ – ١٤من فئة الخدمات العامة، يتم تمويل تكاليفهم من الميزانية العادية للمنظمة،  و            
حديد حجم أمانـة     يوفر منطلقاً مفيداً لت    -إضافياً يعملون بعقود قصيرة األمد، حسبما تقتضيه األنشطة الجارية          

، ١ومن المرجح، على أساس تجربة األمانات المدارة األخرى، أن تزداد، كما تم بيانه في الملحق . مدارة دائمة
ولذلك صمم نموذج األمانة الدائمة هذا باالستناد إلى برنامج المنظمة          . االحتياجات من الموظفين بمرور الوقت    

لمكافحة التبغ هو خطة العمل العالمية الوحيدة الموجودة لمكافحة التبغ،          وبرنامج المنظمة   . الحالي لمكافحة التبغ  
التي تشتمل على كل من الوظائف التقنية لتنفيذ المكافحة الشاملة للتبغ ووظائف دعم المعاهدة لخدمـة اتفاقيـة                  

 باإلضافة إلى ما    ويوجد مستشارون إقليميون للمبادرة في كل إقليم من أقاليم المنظمة الستة،          . المنظمة اإلطارية 
بيد أن هنـاك حاجـة علـى        . ال يقل عن موظف من الفئة المهنية وموظف من فئة الخدمات العامة لكل إقليم             

وبالنظر إلى أن نموذج األمانـة      . أو مستشارين إضافيين  / المستوى القطري إلى موظفين وخبراء استشاريين و      
 التبغ يقترح ، بالنسبة  لهذا النمـوذج، إنـشاء شـبكة             الدائمة هذا لن يدرج في هيكل المنظمة الحالي لمكافحة        

وعلى أساس السوابق التي تمت دراسـتها       . موظفين إقليميين وقطريين ودعمها بالميزانية المخصصة للنموذج      
يتعين إما أن توفر األمانة الدائمة مباشرة خدمات الموظفين القطريين واإلقليميين هذه وإمـا أن يـتم التعاقـد                   

 هذه الخدمات بإسنادها إلى وكاالت أخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، لـديها بالفعـل                 الخارجي على 
ولم تؤخذ في الحسبان تكـاليف المـساحة المكتبيـة          . برنامج لمكافحة التبغ على المستويين القطري واإلقليمي      

حالـة احتفـاظ األمانـة بهـم        الفعلية والتسهيالت األخرى الالزمة لهؤالء الموظفين اإلقليميين والقطريين في          
  .مباشرة
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وحيث إن المنظمة ستوفر الوظائف اإلدارية لألمانة الدائمة فسيظل عدد الموظفين اإلداريـين اثنـين         -٩٠
أحدهما مسؤول مالي واآلخر موظف مالي يعنيان بجانبي برنامج دعم المعاهدة ومتطلبات المراجعة الخارجية              

  .وتقديم التقاريرللحسابات الخاصين باألمور المالية 
  

  موقع األمانة الدائمة  
  
يلزم أن يقرر مؤتمر األطراف واألمانة الدائمة الموقع الفعلي لمكاتب األمانة الدائمة وأن يبرما بعـد                  -٩١

ومـن  . ويقوم البلد المضيف عادة بتوفير التسهيالت أو رد تكاليفهـا         . ذلك اتفاق مقر مع البلد المضيف المعني      
هناك تكاليف مرتبطة بذلك ال تغطيها هذه االتفاقات وأنه قد يلزم إنشاء صندوق رأس مـال                الجدير بالذكر أن    

  .عامل لتغطية هذه التكاليف
  
وإذا تقرر أن يكون موقع األمانة الدائمة في مقر لألمم المتحدة فإنها ستتمكن عندئذ من االستعانة بكل                   -٩٢

لخدمات والخدمات ذاتها في مذكرة تفـاهم بـين األمانـة           وتحدد تكلفة هذه ا   . الخدمات المشتركة الموجودة فيه   
  .والجهة المقدمة للخدمات أو الوكالة الرئيسية

  
  برنامج العمل  

  
استُخدم البرنامج التقني لمبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ وبرنامجها لدعم المعاهـدة                -٩٣

  . الهيكلين التفصيليين لهذين البرنامجين على٤ و٣ويشتمل الملحقان . كأساس إلعداد هذا النموذج
  
ولـم  . وتنفَّذ أجزاء كبيرة من البرنامج التقني عن طريق شبكة المكاتب اإلقليمية والقطرية للمنظمـة               -٩٤

ويلزم أن تحصل األمانة الدائمة على الميزانية . تُدرج تكلفة إنشاء هذه الشبكة في الميزانية المقدرة لهذا النموذج
  . هذه األنشطة، وعليها إما أن تعيد إنشاء هذه الشبكة أو أن تجد طرقاً بديلة لدعم هذه األنشطةالالزمة لدعم

  
وقد أعد برنامج العمل اإلداري على غرار برنامجي العمل اإلداري التفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة                 -٩٥

  ١.بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
  

  والتمويلالميزانية   
  
يموَّل البرنامج التقني وبرنامج دعم المعاهدة والبرنامج اإلداري من األطـراف أو مـن مـساهمات                  -٩٦

وتبلـغ االحتياجـات    . ولهذه الغاية تنشئ المنظمة صندوقاً لجمع االشتراكات والمـساهمات        . الجهات المتبرعة 
  .١٠٣رد تفصيل هذا المبلغ في الفقرة  دوالر أمريكي، وي٣٦ ٤٣٢ ٠٠٠المقدرة لهذا النموذج من الموارد 

  
 يحـصَّل مـن     ٪١٣والوظائف اإلدارية لألمانة الدائمة توفرها المنظمة وتموَّل مـن رسـم قـدره                -٩٧

 مـن   ٪١٣ويقتطع هذا الرسم البـالغ      . االشتراكات والمساهمات الطوعية المقدرة عندما تستخدم األموال فعالً       
  .الصندوق على أساس شهري

  
فترض أن توقَّع مذكرة تفاهم بين األمانة الدائمة والمنظمة تحدد الخدمات االدارية التي تقدمها     ومن الم   -٩٨

وفي نهاية العام يقدَّم حساب قائم على عدد البنود لكل خدمـة            . المنظمة والرسوم على أساس كل بند لكل خدمة       
                                                 

 .٥انظر الملحق    ١
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وتبلـغ  . دوق أو يحـصَّل منـه      يضاف إلى الصن   ٪١٣والفرق بين رسوم الخدمات والرسم البالغ       . مستعان بها 
 دوالر  ٢٩ ١٩٣ ٠٠٠ وقدرها   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الرسوم اإلدارية المقدرة، على أساس الميزانية المقترحة للثنائية         

أمريكي من أجل تغطية تكاليف البرنامج التقني لنموذج األمانة المدارة هذا وبرنامجه لدعم المعاهدة وبرنامجه               
  .اً دوالراً أمريكي٣ ٧٩٥ ٠٠٠اإلداري، 

  
 على االشتراكات والمساهمات المقدرة التكاليف اإلدارية خـالل         ٪١٣وينبغي أن يغطي الرسم البالغ        -٩٩

مثـل نفقـات    (وإذا لم يتحقق هذا، أو إذا طلب مؤتمر األطراف دعماً إدارياً استثنائياً             . السنوات القليلة األولى  
عندئذ يتعين تقديم مساهمات فـي صـندوق إداري         ف.) إدارية غير متكررة مرتبطة بانتقال إلى مقر جديد، الخ        

  .خاص
  

وقد قدرت األمانة المؤقتـة     . ويلزم أيضاً إنشاء صندوق مؤتمرات من أجل دورات مؤتمر األطراف           -١٠٠
 دوالراً أمريكيـاً    ٩٨٨ ٠٠٠ طرفاً بنحـو     ٥٠تكلفة عقد دورة لمؤتمر األطراف تستغرق أسبوعين ويحضرها         

وفي حالة عدم وجود تسهيالت مـؤتمرات       .  طرف ١٠٠ي عندما يحضرها     دوالر أمريك  ١ ٩٧٦ ٠٠٠وبنحو  
وعلـى أسـاس هـذه      .  دوالر أمريكي على األقل إلى التكاليف      ١٠٠ ٠٠٠ينبغي أن يضيف مؤتمر األطراف      

  . دوالر أمريكي لكل دورة٢ ١٠٠ ٠٠٠التقديرات يلزم أال يقل مستوى صندوق المؤتمرات عن 
  

شاركين لتغطية تكاليف سفر ممثلين من البلدان ذات الدخل المـنخفض           ويلزم كذلك إنشاء صندوق م      -١٠١
وقد قدرت األمانة المؤقتة تكلفة سفر      . والبلدان ذات الشريحـة الدنيـا من الدخـل المتوسط لحضور الدورات        

 دوالراً ٣٨٦ ٣٦٤ دوالراً أمريكياً لعدد من البلدان يقدر باثنين وثالثين بلداً وبمبلغ ١٨٧ ٣٢٨المشاركين بمبلغ 
 ويرتبط هذان العددان بالعددين المقـدرين لألطـراف التـي           ١.أمريكياً لعدد من البلدان يقدر بستة وستين بلداً       

 ٠٠٠ولذلك ينبغي أن يتراوح مستوى صندوق المشاركين بين .  طرف١٠٠ طرفاً و  ٥٠تحضر أي دورة وهما     
  . دوالر أمريكي٣٨٧ ٠٠٠ و١٨٨

  
تي نوقشت هنا وفي فقرات سابقة يلزم إنشاء صندوق رأس مـال عامـل   وباإلضافة إلى الصناديق ال   -١٠٢

ويستخدم هذا الصندوق، ثـم تُجـدد       .  من االشتراكات والمساهمات المقدرة    ٪١٥ و ٪٨ر٥يتراوح مقداره بين    
. موارده، عند حدوث حاالت عجز نقدي بسبب نقص مدفوعات االشتراكات والمساهمات المقـدرة أو تأخرها             

 لتغطية تكاليف التسيير لمدة معقولة تبلغ ثالثة أشهر تقريباً في حالة تعرض             ٪١٥نموذج النسبة   ويتضمن هذا ال  
 مـن إجمـالي     ٪١٥ومبلغ صندوق رأس المال العامل محـسوب بنـسبة          . األمانة لنقص في التدفقات النقدية    

 ٢٩ ١٩٣ ٠٠٠(داري  االحتياجات المقدرة من الموارد للبرنامج التقني وبرنامج دعم المعاهـدة والبرنـامج اإل            
 ٠٠٠(وصنـدوق سفــر المـشاركين     )  دوالر أمريكي  ٢ ١٠٠ ٠٠٠(وصندوق المؤتمرات   ) دوالر أمريكي 

  . دوالر أمريكي٤ ٧٥٢ ٠٠٠وإذا اتُبعت التوصية فإن صندوق رأس المال العامل يبلغ ).  دوالر أمريكي٣٨٧
  

 ووظائف دعم المعاهدة والوظـائف اإلداريـة        ويبلغ إجمالي التكاليف المقدرة لتوفير الوظائف التقنية        -١٠٣
وألغراض الحساب افتُرض   .  دوالر أمريكي في الثنائية    ٣٦ ٤٣٢ ٠٠٠لنموذج األمانة الدائمة المدارة هذا نحو       

بيد أن موعـد الـدورات الالحقـة لمـؤتمر          . أن دورات مؤتمـر األطــراف ستُعقد مرة واحدة في الثنائية        

                                                 
النسب المستخدمة لحساب عدد األطراف التي يلزمها الدعم بتكاليف السفر قُدرت استقرائياً باالستناد إلى تجربة عقد    ١

ية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ فـي       الدورات الست لهيئة التفاوض الحكومية الدولية لوضع اتفاقية منظمة الصحة العالم          
وعمالً بممارسة أمانات المعاهدات األخرى قدمت المنظمة الدعم بتكاليف السفر إلى البلدان ذات الدخل المنخفض               . جنيف

 . الدنيا من الدخل المتوسطوالبلدان ذات الشريحة
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وقد تم التوصـل إلـى الـرقم البـالغ          . من االتفاقية، في دورته األولى    ) ١(٢٣األطراف ستحدد، طبقاً للمادة     
  : دوالر أمريكي كما يلي٣٦ ٤٣٢ ٠٠٠

  
  دوالر أمريكي   

 ٢٩ ١٩٣ ٠٠٠  البرنامج التقني وبرنامج دعـم المعاهدة والبرنامـج اإلداري

 ٢ ١٠٠ ٠٠٠  صندوق المؤتمرات

 ٣٨٧ ٠٠٠  صندوق سفر المشاركين

 ٤ ٧٥٢ ٠٠٠  المال العاملصندوق رأس 

  ٣٦ ٤٣٢ ٠٠٠   المجموع
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  ١الملحق 
  

  أمثلة للميزانيات العادية لألمانات المدارة
  

 مستويات التوظيف الميزانية الثنائية المعاهدة
  

اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة     
 بشأن تغير المناخ

  
  أ١٩٩٧ -١٩٩٦

  
  
  

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

   أمريكيدوالر
١٨ ٦٦٤ ٢٠٠  

  
  
  

٣٣ ١٤٣ ٦٨٦ 

  
  ٤٩ر٥

  ٣٠ر٥: الفئة المهنية(
  )١٩: فئة الخدمات العامة

  
  ١١٠ر٥

  ٧١: الفئة المهنية(
: فئة الخدمات العامة

 )٣٩ر٥
  

 اتفاقية التنوع البيولوجي
  

  أ١٩٩٦-١٩٩٥
  
  
  
٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

  
١٠ ٢١٢ ٠٠٠  

  
  
  

٢١ ٤١٦ ٣٠٠ 

  
٢٢  

  ١٣: الفئة المهنية(
  )٩ :فئة الخدمات العامة

  
٥٩  

  ٣٣: الفئة المهنية(
)٢٦: فئة الخدمات العامة

  
اتفاقية األمم المتحـدة لمكافحـة      

 التصحر

  
  أ ١٩٩٩

  )سنة واحدة(
  
  
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

  
٦ ١٠٠ ٠٠٠  

  
  
  

١٧ ٠٤٩ ٠٠٠ 

  
٣٢  

  ٢١: الفئة المهنية(
  )١١: فئة الخدمات العامة

  
٤٣  

  ٣٠: الفئة المهنية(
)١٣: فئة الخدمات العامة

  
المتعلقـة بمراقبـة    اتفاقية بازل   

حركة النفايات الخطـرة عبـر      
 الحدود وبالتخلص منها

  
   أ١٩٩٤-١٩٩٣

  
  
  
٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

  
٤ ٩٦١ ٨٣٠  

  
  
  

١٨ ٣٠٧ ٠٢٩ 

  
١٢  

  ٨: الفئة المهنية(
  )٤: فئة الخدمات العامة

  
١٨  

  ٩: الفئة المهنية(
 )٩: فئة الخدمات العامة

  
اتفاقية االتجار الـدولي بـأنواع      

البريــة الحيوانــات والنباتــات 
  المعرضة لالنقراض 

  
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

  
١٠ ٦١٢ ٢٦٦  

 

  
٢٩  

  ١٧: الفئة المهنية(
)١٢: فئة الخدمات العامة

  .أ    الثنائية األولى لمؤتمر األطراف  
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  أمثلة للصناديق االستئمانية لألمانات المدارة
  
  

  

ااتفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة      
  بشأن تغير المناخ

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

  

  ئماني لالشتراكات المقدرةالصندوق االست
  الصندوق االستئماني لألنشطة التكميلية

  الصندوق االستئماني للمشاركة
  )٪١٣(تكاليف دعم البرامج 

 المجموع

 )٪٨ر٣(احتياطي رأس المال العامل 

  دوالر أمريكي

٣٣ ١٤٣ ٦٨٦  
١٧ ٩٩٠ ٢٠٠  
٣ ٣٥٦ ٢٠٠  
٣ ٩٩٥ ٨٩٤  

٥٨ ٤٨٥ ٩٨٠ 

٢ ٧٥٠ ٩٢٦ 
   

ة لمكافحـة   اتفاقية األمـم المتحـد    
  التصحر 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

  الصندوق االستئماني لالشتراكات المقدرة
  الصندوق االستئماني لألنشطة التكميلية

  الصندوق االستئماني للمشاركة
  )٪١٣(تكاليف دعم البرامج 

 المجموع

 )٪٨ر٣(احتياطي رأس المال العامل 

٢١ ٤١٦ ٣٠٠  
١٤ ٨٧٤ ٣٠٠  
٢ ٢٠١ ٧٠٠  
١ ٩٤٨ ٠٠٠  

٤٠ ٤٤٠ ٣٠٠ 

١ ٤١٥ ٠٦٧ 
   

  اتفاقية التنوع البيولوجي
٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

  الصندوق االستئماني لالشتراكات المقدرة
  الصندوق االستئماني لألنشطة التكميلية

  الصندوق االستئماني للمشاركة
  )٪١٣(تكاليف دعم البرامج 

 المجموع

 )٪٥(احتياطي رأس المال العامل 

٢١ ٤١٦ ٣٠٠  
٦ ٠٣٨ ٨١٠  
٥ ٩٠٩ ٩٠٠  
٢ ٧٨٤ ١١٩  

٣٦ ١٤٩ ١٢٩ 

١ ٠٧٠ ٨١٥ 
  

اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة     
النفايات الخطـرة عبـر الحـدود       

  وبالتخلص منها 
٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

  
  الصندوق االستئماني لالشتراكات المقدرة

  الصندوق االستئماني للتعاون التقني
  )٪١٣(تكاليف دعم البرامج 

 المجموع

 )٪١٥(احتياطي رأس المال العامل 

  
١٨ ٣٠٧ ٠٢٩  
٩ ٩٠٣ ٣٢٠  
٢ ٣٧٩ ٩١٤  

٣٠ ٥٩٠ ٢٦٣  

٢ ٧٤٦ ٠٥٤ 
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  أ٢الملحق 
  

االشتراكات والمساهمات المقدرة المحتملة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية 
  الحد األقصى والحدود الدنيا للمدفوعات دون بيان

  ، مرتبة بحسب الحجم)بالدوالر األمريكي(
  

األطراف في اتفاقية منظمة الصحة 
  )٤٧(لعالمية اإلطارية ا

ديسمبر /  كانون األول١٧في (
٢٠٠٤( 

 
جدول منظمة 

الصحة العالمية 
    ٢٠٠٥ لعام 

  
)٪( 

جدول اتفاقية 
منظمة الصحة 

العالمية 
اإلطارية لعام 

   أ٢٠٠٥
)٪( 

  
 

 نموذج مدار
 
  

 دوالر أمريكي

نموذج منضوي 
تحت لواء 

منظمة الصحة 
 العالمية

  
 دوالر أمريكي

نموذج 
وي تحت منض

لواء  مبادرة 
التحرر من 

  التبغ
 دوالر أمريكي

 ٥ ٣٦٣ ١٢٠٠٠ ٦٥٣ ٣٦٠٠٠ ٤٣٢ ٠٠٠ الميزانيات المقدرة   
 ٢ ٠٩٠ ٣٤٨ ٤ ٩٣١ ١٤٧٨٧ ٢٠٠ ١٧٨ ٣٨ر٩٧٧٢١ ١٩ر٤٦٨٣٠ اليابان
 ٩٣٠ ٠٨٧ ٢ ١٩٤ ٣٦٨ ٦ ٣١٨ ٢٨٢ ١٧ر٣٤٢٦٧ ٨ر٦٦٢٣٠ ألمانيا

ــا  ــدة لبريطاني ــة المتح المملك
  الشماليةالعظمى وأيرلندا

 ٦٥٧ ٨٨٩ ١ ٥٥٢ ١٦٧ ٤ ٤٦٩ ١٨٠ ١٢ر٢٦٧١٨ ٦ر١٢٧٢٠

 ٦٤٧ ٤٦٣ ١ ٥٢٧ ٥٦٩ ٤ ٣٩٨ ٣٥٥ ١٢ر٠٧٢٧٨ ٦ر٠٣٠١٠ فرنسا
  ٣٠٢ ٠٣٧  ٧١٢ ٦٠٠  ٢ ٠٥١ ٨٠٢  ٥ر٦٣١٨٧  ٢ر٨١٣٠٠  كندا

  ٢٠٢ ١٨١  ٤٧٧ ٠٠٩  ١ ٣٧٣ ٤٦٠  ٣ر٧٦٩٩٣  ١ر٨٨٣٠٠  المكسيك
  ١٧٠ ٩٣٦  ٤٠٣ ٢٩٢  ١ ١٦١ ٢٠٥  ٣ر١٨٧٣٢  ١ر٥٩٢٠٠  استراليا
  ٧٧ ٠٩٣  ١٨١ ٨٨٧  ٥٢٣ ٧٠٩  ١ر٤٣٧٥٠  ٠ر٧١٨٠٠  الدانمرك
  ٧٢ ٩٠٦  ١٧٢ ٠٠٧  ٤٩٥ ٢٦٣  ١ر٣٥٩٤٢  ٠ر٦٧٩٠٠  النرويج
  ٤٥ ٢٠٤  ١٠٦ ٦٤٩  ٣٠٧ ٠٧٧  ٠ر٨٤٢٨٨  ٠ر٤٢١٠٠  الهند

  ٤١ ٦٦٠  ٩٨ ٢٩٠  ٢٨٣ ٠٠٧  ٠ر٧٧٦٨١  ٠ر٣٨٨٠٠  سنغافورة
  ٢٣ ٧٢٩  ٥٥ ٩٨٥  ١٦١ ١٩٧  ٠ر٤٤٢٤٦  ٠ر٢٢١٠٠  نيوزيلندا
  ٢٢ ٤٤١  ٥٢ ٩٤٥  ١٥٢ ٤٤٥  ٠ر٤١٨٤٤  ٠ر٢٠٩٠٠  تايلند

  ١٣ ٥٢٩  ٣١ ٩١٩  ٩١ ٩٠٤  ٠ر٢٥٢٢٦  ٠ر١٢٦٠٠  هنغاريا
  ٩ ٨٧٨  ٢٣ ٣٠٦  ٦٧ ١٠٥  ٠ر١٨٤١٩  ٠ر٠٩٢٠٠  بيرو
  ٦ ٨٧٢  ١٦ ٢١٣  ٤٦ ٦٨٢  ٠ر١٢٨١٣  ٠ر٠٦٤٠٠  قطر

  ٥ ٩٠٥  ١٣ ٩٣٣  ٤٠ ١١٧  ٠ر١١٠١١  ٠ر٠٥٥٠٠  باكستان
  ٥ ٤٧٦  ١٢ ٩٢٠  ٣٧ ١٩٩  ٠ر١٠٢١١  ٠ر٠٥١٠٠  سلوفاكيا

  ٥ ١٥٤  ١٢ ١٦٠  ٣٥ ٠١١  ٠ر٠٩٦١٠  ٠ر٠٤٨٠٠  وغوايأور
  ٤ ٠٨٠  ٩ ٦٢٦  ٢٧ ٧١٧  ٠ر٠٧٦٠٨  ٠ر٠٣٨٠٠  الجمهورية العربية السورية

  ٣ ٦٥١  ٨ ٦١٣  ٢٤ ٨٠٠  ٠ر٠٦٨٠٧  ٠ر٠٣٤٠٠  بروني دار السالم
  ٣ ٦٥١  ٨ ٦١٣  ٢٤ ٨٠٠  ٠ر٠٦٨٠٧  ٠ر٠٣٤٠٠  أيسلندا
  ٢ ٥٧٧  ٦ ٠٨٠  ١٧ ٥٠٦  ٠ر٠٤٨٠٥  ٠ر٠٢٤٠٠  ليتوانيا

  ٢ ٣٦٢  ٥ ٥٧٣  ١٦ ٠٤٧  ٠ر٠٤٤٠٥  ٠ر٠٢٢٠٠  وتوباغوترينيداد 
  ٢ ٢٥٥  ٥ ٣٢٠  ١٥ ٣١٧  ٠ر٠٤٢٠٤  ٠ر٠٢١٠٠  فييت نام

  ٢ ٠٤٠  ٤ ٨١٣  ١٣ ٨٥٩  ٠ر٠٣٨٠٤  ٠ر٠١٩٠٠  بنما
  ١ ٨٢٥  ٤ ٣٠٧  ١٢ ٤٠٠  ٠ر٠٣٤٠٤  ٠ر٠١٧٠٠  سري النكا
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األطراف في اتفاقية منظمة الصحة 
  )٤٧(لعالمية اإلطارية ا

ديسمبر /  كانون األول١٧في (
٢٠٠٤( 

 
جدول منظمة 

الصحة العالمية 
    ٢٠٠٥ لعام 

  
)٪( 

جدول اتفاقية 
منظمة الصحة 

العالمية اإلطارية 
   أ٢٠٠٥لعام 

)٪( 

  
 

 نموذج مدار
 
  

 دوالر أمريكي

نموذج منضوي 
تحت لواء 

منظمة الصحة 
 العالمية

  
 دوالر أمريكي

نموذج 
وي تحت منض

لواء  مبادرة 
التحرر من 

  التبغ
 دوالر أمريكي

٥ ٣٦٣ ١٢٠٠٠ ٦٥٣ ٣٦٠٠٠ ٤٣٢ ٠٠٠ الميزانيات المقدرة   
  ١ ٥٠٣  ٣ ٥٤٧  ١٠ ٢١٢  ٠ر٠٢٨٠٣  ٠ر٠١٤٠٠  مالطة
  ١ ١٨١  ٢ ٧٨٧  ٨ ٠٢٣  ٠ر٠٢٢٠٢  ٠ر٠١١٠٠  األردن

  ١ ١٨١  ٢ ٧٨٧  ٨ ٠٢٣  ٠ر٠٢٢٠٢  ٠ر٠١١٠٠  موريشيوس
  ١ ٠٧٤  ٢ ٥٣٣  ٧ ٢٩٤  ٠ر٠٢٠٠٢  ٠ر٠١٠٠٠  بنغالديش
  ١ ٠٧٤  ٢ ٥٣٣  ٧ ٢٩٤  ٠ر٠٢٠٠٢  ٠ر٠١٠٠٠  ميانمار
  ٩٦٦  ٢ ٢٨٠  ٦ ٥٦٥  ٠ر٠١٨٠٢  ٠ر٠٠٩٠٠  كينيا
  ٤٢٩  ١ ٠١٣  ٢ ٩١٨  ٠ر٠٠٨٠١  ٠ر٠٠٤٠٠  فيجي
  ٤٢٩  ١ ٠١٣  ٢ ٩١٨  ٠ر٠٠٨٠١  ٠ر٠٠٤٠٠  غانا

  ٣٢٢  ٧٦٠  ٢ ١٨٨  ٠ر٠٠٦٠١  ٠ر٠٠٣٠٠  مدغشقر
  ٣٢٢  ٧٦٠  ٢ ١٨٨  ٠ر٠٠٦٠١  ٠ر٠٠٣٠٠  سان مارينو

  ٢١٥  ٥٠٧  ١ ٤٥٩  ٠ر٠٠٤٠٠  ٠ر٠٠٢٠٠  أرمينيا
  ٢١٥  ٥٠٧  ١ ٤٥٩  ٠ر٠٠٤٠٠  ٠ر٠٠٢٠٠  سيشيل
  ١٠٧  ٢٥٣  ٧٢٩  ٠ر٠٠٢٠٠  ٠ر٠٠١٠٠  بوتان

  ١٠٧  ٢٥٣  ٧٢٩  ٠ر٠٠٢٠٠  ٠ر٠٠١٠٠  جزر كوك
  ١٠٧  ٢٥٣  ٧٢٩  ٠ر٠٠٢٠٠  ٠ر٠٠١٠٠  ملديف

  ١٠٧  ٢٥٣  ٧٢٩  ٠ر٠٠٢٠٠  ٠ر٠٠١٠٠  جزر مارشال
  ١٠٧  ٢٥٣  ٧٢٩  ٠ر٠٠٢٠٠  ٠ر٠٠١٠٠  منغوليا
  ١٠٧  ٢٥٣  ٧٢٩  ٠ر٠٠٢٠٠  ٠ر٠٠١٠٠  ناورو
  ١٠٧  ٢٥٣  ٧٢٩  ٠ر٠٠٢٠٠  ٠ر٠٠١٠٠  باالو

  ١٠٧  ٢٥٣  ٧٢٩  ٠ر٠٠٢٠٠  ٠ر٠٠١٠٠  جزر سليمان
  ٥ ٣٦٣ ٠٠٠ ١٢ ٦٥٣ ٣٦٠٠٠ ٤٣١ ٩٩٩ ١٠٠ر٠٠٠٠٠  ٤٩ر٩٤٧٩٠ المجموع

          ٢ر٠٠٢٠٨٦١ ملأ  المعا 
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  ب٢الملحق 
  

  االشتراكات والمساهمات المقدرة المحتملة في اتفاقية
  الحد األقصى والحدود منظمة الصحة العالمية اإلطارية مع بيان

  ، مرتبة بحسب الحجم)بالدوالر األمريكي(الدنيا للمدفوعات 
  

األطراف في اتفاقية 
منظمة الصحة العالمية 

  )٤٧(اإلطارية 
/  كانون األول١٧في (

 )٢٠٠٤ديسمبر 

جدول منظمة 
الصحة 

العالمية لعام 
 ٢٠٠٥    

  
)٪( 

جدول اتفاقية 
منظمة الصحة 

العالمية اإلطارية 
   أ٢٠٠٥لعام 

  
)٪( 

  نموذج مدار
  
  
  
  

 دوالر أمريكي

نموذج منضوي 
تحت لواء منظمة 
  الصحة العالمية

  
  

 دوالر أمريكي

نموذج منضوي 
تحت لواء مبادرة 

  حرر من التبغالت
  
  

 دوالر أمريكي

  ٥ ٣٦٣ ٠٠٠  ١٢ ٦٥٣ ٠٠٠  ٣٦ ٤٣٢ ٠٠٠ الميزانيات المقدرة  
 ١ ١٧٩ ٨٦٠ ٢ ٧٨٣ ٦٦٠ ٨ ٠١٥ ٠٤٠ ٢٢ر٠٠٠٠٠ ٨ر٦٦٢٣٠ )ب(ألمانيا
 ١ ١٧٩ ٨٦٠ ٢ ٧٨٣ ٦٦٠ ٨ ٠١٥ ٠٤٠ ٢٢ر٠٠٠٠٠ ١٩ر٤٦٨٣٠ )ب(اليابان

ــدة  ــة المتحـ المملكـ
ــى   ــا العظم لبريطاني

 وأيرلندا الشمالية

 ٨٤٣ ٤١٤ ١ ٩٨٩ ٨٧٨ ٥ ٧٢٩ ٤٨٩ ١٥ر٧٢٦٥٣ ٦ر١٢٧٢٠

 ٨٣٠ ٠٤٨ ١ ٩٥٨ ٣٤٣ ٥ ٦٣٨ ٩٦١ ١٥ر٤٧٧٣٠ ٦ر٠٣٠١٠ فرنسا
  ٣٨٧ ٢١٢  ٩١٣ ٥٥٤  ٢ ٦٣٠ ٤١١  ٧ر٢٢٠٠٦  ٢ر٨١٣٠٠  كندا

  ٢٥٩ ١٩٦  ٦١١ ٥٢٦  ١ ٧٦٠ ٧٧٦  ٤ر٨٣٣٠٥  ١ر٨٨٣٠٠  المكسيك
  ٢١٩ ١٤٠  ٥١٧ ٠٢٠  ١ ٤٨٨ ٦٦٥  ٤ر٠٨٦١٥  ١ر٥٩٢٠٠  استراليا
  ٩٨ ٨٣٣  ٢٣٣ ١٧٩  ٦٧١ ٣٩٥  ١ر٨٤٢٨٧  ٠ر٧١٨٠٠  الدانمرك
  ٩٣ ٤٦٥  ٢٢٠ ٥١٣  ٦٣٤ ٩٢٧  ١ر٧٤٢٧٧  ٠ر٦٧٩٠٠  النرويج
  ٥٧ ٩٥١  ١٣٦ ٧٢٥  ٣٩٣ ٦٧٣  ١ر٠٨٠٥٧  ٠ر٤٢١٠٠  الهند

  ٥٣ ٤٠٨  ١٢٦ ٠٠٧  ٣٦٢ ٨١٥  ٠ر٩٩٥٨٧  ٠ر٣٨٨٠٠  سنغافورة
  ٣٠ ٤٢١  ٧١ ٧٧٢  ٢٠٦ ٦٥٥  ٠ر٥٦٧٢٤  ٠ر٢٢١٠٠  نيوزيلندا
  ٢٨ ٧٦٩  ٦٧ ٨٧٥  ١٩٥ ٤٣٤  ٠ر٥٣٦٤٣  ٠ر٢٠٩٠٠  تايلند

  ١٧ ٣٤٤  ٤٠ ٩٢٠  ١١٧ ٨٢١  ٠ر٣٢٣٤٠  ٠ر١٢٦٠٠  هنغاريا
  ١٢ ٦٦٤  ٢٩ ٨٧٨  ٨٦ ٠٢٨  ٠ر٢٣٦١٣  ٠ر٠٩٢٠٠  بيرو
  ٨ ٨١٠  ٢٠ ٧٨٥  ٥٩ ٨٤٦  ٠ر١٦٤٢٧  ٠ر٠٦٤٠٠  قطر

  ٧ ٥٧١  ١٧ ٨٦٢  ٥١ ٤٣٠  ٠ر١٤١١٧  ٠ر٠٥٥٠٠  باكستان
  ٧ ٠٢٠  ١٦ ٥٦٣  ٤٧ ٦٩٠  ٠ر١٣٠٩٠  ٠ر٠٥١٠٠  سلوفاكيا

  ٦ ٦٠٧  ١٥ ٥٨٩  ٤٤ ٨٨٤  ٠ر١٢٣٢٠  ٠ر٠٤٨٠٠  أوروغواي
ــة  ــة العربي الجمهوري

  السورية
  ٥ ٢٣١  ١٢ ٣٤١  ٣٥ ٥٣٣  ٠ر٠٩٧٥٣  ٠ر٠٣٨٠٠

  ٤ ٦٨٠  ١١ ٠٤٢  ٣١ ٧٩٣  ٠ر٠٨٧٢٧  ٠ر٠٣٤٠٠  بروني دار السالم
  ٤ ٦٨٠  ١١ ٠٤٢  ٣١ ٧٩٣  ٠ر٠٨٧٢٧  ٠ر٠٣٤٠٠  أيسلندا
  ٣ ٣٠٤  ٧ ٧٩٤  ٢٢ ٤٤٢  ٠ر٠٦١٦٠  ٠ر٠٢٤٠٠  ليتوانيا

  ٣ ٠٢٨  ٧ ١٤٥  ٢٠ ٥٧٢  ٠ر٠٥٦٤٧  ٠ر٠٢٢٠٠  وترينيداد وتوباغ
  ٢ ٨٩١  ٦ ٨٢٠  ١٩ ٦٣٧  ٠ر٠٥٣٩٠  ٠ر٠٢١٠٠  فييت نام

  ٢ ٦١٥  ٦ ١٧٠  ١٧ ٧٦٧  ٠ر٠٤٨٧٧  ٠ر٠١٩٠٠  بنما
  ٢ ٣٤٠  ٥ ٥٢١  ١٥ ٨٩٧  ٠ر٠٤٣٦٣  ٠ر٠١٧٠٠  سري النكا

  ١ ٩٢٧  ٤ ٥٤٧  ١٣ ٠٩١  ٠ر٠٣٥٩٣  ٠ر٠١٤٠٠  مالطة
  ١ ٥١٤  ٣ ٥٧٢  ١٠ ٢٨٦  ٠ر٠٢٨٢٣  ٠ر٠١١٠٠  األردن

  ١ ٥١٤  ٣ ٥٧٢  ١٠ ٢٨٦  ٠ر٠٢٨٢٣  ٠ر٠١١٠٠  وريشيوسم
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األطراف في اتفاقية 
منظمة الصحة العالمية 

  )٤٧(اإلطارية 
/  كانون األول١٧في (

 )٢٠٠٤ديسمبر 

جدول منظمة 
الصحة 

العالمية لعام 
 ٢٠٠٥    

  
)٪( 

جدول اتفاقية 
منظمة الصحة 

العالمية اإلطارية 
   أ٢٠٠٥لعام 

  
)٪( 

  نموذج مدار
  
  
  
  

 دوالر أمريكي

نموذج منضوي 
تحت لواء منظمة 
  الصحة العالمية

  
  

 دوالر أمريكي

نموذج منضوي 
تحت لواء مبادرة 

  حرر من التبغالت
  
  

 دوالر أمريكي

  ٥ ٣٦٣ ٠٠٠  ١٢ ٦٥٣ ٠٠٠  ٣٦ ٤٣٢ ٠٠٠ الميزانيات المقدرة  
  ١ ٣٧٧  ٣ ٢٤٨  ٩ ٣٥١  ٠ر٠٢٥٦٧  ٠ر٠١٠٠٠  بنغالديش
  ١ ٣٧٧  ٣ ٢٤٨  ٩ ٣٥١  ٠٢٥٦٧  ٠ر٠١٠٠٠  ميانمار
  ١ ٢٣٩  ٢ ٩٢٣  ٨ ٤١٦  ٠ر٠٢٣١٠  ٠ر٠٠٩٠٠  كينيا
  ٥٥١  ١ ٢٩٩  ٣ ٧٤٠  ٠ر٠١٠٢٧  ٠ر٠٠٤٠٠  فيجي
  ٥٥١  ١ ٢٩٩  ٣ ٧٤٠  ٠ر٠١٠٢٧  ٠ر٠٠٤٠٠  غانا

  ٤١٣  ٩٧٤  ٢ ٨٠٥  ٠ر٠٠٧٧٠  ٠ر٠٠٣٠٠  مدغشقر
  ٤١٣  ٩٧٤  ٢ ٨٠٥  ٠ر٠٠٧٧٠  ٠ر٠٠٣٠٠  سان مارينو

  ٢٧٥  ٦٥٠  ١ ٨٧٠  ٠ر٠٠٥١٣  ٠ر٠٠٢٠٠  أرمينيا
  ٢٧٥  ٦٥٠  ١ ٨٧٠  ٠ر٠٠٥١٣  ٠ر٠٠٢٠٠  سيشيل
  ١٥٥  ٣٦٠  ١ ٠٣٠  ٠ر٠٠٢٨٣  ٠ر٠٠١٠٠  )ج(بوتان

  ١٥٥  ٣٦٠  ١ ٠٣٠  ٠ر٠٠٢٨٣  ٠ر٠٠١٠٠  )ج(جزر كوك
  ١٥٥  ٣٦٠  ١ ٠٣٠  ٠ر٠٠٢٨٣  ٠ر٠٠١٠٠  )ج(ملديف

  ١٥٥  ٣٦٠  ١ ٠٣٠  ٠ر٠٠٢٨٣  ٠ر٠٠١٠٠  )ج(جزر مارشال
  ١٥٥  ٣٦٠  ١ ٠٣٠  ٠ر٠٠٢٨٣  ٠ر٠٠١٠٠  )ج(منغوليا
  ١٥٥  ٣٦٠  ١ ٠٣٠  ٠ر٠٠٢٨٣  ٠ر٠٠١٠٠  )ج(ناورو
  ١٥٥  ٣٦٠  ١ ٠٣٠  ٠ر٠٠٢٨٣  ٠ر٠٠١٠٠  )ج(باالو

  ١٥٥  ٣٦٠  ١ ٠٣٠  ٠ر٠٠٢٨٣  ٠ر٠٠١٠٠  )ج(جزر سليمان
   ٥ ٣٦٣ ٠٢٧   ١٢ ٦٥٣ ٠١٧   ٣٦ ٤٣١ ٩٩٧  ١٠٠ر٠٠٠٠١  ٤٩ر٩٤٧٩٠ المجموع

  
  ٢ر٥٦٦٦٧٤٥  )أ(  
  .الحد األقصى) ب(  
  .الحدود الدنيا للمدفوعات) ج(  
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  ٣الملحق 
  

  البرنامج التقني
  
  بناء القدرات والتدريب  -١
  

  تخطيط وتنفيذ المساعدة التقنية للبلدان في مجال مكافحة التبغ  •  
  

  برامج قطريةتقديم منح ابتدائية إلنشاء   •  
  

  التشريعات الوطنية والدعم االقتصادي ودعم تنظيم المنتجات  •  
  

  حلقات العمل لمشاريع التدريب وبناء القدرات  •  
  

  إعداد ونشر إرشادات وتقارير لمكافحة التبغ  •  
  
  الشبكة العالمية لمبادرة التحرر من التبغ  -٢
  

ة األخرى في العمل على تيسير أعمال مكافحة        االشتراك مع المراكز المتعاونة والوكاالت الدولي       •  
  التبغ على المستويين اإلقليمي والقطري

  
  جهود جمع األموال بما في ذلك اجتماعات منظمة الصحة العالمية لألطراف المهتمة  •  

  
المشاركة في المؤتمرات العالمية وغيرها من االجتماعات العالمية واإلقليمية ذات الصلة بمكافحة   •  

  التبغ
  

التعاون مع المنظمات غير الحكومية لدعم مكافحة التبغ علىالمـستويات العـالمي واإلقليمـي                •  
  والقطري

  
  نشر الممارسات الحالية والدروس المستفادة من التجارب القطرية في مكافحة التبغ  •  

  
نـشطة  اضطالع فرقة عمل تابعة لألمم المتحدة، والسيما بالتعاون مع البنك الـدولي، بإعـداد أ                •  

  لمكافحة التبغ تشمل قطاعات عديدة
  

البرامج التنسيقية والتطويرية الداخلية لمنظمة الـصحة العالميـة، بمـا فـي ذلـك الخلـوات                   •  
  .واالجتماعات، الخ

  
المشاركة في البرامج القائمة على نطاق المنظمة بما في ذلك تقارير األجهزة الرئاسية والمجلس                •  

  التنفيذي
  
  قبة والرصدبرنامج المرا  -٣
  

وضع توصيات بخصوص سياسات تنظيم التبغ بما في ذلك إنـشاء شـبكة مختبـرات معنيـة                   •  
  باختبارات التبغ

  
  إقامة نظام عالمي لمراقبة التبغ بما في ذلك إجراء االستقصاءات العالمية  •  
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  وضع وتنفيذ نظام معلومات عالمي لمكافحة التبغ  •  
  

  يم التقارير عنها وإجراء البحوث والتحليالت بخصوصهامراقبة ورصد صناعة التبغ وتقد  •  
  
  البحوث ووضع السياسات  -٤
  

  :وضع ونشر توصيات بخصوص السياسات في المجاالت التالية  •
  

  )التدخين الالإرادي(دخان التبغ غير المباشر   •
  

  التبغ والشباب  •
  

  قضايا التبغ بحسب نوع الجنس  •
  

  اإلقالع عن التدخين  •
  

  ر المهنيين الصحيين في مكافحة التبغدو  •
  

  التبغ والسل  •
  

  إجراء بحوث اقتصادية بشأن مكافحة التبغ على المستويات العالمي واإلقليمي والقطري  •  
  
  االتصاالت ووسائل اإلعالم  -٥
  

   الوقائع والحمالت والجوائز العالمية واإلقليمية–اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين   •  
  

   مبادرة التحرر من التبغ على اإلنترنتموقع  •  
  

 )مقابالت، كتابات، أنشطة صحفية، الخ(التعاون مع سائل اإلعالم   •  
 

  ة مبادرة التحرر من التبغ والتقرير المرحلي الخاص ببرنامج العملأنشط • 
  
  وظائف أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  -٦
  

  عقد حلقات عمل واجتماعات إلذكاء الوعي  •  
  

ظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة      عقد جلسات استماع عامة بخصوص اتفاقية من        •  
  التبغ

  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية والشركاء اآلخـرين فـي اتفاقيـة                 •  

جوانب الصحة العمومية في اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة          : منظمة الصحة العالمية اإلطارية   
لة أمور من بينها القانون الدولي العام وقانون        ومكافحة التبغ والجوانب القانونية التي تشمل جم      

  المعاهدات والقانون التجاري الدولي والقانون المقارن
  

  عقد دورات هيئة التفاوض الحكومية الدولية وإعداد الوثائق وتوزيعها ودعم الدورات  •  
  

عها ودعم  عقد دورات الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية وإعداد الوثائق وتوزي            •  
  الدورات
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  ٤الملحق 
  

  برنامج دعم المعاهدة
  

  ١:وظائف األمانة في مجال دعم المعاهدة
  

وضع الترتيبات الالزمة لعقد دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وتزويـدها بالخـدمات               •  
  الالزمة؛

  
  إحالة التقارير التي تتلقاها عمالً بأحكام االتفاقية؛  •  

  
طراف، ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التـي تمـر اقتـصاداتها       توفير الدعم لأل    •  

  بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، في جمع وإرسال المعلومات الالزمة وفقاً ألحكام االتفاقية؛
  

إعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى االتفاقية وتوجيهات مؤتمر األطراف وتقديمها إلـى مـؤتمر         •  
  األطراف؛

  
تأمين التنسيق الالزم، بهدي من مؤتمر األطراف، مع المنظمات المختصة الحكوميـة الدوليـة                •  

  األخرى، الدولية منها واإلقليمية، وغيرها من الهيئات؛
  

اتخاذ أية ترتيبات إدارية أو تعاقدية قد يقتضيها االضطالع بوظائفها على نحـو فعـال، وفـق                   •  
  توجيهات مؤتمر األطراف؛

  
وظائف السكرتارية األخرى المحددة بموجب االتفاقية وأي من بروتوكوالتها وأي وظـائف            أداء    •  

  .أخرى يحددها مؤتمر األطراف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية) ٣(٢٤انظر المادة    ١
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  ٥الملحق 
  

  البرنامج اإلداري
  
  خدمات إدارة الموارد البشرية  )١(
  

 التوظيف  ) أ(
  
 إدارة شؤون الموظفين  ) ب(
 
  إعداد الموظفين وتدريبهم  )ج(

  
  الموارد الماليةخدمات إدارة   )٢(
  

  الخدمات المحاسبية  )أ(  
  دفتر األستاذ العام  ‘١’    

  حساب المقبوضات  ‘٢’  
  حساب المدفوعات  ‘٣’  
  إدارة الصناديق  ‘٤’  
  إدارة حسابات السلف  ‘٥’  
  المرتبات  ‘٦’  
  المصروفات النثرية  ‘٧’  

  
  إدارة الميزانية  )ب(  

  
  إدارة الخزانة  )ج(  

  
  حشد الموارد  )د(  

  
   الخدمات العامةإدارة  )٣(
  

  األمن  )أ(  
  

  إدارة السفر  )ب(  
  

  المشتريات  )ج(  
  

  خدمات النقل  )د(  
  

  خدمات البريد  )ه(  
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  خدمات االستنساخ  ) و(
  

  إدارة المرافق  )ز(  
  
  االتصاالت وخدمات التكنولوجيا  )٤(
  

  االتصاالت    )أ(  
  

  الفاكس/ خدمات الهاتف  ‘١’    
  .)فيديوية، الخالسمعية، ال(الخدمات متعددة الوسائط   ‘٢’    
  الربط الشبكي  ‘٣’    

  
  الخدمات الحاسوبية  ) ب(

  
  العمليات الحاسوبية  ‘١’    
  خدمات التطبيقات  ‘٢’    
  .)مكتب المساعدة، التدريب، الخ(خدمات دعم العمالء   ‘٣’    

  
  إدارة خدمات المؤتمرات  )٥(
  

  خدمات الترجمة الفورية  )أ(  
  

  خدمات الترجمة التحريرية  )ب(  
  

  لجة الكلماتخدمات معا  )ج(  
  

  خدمات الطباعة  )د(  
  

  خدمات دعم المشاركين  )ه(  
  
 
  

=     =     =  


