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، ٢٠١٢وأرســلت مــذكرات شــفوية إلــى األطــراف والمــراقبين فــي أواخــر حزيــران/ يونيــو/ أوائــل تمــوز/ يوليــو   -٤
تــدعوهم إلــى ترشــيح ممثلــين، باإلضــافة إلــى جــدول األعمــال المؤقــت، وكــان قــد تــم إعــداد هــذه المــذكرات وجــدول 

تشاور من هيئة المكتب. وتجري األعمال التحضيرية األخرى حسبما كان مخططـًا، بمـا فـي ذلـك إعـداد األعمال بال
  الوثائق الرسمية.

  
  دعم عمل هيئة مكتب مؤتمر األطراف  

  
: تم تقديم الدعم لعمل هيئة المكتب التي انتخبتها الدورة الرابعة لمـؤتمر األطـراف هذه المهمة قيد اإلنجاز  -٥

ــدا فــي عــام  ٢٠١٢طــًا. واجتمعــت هيئــة المكتــب فــي نيســان/ أبريــل حســبما كــان مخط عقــب اجتمــاعين ســابقين ُعِق
خطـة العمـل . واستعرضت هيئة المكتب اإلرشادات وقدمتها إلى األمانة بشأن عدد من المسائل، مثـل تنفيـذ ٢٠١١

لتي طلب مؤتمر األطراف تقديمها إلى االتفاقية، والتقارير اوالميزانية، والتطورات اإلقليمية والعالمية في مجال تنفيذ 
وأثنـــاء الـــدورة الخامســـة لمـــؤتمر  قبـــلدورتـــه الخامســـة. وسيســـتمر، كمـــا هـــو مخطـــط، تقـــديم الـــدعم لهيئـــة المكتـــب، 

  .٢٠١٣األطراف، وكذلك العمل المتوقع في عام 
  

  البروتوكول والمبادئ التوجيهية والصكوك الممكنة لتنفيذ االتفاقية
  

  نجازهاالمهام التي يتعين إ
  

الــدورة الخامســـة لهيئــة التفـــاوض الحكوميــة الدوليـــة المعنيـــة بوضــع بروتوكـــول بشــأن االتجـــار غيـــر 
  المشروع بمنتجات التبغ، وٕاحالة مسودة البروتوكول إلى الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف

  
الالزمـــة لعقـــد الـــدورة  ميزانيـــة: تكفلـــت األمانـــة باتخـــاذ الترتيبـــات التنظيميـــة والتقنيـــة والهـــذه المهمـــة منجـــزة  -٦

فــي  ٢٠١٢نيســان/ أبريــل  ٤آذار/ مــارس إلــى  ٢٩الخامســة لهيئــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة، والتــي ُعقــدت فــي 
جنيف، بما في ذلك األعمال التمهيدية للدورة التي اضطلع بها الفريـق العامـل غيـر الرسـمي المعنـي بوضـع مسـودة 

عمليـة الحقـة للـدورة تتعلـق ي طلبها الفريـق العامـل غيـر الرسـمي. كمـا نفـذت البروتوكول، وٕاعداد التقارير التقنية الت
بتعليقــات األطــراف بخصــوص دقــة ترجمــة المســودة المتفــق عليهــا إلــى اللغــات الرســمية لمــؤتمر األطــراف. وأحيلــت 

لـدورة ، أي قبـل سـتة شـهور مـن افتتـاح ا٢٠١٢أيـار/ مـايو  ١١المسودة مع تقرير الرئيس إلى مؤتمر األطـراف فـي 
  الخامسة لمؤتمر األطراف كما هو منصوص عليه.

  
انعقــاد األفرقــة العاملــة الثالثــة التــي أنشــأها مــؤتمر األطــراف، مــع تقــديم التقــارير إلــى الــدورة الخامســة 

  لمؤتمر األطراف
  
 ١٠و ٩و ٦: قدمت األمانة كل المساعدة لتنظيم عمـل األفرقـة العاملـة المعنيـة بـالمواد هذه المهمة منجزة  -٧
كــانون  ٨إلــى  ٦العاملــة فــي جنيــف مــن  وُعقــدت اجتماعــات األفرقــة ١، والتــي أنشــأها مــؤتمر األطــراف.١٨و ١٧و

، ٢٠١٢شـباط/ فبرايـر  ١٦إلـى  ١٤، ومـن ٢٠١٢كانون الثاني/ ينـاير  ٢٦إلى  ٢٤ومن ، ٢٠١١األول/ ديسمبر 
  سيون لكل فريق عامل. بالترتيب، وذلك عقب األعمال التحضيرية التي اضطلع بها الميسرون الرئي

  
  

                                                           
، والـــذي كـــان قـــد تحـــدد عملـــه كنشـــاط موصـــى ٦قــدمت أســـتراليا األمـــوال الالزمـــة لعمـــل الفريـــق العامـــل المعنـــي بالمـــادة     ١

  ة ورهنًا بتوافر الموارد من خارج الميزانية.باالضطالع به دون تمويل من الميزاني
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 ٩بتقـديم مســودة المبــادئ التوجيهيـة بشــأن المــادة  ٢٠١٢وتمـت المرحلــة األولـى مــن العمــل فـي أوائــل عــام   -٨
 ١٠و ٩مع التقارير المشتملة على االقتراحات الخاصـة بمواصـلة إعـداد المبـادئ التوجيهيـة الجزئيـة بشـأن المـادتين 

وأقيمـــت الوثـــائق لألطـــراف كـــي تبـــدي تعليقاتهـــا . ١٨و ١٧يات للمـــادتين ومســـودة خيـــارات السياســـة العامـــة والتوصـــ
. وراجع الميسرون الرئيسيون تعليقات األطراف، ٢٠١٢حزيران/ يونيو  ٢٥أيار/ مايو إلى  ١١عليها في الفترة من 

من ووضــعت فــي الحســبان لــدى إنجــاز مســودة المبــادئ التوجيهيــة والتقــارير المقدمــة إلــى مــؤتمر األطــراف. وتتضــ
المزيـــد مـــن  FCTC/COP/5/10)و FCTC/COP/5/9و (FCTC/COP/5/8الوثـــائق المقدمـــة مـــن األفرقـــة العاملـــة 

  التفاصيل في هذا الخصوص.
  

  فريق الخبراء المعني باإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود
  
االضـطالع : تـم تحديـد هـذه المهمـة كنشـاط موصـى بهذه المهمة تقتضي إجراءات للتغلب على المخـاطر  -٩

به في خطة العمـل دون تمويـل مـن الميزانيـة ورهنـًا بتـوافر األمـوال مـن خـارج الميزانيـة. وتشـاورت األمانـة مـع هيئـة 
وبــذلت جهـودًا مـن أجــل جمـع المــوارد ، FCTC/COP4(20)المكتـب بشـأن عمليــة إنشـاء فريـق الخبــراء، وفقـًا للقـرار 

. وسـيقدم ٢٠١٣زال جاريـًا بغيـة إنجـاز هـذا النشـاط فـي عـام امـالالزمة. بيد أن السعي إلى الحصـول علـى األمـوال 
  تحديث آخر للمعلومات في هذا الصدد في الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف.

  
  االتفاقية بموجبترتيبات تقديم التقارير 

  
  المهام التي يتعين إنجازها

  
  تقارير األطراف والتقارير المرحلية العالمية عن تنفيذ االتفاقية  

  
: نظمـت األمانـة العمـل وفقـًا لـدورة تقـديم التقـارير التـي اعتمـدها مـؤتمر األطـراف هذه المهمة قيد اإلنجـاز  -١٠

وتـــم تلقــــي وتحليـــل تقـــارير األطـــراف بانتظـــام، مـــع إعطــــاء ). FCTC/COP4(16)فـــي دورتـــه الرابعـــة (فـــي القـــرار 
 ١٢٦كــان قــد قــدم التقــارير  ٢٠١٢ونيــو التعليقــات لمراكــز االتصــال التابعــة لألطــراف. وبحلــول منتصــف حزيــران/ ي

طرفــًا التــي كــان مــن المتوقــع أن تقــدم تقاريرهــا وفقــًا للــدورة الجديــدة  ١٧٤) طرفــًا مــن األطــراف البــالغ عــددها ٪٧٢(
وعلــى الــرغم مــن أن معــدل تقــديم التقــارير يقتضــي زيــادة أخــرى فــإن تقيــد التقريــر بشــروط اســتمارة التبليــغ قــد تحّســن 

لسنوات السابقة. وكما هو متوخى في خطـة العمـل فـإن قاعـدة بيانـات التقـارير محّدثـة وقابلـة للبحـث باعمومًا قياسًا 
ويجري العمل حاليًا على إتاحـة البحـث بنصـوص القـوانين واللـوائح المقدمـة فيها بأسماء األطراف وأحكام المعاهدة. 

ات أوسـع لالتفاقيـة، وسـيتم إنجازهـا فـي من األطراف كي يسهل البحث فيها وتبادلها فـي إطـار إعـداد منصـة معلومـ
  .٢٠١٣النصف األول من عام 

  
عن تنفيذ االتفاقية قيد اإلعداد في وقت كتابـة هـذا التقريـر فـي  ٢٠١٢وكان التقرير المرحلي العالمي لعام   -١١

مبر . وسوف يتاح التقرير المرحلـي الـذي سـيقدم إلـى مـؤتمر األطـراف فـي منتصـف أيلـول/ سـبت٢٠١٢تموز/ يوليو 
  ).FCTC/COP/5/5كما هو مخطط (الوثيقة 

  
  دعم األطراف في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير

  
: ُعقـدت حلقـات عمليـة ودورات تدريبيـة بشـأن تقـديم التقـارير، وذلـك بالتعـاون مـع هذه المهمة قيد اإلنجـاز  -١٢

كمـا هـو مبـين فـي تقريـر األداء الخـاص بخطـة العمـل  فيمـا يتعلـق بـدورة تقـديم التقـارير،المكاتـب اإلقليميـة للمنظمـة 
). وســـوف ُتعقـــد الجولـــة التاليـــة مـــن هـــذه الحلقـــات العمليـــة FCTC/COP/5/19(الوثيقـــة  ٢٠١١-٢٠١٠والميزانيـــة 
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فيمـا يخـص دورة  ٢٠١٣وأنشطة التدريب (وجهًا لوجه، أو باستخدام تكنولوجيـا اإلنترنـت كلمـا أمكـن ذلـك) فـي عـام 
. وعــالوة علــى ذلــك يــتم إســداء المشــورة إلــى األطــراف ككــل، كــل علــى حــدة، بنــاًء علــى ٢٠١٤لعــام تقــديم التقــارير 

  طلبها، بشأن تقاريرها. 
  

  المساعدة المقدمة إلى األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية
  

  المهام التي يتعين إنجازها
  

عاهـدة، وتعزيـز نقـل تقديم المشورة والدعم بشأن تجميع وتوصيل المعلومات عـن المسـائل الخاصـة بالم
  الخبرات والتكنولوجيا

  
: تــم تحديــد الحلقــات العمليــة البلدانيــة والمشــورة والمســاعدة لكــل بلــد باعتبارهــا هــذه المهمــة قيــد اإلنجــاز  -١٣

الوسـائل الرئيسـية لتنفيــذ هـذا العمـل. ويجــري التخطـيط لعقـد حلقــات عمليـة بلدانيـة، بالتعــاون مـع األطـراف المضــيفة 
. وستشـمل الحلقـات العمليـة، مثلمـا تـم ٢٠١٣فيمـا يتعلـق بعـام  ٢٠١٢في أواخر عـام ليمية للمنظمة، والمكاتب اإلق

، مجموعة واسعة من المسائل المشار إليها فـي خطـة العمـل، مثـل ٢٠١١في الحلقات العملية التي عقدت في عام 
المتاحــة لــدعم التنفيــذ، وتبــادل دة خبــرات األطــراف وأفضــل الممارســات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة، وصــكوك المعاهــ

المعلومات على أساس تقـارير األطـراف، وتعزيـز نقـل الخبـرات والتكنولوجيـا بـين األطـراف. وتـتم تغطيـة معظـم هـذه 
المسائل أيضًا، باإلضافة إلى مسائل أخـرى تتعلـق بالمعاهـدة، لـدى تقـديم المشـورة والمسـاعدة لكـل بلـد عنـد الطلـب. 

إلى الدورة السادسة لمؤتمر األطراف معلومات  ٢٠١٣-٢٠١٢سيقدم عن األداء في الفترة وسيتضمن التقرير الذي 
  تفصيلية عن األنشطة المضطلع بها في هذا المجال حتى نهاية الثنائية. 

  
وعــززت األمانــة أيضــًا دعمهــا لألطــراف فــي اإلعــداد للــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف، وذلــك عــن طريــق   -١٤

والبعثـات الدائمـة، والتعمـيم المسـبق للوثـائق والجوانـب التنظيميـة التصـال والمنسـقين اإلقليميـين التواصل مع مراكـز ا
االجتماعـــات اإلقليميـــة وتنفيـــذ عـــروض للـــدورة فـــي الموقـــع اإللكترونـــي التفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريــــة، والمشـــاركة فـــي 

ــ ١توضــيحية بشــأن جــدول أعمــال الــدورة أثنــاء هــذه االجتماعــات. ى مــؤتمر األطــراف أثنــاء الــدورة أحــدث وســتقدَّم إل
  المعلومات عن المساعدة المقدمة لألطراف بشأن اإلعداد للدورة.

  
  تقدير االحتياجات وتعزيز الحصول على الموارد المتاحة

  
، أي لدى كتابة هذا التقرير، كانـت قـد أجريـت ٢٠١٢: بحلول أوائل تموز/ يوليو هذه المهمة قيد اإلنجاز  -١٥

وتـم التخطـيط إلجـراء تقـديرات لخمسـة أو  ٢كة لالحتياجات مع الحكومـات المعنيـة فـي أربعـة أطـراف،تقديرات مشتر 
ــــول نهايــــ ــــين . ٢٠١٢عــــام  ةســــتة أطــــراف بحل ــــوافرة إجــــراء مــــا ب ــــديرات أو  ١٠وســــتتيح المــــوارد المت تقــــديرًا  ١٢تق

  .٢٠١٤و أكبر قليًال في عام لالحتياجات وما يتصل بذلك من دعم التنفيذ قبل الثنائية، فضًال عن عدد مماثل أ
  

وبرنــامج تقــدير االحتياجــات يأخــذ بعــين االعتبــار األبعــاد المتعــددة القطاعــات واألبعــاد التطويريــة للمعاهــدة   -١٦
ويشـــمل كـــل فـــروع الحكومـــة باإلضـــافة إلـــى وزارة الصـــحة، وذلـــك بـــدعم مـــن مكاتـــب المنظمـــة اإلقليميـــة والقطريـــة، 

                                                           
أثناء كتابة هذا التقرير ُوضع جدول زمني لعقد سلسلة من هذه االجتماعـات فـي تمـوز/ يوليـو، وهـي تحديـدًا اجتماعـات     ١

، ٢٠١٢أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٠-٨؛ وأنقـــرة، تركيـــا، ٢٠١٢تمـــوز/ يوليـــو  ١٢-١٠إقليميـــة ســـتعقد فـــي: بنمـــا العاصـــمة، بنمـــا، 
  . وكان يجري بحث إمكانيات أخرى أثناء إنجاز هذا التقرير. ٢٠١٢أيلول/ سبتمبر  ٢٨-٢٦القاهرة، مصر، و 
  جزر كوك وقيرغيزستان وساموا وجزر سليمان.    ٢
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ية كالبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغير ذلـك، مـع البـرامج الخاصـة والمانحين المعنيين وشركاء التنم
بالبلــدان والقــدرة علــى تقــديم المســاعدة علــى التنفيــذ. وفــي إطــار تقــدير االحتياجــات تتصــل األمانــة أيضــًا بالحكومــة 

قية تحت مظلة إطار األمم المتحدة المعنية وبمكتب الممثل المقيم لألمم المتحدة في البلد من أجل إدراج تنفيذ االتفا
وفي خطة العمل.  FCTC/COP4(17)للمساعدة اإلنمائية، وهذا توجه استراتيجي حدده مؤتمر األطراف في القرار 

وبدأ العمل أيضًا على تقديم وتيسير المساعدة لألطراف كـي تلبـي احتياجاتهـا الفوريـة المحـددة فـي التقـديرات، سـواء 
خالل الموارد والقنوات اإلنمائية الموجودة، مع القيام بذلك أيضـًا مـن خـالل تحديـد  ومنبعيد، في األمد القريب أو ال

المانحين المحتملين، وٕاشراكهم كلما أمكن، خالل عملية تقدير االحتياجات المشتركة. وشملت حتـى اآلن المسـاعدة 
فـًا أخـرى تـم تقـدير احتياجاتهـا أو سـيتم وستشـمل بالتـدريج أطرا ١المباشرة بشأن االحتياجـات المحـددة أربعـة أطـراف،

تقدير احتياجاتها، إلى جانب تيسير المسـاعدة مـن المـانحين واآلليـات والمصـادر اإلنمائيـة فيمـا يخـص االحتياجـات 
  في األمد األطول، حسب االقتضاء. 

  
تعريـــف بقاعـــدة وتواصـــل األمانـــة أيضـــًا تحـــديث قاعـــدة البيانـــات الخاصـــة بمـــوارد دعـــم تنفيـــذ االتفاقيـــة، وال  -١٧

البيانــات هــذه. والصــلة المخطــط إلقامتهــا بــين قاعــدة البيانــات وتقــديرات االحتياجــات تجــري إقامتهــا اآلن فــي إطــار 
تطوير منصة معلومات أوسع نطاقًا لالتفاقية. وسيتاح في الـدورة الخامسـة لمـؤتمر األطـراف المزيـد مـن المعلومـات 

  أكثر فأكثر على استخدامها.عن قاعدة البيانات من أجل تشجيع األطراف 
  

والتقريــر المطلــوب فــي خطــة العمــل عــن تعزيــز نقــل الخبــرات والتكنولوجيــا مشــمول فــي التقريــر األعــم عــن   -١٨
  ).FCTC/COP/5/15(الوثيقة  FCTC/COP4(17)موارد وآليات المساعدة، والمعد وفقًا للقرار 

  
  التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات األخرى

  
  المهام التي يتعين إنجازها

  
  إقامة وتوسيع التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والحكومية الدولية واإلقليمية والهيئات األخرى

  
إن عقــد االجتمــاع الخــاص لفرقــة العمــل المخصصــة المشــتركة بــين الوكــاالت : هــذه المهمــة قيــد اإلنجــاز  -١٩

باالشتراك مع مكتب المدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة ومبـادرة  ٢التبغ،والتابعة لألمم المتحدة المعنية بمكافحة 
عضــوًا فــي فرقــة  ١٢التحـرر مــن التبــغ، كــان لـه دور رئيســي فــي تعزيــز العمـل فــي هــذا المجــال. وحضـر االجتمــاع 

جابة وكذلك ممثـل مـن المكتـب التنفيـذي لألمـين العـام وشـارك بصـفة مراقـب. واسـتعرض المشـاركون االسـت ٣العمل،
المشــــتركة بــــين الوكــــاالت والمتعــــددة القطاعــــات لالحتياجــــات المتعلقــــة بتنفيــــذ االتفاقيــــة، مثلمــــا طالبــــت بــــه الــــدورة 

وبناًء على نتائجهـا تـم إعـداد للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،  ٢٠١٠الموضوعية التي ُعقدت عام 
االجتمــاعي فـــي دورتـــه الموضــوعية التـــي عقــدت فـــي عـــام تقريــر األمـــين العــام وتقديمـــه إلـــى المجلــس االقتصـــادي و 

. وتضــمن التقريــر عــدة أمــور منهــا جــدول خــاص بــدور وٕامكانــات مختلــف وكــاالت األمــم المتحــدة فــي مجــال ٢٠١٢
  تعزيز تنفيذ االتفاقية، وخصوصًا في البلدان النامية.

                                                           
  بوتان وغانا وغواتيماال واألردن.    ١
  .  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٨-٢٧جنيف،     ٢
ذيــة والزراعــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وأمانــة اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، شــمل المشــاركون منظمــة األمــم المتحــدة لألغ    ٣

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهيئة األمم المتحدة للمسـاواة بـين الجنسـين. وتمكـين 
ك الدولي، ومنظمة الجمارك العالميـة، ومنظمـة الصـحة المرأة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (من خالل مشاركة كتابية)، والبن
  العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية.
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سـع فـي التعـاون بشـأن العمـل الخـاص تجـري مناقشـة التو  وبناًء على الجدول الوارد في تقريـر األمـين العـام  -٢٠
بالمعاهــدة وتعزيــزه مــع عــدة وكــاالت، مثــل برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي والبنــك الــدولي ومــؤتمر األمــم المتحــدة 

والحلقــات للتجــارة والتنميــة، بمــا يشــمل االضــطالع بــذلك مــن خــالل إشــراك هــذه الجهــات فــي تقــديرات االحتياجــات، 
كـي يشـمل عـددًا أكبـر مـن الوكـاالت  ٢٠١٣التقارير التقنية. وسيمدَّد هذا العمل حتى عام  لدانية، وٕاعدادملية البعال

ومجاالت العمل، مع مراعـاة نتـائج اسـتعراض العمـل المتعلـق بالتعـاون الـدولي مـن قبـل مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه 
عـض الشـركاء الرئيسـيين الخامسة. وسيشمل أيضـًا، حسـب االقتضـاء، إجـراء استعراضـات ثنائيـة وأطـر تعـاون مـع ب

  الذين لديهم إمكانات كبيرة لدعم تنفيذ المعاهدة على الصعيد الدولي.
  

وكان التجميع العام للعمل المتعلق بإدراج تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية تحـت مظلـة إطـار األمـم المتحـدة   -٢١
ك في سـياق عمليـة األمـم المتحـدة الراميـة للمساعدة اإلنمائية، كما هو متوخى في خطة العمل، بما يشمل القيام بذل

إلى "توحيد األداء"، واإلطار التشغيلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، يتقدم على نحو جيد بفضل تعزيز التعاون 
االتحـــاد (مـــع وكـــاالت األمـــم المتحـــدة وســـائر شـــركاء التنميـــة (كاالتحـــاد األوروبـــي)، فـــي إطـــار مشـــروع ممـــول مـــن 

  . )المعاهدة في البلدان النامية األوروبي لدعم تنفيذ
  

تحــديث للمعلومــات عــن التنســيق مــع المنظمــات الحكوميــة  وســيتاح فــي الــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف  -٢٢
نتائج استعراض تقرير األمين العام في الدورة الموضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام  يشملالدولية، بما 

٢٠١٢.  
  

  دان الجنوب في مجال تبادل الخبرات فيما يتصل بتنفيذ االتفاقيةتعزيز التعاون بين بل
  

 ٢٠١٢حزيــران/ يونيــو  ٢٨إلــى  ٢٦: عقــدت األمانــة فــي جنيــف فــي الفتــرة مــن هــذه المهمــة قيــد اإلنجــاز  -٢٣
اجتماع الخبراء، المحدد في خطة العمل، والـذي لـه دور أساسـي فـي تعزيـز العمـل فـي هـذا المجـال. وشـملت نتـائج 

اع خطــــة عمــــل ومشــــاريع إرشــــادية مقترحــــة فــــي هــــذا المجــــال، كمــــا هــــو متــــوخًى فــــي خطــــة العمــــل والقــــرار االجتمــــ
FCTC/COP4(19) وسيتاح في الـدورة الخامسـة لمـؤتمر األطـراف تحـديث للمعلومـات، بمـا فـي ذلـك تحـديثها مـن .

  ).FCTC/COP/5/17خالل تقرير األمانة المتوخى في خطة العمل (الوثيقة 
  

  اد المنظمات غير الحكوميةاستعراض اعتم
  

: قُـدِّم إلـى مـؤتمر األطـراف، حسـبما كـان مخططـًا، تقريـر األمانـة عـن االسـتمارة هذه المهمـة قيـد اإلنجـاز  -٢٤
النموذجيــة المعــدة كــي تســتخدمها المنظمــات غيــر الحكوميــة الراغبــة فــي تقــديم طلــب الحصــول علــى مركــز مراقــب، 

د فــي المســتقبل. وبنــاًء علــى القــرار المتوقــع أن يتخــذه مــؤتمر األطــراف ومجموعــة اســمية لتيســير اســتعراض االعتمــا
هـــذه المســـألة ســـتجري األمانـــة استعراضـــًا العتمـــاد المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي النصـــف الثـــاني مـــن عـــام بشـــأن 
، بغيــة اســتكمال التقريــر الخــاص باالعتمــاد وتقديمــه، عــن طريــق هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــراف، إلــى الــدورة ٢٠١٣

  .٢٠١٤تالية لمؤتمر األطراف في عام ال
  

  ترتيبات وأنشطة اإلدارة والتنظيم وسائر الترتيبات واألنشطة األخرى
  

  المهام التي يتعين إنجازها
  

  المهام المتعلقة باإلدارة والتنظيم
  

تـــم بالفعـــل إدراج خطـــة عمـــل األمانـــة والترتيبـــات اإلداريـــة علـــى نحـــو كامـــل، : هـــذه المهـــام قيـــد اإلنجـــاز  -٢٥
ومواءمتهـــا عنـــد اللـــزوم، ضـــمن نظـــام اإلدارة العـــالمي بمنظمـــة الصـــحة العالميـــة. وتقـــدم األمانـــة تحـــديثات منتظمـــة 
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للمعلومــات إلــى هيئــة المكتــب بخصــوص حالــة تنفيــذ خطــة العمــل والميزانيــة الحــاليين، كمــا هــو متــوخى فــي خطــة 
العمـل والميزانيـة المقتـرحتين للفتـرة الماليـة العمل والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف. وُأعدت خطة 

  ).FCTC/COP/5/23(الوثيقة وتم تقديمهما إلى مؤتمر األطراف حسبما كان مخططًا  ٢٠١٥-٢٠١٤
  

وتتوخى خطة العمل الحالية أيضًا نشر وتعميم الوثائق األساسية للمعاهدة باللغات الرسمية السـت لمـؤتمر   -٢٦
ســجالت الرســمية للــدورة الخامســة لهيئــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة بحلــول آخــر األطــراف. وســوف تنشــر األمانــة ال

ســجالت وقــرارات الــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف،  ٢٠١٣، كمــا ستنشــر فــي أوائــل عــام ٢٠١٢أيلــول/ ســبتمبر 
 وطبعــة جديــدة مــن المطبــوع الــذي يحتــوي علــى كــل المبــادئ التوجيهيــة المعتمــدة مــن مــؤتمر األطــراف. وستواصــل

األمانــة أيضــًا نشــر رســائلها اإلخباريــة وحفــظ وتحــديث الموقــع اإللكترونــي التفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بالمعلومــات 
  المتعلقة بالعمل الخاص باالتفاقية والمعاهدة على المستوى العالمي وفي البلدان.

  
المقـدرة الطوعيـة بنهايـة وتتوخى خطة العمل كـذلك التقـدم فـي تعبئـة المـوارد. وقـد زاد تحصـيل المسـاهمات   -٢٧

في الثنائيتين السابقتين، كما حـدثت زيـادة أخـرى إلـى  ٪٩١و ٪٩٠مقارنة بمستوى بلغ  ٪٩٤,٥الثنائية إلى مستوى 
وستسـتمر فـي المتابعـة  ٢٠١٢. وأرسلت األمانة تذكيرات في تمـوز/ يوليـو ٢٠١٢حزيران/ يونيو  ٣٠بحلول  ٪٩٨

د مساهمات الثنائيات السابقة والحالية، وستتبع توجيهات مؤتمر األطـراف مع األطراف التي مازالت متأخرة في سدا
في دورته الخامسة لتعزيـز سـداد المسـاهمات كـي يسـتمر تحسـن مسـتوى تحصـيل المسـاهمات الطوعيـة المقـدرة قبـل 

  نهاية الثنائية.
  

األنشـطة التـي كانـت فـي  وعززت األمانة أيضًا تعبئة الموارد الخارجـة عـن الميزانيـة ممـا زاد تغطيـة معظـم  -٢٨
حاجــة إلــى هــذه المــوارد، وهــي تحديــدًا األنشــطة المتعلقــة بتقــديم المســاعدة إلــى البلــدان الناميــة، وتعزيــز نظــام التبليــغ 
الخاص باالتفاقية، والتعاون الدولي. وسوف يستمر جمع األموال لتغطية مهام أخرى محددة في خطـة العمـل، مثـل 

، وســد الــدعوة واالتصــالن والتــرويج والرعايــة عبــر الحــدود، وتعزيــز العمــل الخــاص بفريــق الخبــراء المعنــي بــاإلعال
  ثغرات التنفيذ في البلدان المحددة أثناء تقدير االحتياجات.

  
  الدعوة واالتصالالمهام المتعلقة ب  

  
اطر ولكنهـا تقتضـي اتخـاذ إجـراءات للتغلـب علـى المخـ ٢٠١٢هذه المهام قيد اإلنجاز فيما يتعلق بعام   -٢٩
ــام  فيمــا يجــري العمــل حســبما هــو مخطــط فيمــا يتعلــق بالتواصــل المنــتظم مــع مراكــز االتصــال : ٢٠١٣يتعلــق بع

الوطنيــة والبعثــات الدائمــة، وكــذلك مــن خــالل الوســائل اإلخباريــة والموقــع اإللكترونــي التفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، 
العالميــة عنــد اللــزوم. ويجــري العمــل أيضــًا علــى وٕاشــراك القــدرات الموجــودة فــي إدارة االتصــاالت بمنظمــة الصــحة 

إنشاء منصة معلومـات واسـعة علـى شـبكة اإلنترنـت لالتفاقيـة، وسـوف تعـزز، ضـمن أمـور أخـرى، قاعـدة الصـكوك 
الالزمة لالتصاالت. وستكثف األمانة أيضًا عملها الخاص باالتصاالت في الشهور القليلة التـي تسـبق والمعلومات 

مسة لمؤتمر األطراف، نظرًا لالهتمام المتزايد من قبل وسائل اإلعالم والجمهور. بيد أنه في األمد انعقاد الدورة الخا
، أي العام الذي يعقب الدورة الخامسة لمؤتمر األطـراف، سـيلزم تعزيـز قـدرات ٢٠١٣المتوسط، وخصوصًا في عام 

فيـذ واالحتياجـات الناشـئة عـن قـرارات االتصاالت من أجل ضمان التوعية والدعوة علـى نحـو فعـال بشـأن أدوات التن
مؤتمر األطراف، والتشجيع على تقوية التغطية على الصعيد الدولي. وسيقتضي ذلك وجود قدرات خبراء دائمة فـي 

وهذه القدرات غير متاحـة حاليـًا نظـرًا األمانة من أجل العمل الخاص باالتصاالت والمتعلق تحديدًا بتنفيذ المعاهدة، 
ل المخصصــــة لتكــــاليف المــــوظفين. وســــتلزم أيضــــًا مــــوارد لتعزيــــز التوعيــــة بالمعاهــــدة مــــن خــــالل لمحدوديــــة األمــــوا

االجتماعات المهنية الرئيسية، كما هو متوخى في خطة العمل. وستواصل األمانة تعبئة المـوارد لتلبيـة االحتياجـات 
  في هذا المجال.
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  الميةالتنسيق مع اإلدارات والمكاتب المعنية في منظمة الصحة الع  
  

: واصـــلت األمانـــة بالتعـــاون مـــع مبـــادرة المنظمـــة للتحـــرر مـــن التبـــغ والمكاتـــب هـــذه المهمـــة قيـــد اإلنجـــاز  -٣٠
اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة، وخصوصــًا بشــأن تنســيق األنشــطة الُقطريــة واإلقليميــة وأعــداد التقــارير التقنيــة مــن أجــل 

فـــي المنظمـــة، والســـيما تلـــك المســـؤولة عـــن األجهـــزة مـــؤتمر األطـــراف. كمـــا شـــمل التنســـيق إدارات وخـــدمات أخـــرى 
الرئاســية وتكنولوجيــا المعلومــات والتنســيق بــين الوكــاالت وخــدمات الوثــائق ومكتــب المستشــار القــانوني. وتــم تكثيــف 
التعاون مع دائرة األمراض غير السارية والصحة النفسية بالنظر إلى اإلعالن السياسي بشأن الوقاية مـن األمـراض 

ارية ومكافحتها، والذي اعتمده االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي أيلـول/ سـبتمبر غير الس
  ، والدور الهام لالتفاقية الذي تضمنه اإلعالن.٢٠١١

  
األعمال األخرى المطلوبة في القرارات المتخذة في الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف والتي لم تذكر بوضوح   

  عملفي خطة ال
  

باإلضــافة إلــى التقــارير المشــار إليهــا فــي خطــة العمــل طلــب مــؤتمر األطــراف، أثنــاء دورتــه الرابعــة، إعــداد   -٣١
ـــنظم  ـــدخان؛ وال ـــارير الخاصـــة بمـــا يلـــي: التبـــغ عـــديم ال عـــدة تقـــارير أخـــرى وتقـــديمها إلـــى دورتـــه الخامســـة، أي التق

 تقــــديم التقــــارير بموجــــباقيــــة (المســــؤولية؛ وترتيبــــات مــــن االتف ١٩اإللكترونيــــة لتوصــــيل النيكــــوتين؛ وتنفيــــذ المــــادة 
االتفاقية؛ والتعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية، ومـوارد وآليـات المسـاعدة علـى تنفيـذ االتفاقيـة؛ والتعـاون 

قدرة مع منظمة التجارة العالمية؛ ودور هيئة المكتب؛ وعملية تعيين رئيس األمانة؛ والتأخر في سداد المساهمات الم
ا أو يجـري إنجازهـا فـي تمـوز/ والمتاح لألطراف. وكـل التقـارير كـان قـد تـم إنجازهـ بالسفرالطوعية؛ والدعم الخاص 

  ، أي في وقت كتابة هذا التقرير. ٢٠١٢ يوليو
  

  ملخص حالة تنفيذ خطة العمل  
  

ة التفـاوض الحكوميـة من بين المهام السبع عشرة المحددة في خطة العمـل ُأنجـزت أربـع مهـام (تتعلـق بهيئـ  -٣٢
مهمـة  ١١الدولية واألفرقة العاملة الثالث التي أنشأها مؤتمر األطراف) في الستة شهور األولى من التنفيذ؛ وهناك 

والمســـاعدة المقدمـــة إلـــى األطـــراف  تقـــديم التقـــارير(تتعلـــق بإعـــداد وعقـــد الـــدورة الخامســـة لهيئـــة التفـــاوض وترتيبـــات 
وميــة واإلدارة والتنظــيم) يجــري العمــل علــى إنجازهــا قبــل نهايــة الثنائيــة. وهنــاك غيــر الحكوالتنســيق مــع المنظمــات 

مهمتــان تتعلقــان بإنشــاء فريــق خبــراء معنــي بــاإلعالن والتــرويج والرعايــة عبــر الحــدود (وهــذا نشــاط غيــر ممــول مــن 
الـدعوة، ستقتضـيان تعبئـة و  االتصـالمن خارج الميزانيـة) وتعزيـز الميزانية وسيتم االضطالع به رهنًا بتوافر األموال 

تقريـرًا  ١١وعالوة علـى ذلـك فهنـاك  موارد إضافية كي يتسنى إنجاز العمل المتوخى في خطة العمل بصورة كاملة.
آخر طلبها مؤتمر األطراف في دورتـه الخامسـة لـم تتضـمنها خطـة العمـل، وتـم إنجازهـا أو كـان يجـري إنجازهـا فـي 

  ذا التقرير.، أي في وقت كتابة ه٢٠١٢تموز/ يوليو 
  

  التنفيذ المالي
  

دوالر أمريكــي شــكلت  ١٤ ٩٠٢ ٠٠٠بلغــت الميزانيــة التــي اعتمــدها مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الرابعــة   -٣٣
دوالر أمريكــي. وباإلضــافة إلــى ذلــك ُحــدد مبلــغ وقــدره  ٩ ١٠٧ ٠٠٠منهــا المســاهمات المقــدرة الطوعيــة لألطــراف 

ية لألمانــــة تتعلــــق بعقــــد الــــدورة الخامســــة لمــــؤتمر األطــــراف فــــي ســــول دوالرًا أمريكيــــًا كتكلفــــة إضــــاف ١ ١٥١ ٧٧٩
  ١دوالرًا أمريكيًا. ١٦ ٠٥٣ ٧٩٩بجمهورية كوريا، وبهذا يبلغ إجمالي احتياجات التمويل لخطة عمل الثنائية 

                                                           
األموال اإلضـافية تقـدَّم مـن جمهوريـة كوريـا، البلـد المضـيف للـدورة الخامسـة لمـؤتمر األطـراف، وفقـًا التفـاق االستضـافة     ١

  .  ٢٠١١عام الذي تم التوقيع عليه في 
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ــــووصـــل إجمـــالي األمـــوال المتاحـــة حت  -٣٤ ــــ، إلـــى مبل٢٠١٢حزيـــران/ يونيـــو  ٣٠ى ـ ــــدوالر أمريك ١٣ ١٥٦ ٤٠١غ ـ  ي،ـ
رح ـــع طـــدوالرًا أمريكيـًا، م ٥٤٦١ي ـــد االفتتاحـــدوالرًا أمريكيـًا، وبلـغ الرصي ١٤ ٦٣٦ ٣٩٥غ ـــوع اإليـرادات البالـــه مجمــفي اــبم
ــــــمبل ــــــالمســـــاهمات المقـــــدرة الطوعيـــــة لألطـــــراف والتـــــي لـــــم تـــــدفع ع غـ ــــــن الفـ ــــــترات الماليـ ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة ـ
للمســــاهمات المقــــدرة الطوعيــــة للفتــــرة  ٪٥دوالرًا أمريكيــــًا، واحتيــــاطي الطــــوارئ بنســــبة  ٤٨٩ ٩٤٩، بمقــــدار ٢٠١١-٢٠١٠و

دوالرات أمريكيـــة، وســـلفة الخـــدمات اإلداريـــة المتلقـــاة فـــي الثنائيـــة الســـابقة بمبلـــغ  ٤٥٥ ٥٠٦، بمبلـــغ ٢٠١٣-٢٠١٢الماليـــة 
  .١من الملحق  ٢دوالر أمريكي، كما هو مبين في الجدول  ٥٤٠  ٠٠٠

  
، وبـين األمـوال ٣٣احتياجـات تمويـل خطـة العمـل، كمـا هـو مشـار إليـه فـي الفقـرة  الفرق بين إجمـاليوبلغ   -٣٥

دوالرًا أمريكيـــًا. بيـــد أن هـــذا المبلـــغ ينبغـــي  ٢ ٨٩٧ ٣٧٨، مبلغـــًا وقـــدره ٢٠١٢حزيـــران/ يونيـــو  ٣٠المتاحـــة حتـــى 
زانيـة لألمـوال الالزمـة لعقـد الـدورة دوالر أمريكي الذي تم تحديده كعنصر من خـارج المي ١ ١٨٨ ٠٠٠تعديله بمبلغ 

وقـــد تمـــت تغطيتـــه بالمســـاهمة العينيـــة مـــن االتحـــاد األوروبـــي (بتغطيـــة تكـــاليف الســـفر  ١الخامســـة لهيئـــة التفـــاوض،
وتكاليف خدمات المؤتمر لتلك الدورة). وبهذا ينخفض الفرق الفعلي بين األموال الالزمة للتنفيذ الكامل لخطة عمـل 

  دوالرًا أمريكيًا. ١ ٧٠٩ ٣٧٨، إلى ٢٠١٢حزيران/ يونيو  ٣٠ين األموال المتاحة حتى وب ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 
  

فـي األشـهر السـتة  ٢٠١٣-٢٠١٢والمبالغ التي دفعتها األطراف لسداد المساهمات المقدرة الطوعية للفترة   -٣٦
ســاهمات المقــدرة مــن إجمــالي الم ٪٣٥دوالرًا أمريكيــًا. ويشــكل ذلــك  ٣ ١٨٨ ١٨٨بلغــت  ٢٠١٢األولــى مــن عــام 

طرفـًا بـدأ نفـاذ االتفاقيـة بالنسـبة  ١٧٤الطوعية، أي بنفس المستوى تقريبـًا المسـجل فـي الثنائيـة السـابقة. ومـن أصـل 
(إما كليًا للثنائية وٕاما جزئيًا)، في حـين  المعنيةدفع سبعون طرفًا مساهماته  ٢٠١٢حزيران/ يونيو  ٣٠إليها بحلول 

ـــاك  ـــة دفـــع األطـــراف أطـــراف لـــم تســـدد مـــ ١٠٤أن هن ا عليهـــا بعـــد. ويجـــري بانتظـــام تحـــديث المعلومـــات عـــن حال
للمســــــاهمات المقــــــدرة الطوعيــــــة، ويمكــــــن االطــــــالع عليهــــــا فــــــي الموقــــــع اإللكترونــــــي التفاقيــــــة المنظمــــــة اإلطاريــــــة 

www.who.int/fctc فــــي الــــدورة الخامســــة  ٢٠١٢تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ٣١. وســــتتاح أحــــدث المعلومــــات حتــــى
  طراف.لمؤتمر األ

  
مـن مجمـوع اإليـرادات.  ٪٣٧,٧دورًا أمريكيـًا، أو  ٥ ٥٢٦ ٢٧١وبلغت المساهمات الخارجة عن الميزانيـة   -٣٧

مـن المنحـة  ٢٠١٣-٢٠١٢دوالرات أمريكيـة بدفعـة الفتـرة  ٤ ١٦٣ ٢٠٥ويتعلق أكبر جزء مـن هـذه اإليـرادات، أي 
تنفيذ االتفاقية، وخصوصًا في البلدان الناميـة، وفقـًا  المقدمة على ثالث سنوات والمقدمة من االتحاد األوروبي لدعم

مليــون يــورو، وهــو مــا يســاوي  ٥,٢(مــن المجمــوع البــالغ  ٢٠١١التفــاق المنحــة الموقــع فــي كــانون األول/ ديســمبر 
دوالرًا أمريكيًا). وشملت األموال أيضًا الدفعة األولى من مساهمة جمهورية كوريا فـي التكـاليف  ٦ ٧١٨ ٣٤٦مبلغ 
دوالرًا أمريكيــًا)، واألمــوال التــي قــدمتها هولنــدا  ٨٠٦ ٢٤٥ضــافية الستضــافة الــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف (اإل
دوالرًا أمريكيــًا) لتكــاليف المــوظفين، ومســاهمة كنــدا اإلضــافية  ٢٠٥ ٤٨٠وأســتراليا ( ٢دوالرًا أمريكيــًا)، ٣٢٤ ٤٦١(

  دوالرًا أمريكيًا). ٢٦ ٨٨٠ن تنفيذ االتفاقية (في دعم األنشطة الخاصة بالجوانب المتصلة بالتجارة م
  

دوالرًا أمريكيــــــًا، بمــــــا فــــــي ذلــــــك تكــــــاليف المــــــوظفين البالغــــــة  ٢ ٣٩٩ ٩٤٤وبلــــــغ إجمــــــالي المصــــــروفات   -٣٨
دوالرًا أمريكيــــــًا (باســــــتثناء تكــــــاليف الســــــفر  ٧٨٩ ٤٦٤دوالرًا أمريكيـــــًا، وتكــــــاليف األنشــــــطة البالغــــــة  ١ ٣٣٧ ٦١٨

مباشرة االتحاد األوروبي لدعم انعقاد الدورة الخامسة لهيئة التفاوض)، وتكاليف دعم البرامج والتكاليف التي غطاها 
  دوالرًا أمريكيًا. ٢٧٢ ٨٦٢المستحقة لمنظمة الصحة العالمية والبالغة 

  
  

                                                           
 .٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٤ –آذار/ مارس  ٢٩    ١

  ألغراض االنتداب.    ٢
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حزيـــران/ يونيـــو  ٣٠المزيـــد مـــن تفاصـــيل التنفيـــذ المـــالي حتـــى نهايـــة الشـــهور الســـتة ( ١ويعـــرض الملحـــق   -٣٩
شــمل الجــدول معلومــات عــن التنفيــذ العــام؛ وتوزيــع األمــوال المتاحــة، بمــا فــي ذلــك توزيــع المســاهمات ). وي٢٠١٢

 أكتــوبراألول/  تشــرين ٣١وتوزيــع اإلنفــاق. وباإلضــافة إلــى ذلــك ســتتاح الجــداول المحدثــة حتــى المقــدرة الطوعيــة؛ 
  في الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف. ٢٠١٢

  
 ٢٠١٣-٢٠١٢فـي التقريـر الخـاص بـاألداء فـي الفتـرة للتنفيذ المالي في الثنائية وستتاح التفاصيل الكاملة   -٤٠

والــذي ســيقدم إلــى الــدورة القادمــة لمــؤتمر األطــراف. ومــع ذلــك تــود األمانــة أن تعــرض بعــض المالحظــات عنــد هــذا 
اإلجراءات من  واتخاذ والبحثالمنعطف، أي بعد ستة شهور من التنفيذ، وذلك لتزويد مؤتمر األطراف بالمعلومات 

  .جانبه، حسب االقتضاء
  

  التأخر في سداد المساهمات المقدرة الطوعية
  

دوالرًا أمريكيــًا هــو القيمــة غيــر المدفوعــة مــن  ٤٨٩ ٩٤٩هنــاك مبلــغ قــدره  ٣٤مثلمــا أشــير إليــه فــي الفقــرة   -٤١
لمـــدفوعات المســـاهمات المســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــة عـــن الثنائيـــات الـــثالث الســـابقة، كمـــا أن الرصـــيد االحتيـــاطي 

دوالر أمريكـي، لـن يتـاح لألمانـة مـن الخـدمات الماليـة بمنظمـة  ٤٥٥ ٥٠٦المقدرة الطوعية في الثنائية المالية، أي 
. ومن ثم فإن األمانة توجه عنايـة مـؤتمر األطـراف واألطـراف إلـى المعنيةالصحة العالمية إلى أن يتم سداد المبالغ 

أن تـدفع مسـاهماتها بأسـرع مـا يمكـن، وذلـك تطلـب مـن األطـراف المتـأخرة فـي السـداد هذه المسألة الهامة، وتود أن 
 ١،٢ضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل، وهو ما طلبه أيضًا مؤتمر األطراف في دورته الرابعة.ل
  

  تكاليف الموظفين
  

يـث تشـير التقـديرات زادت تكاليف الموظفين مجددًا في هـذه الثنائيـة فـي مقـر المنظمـة الرئيسـي بجنيـف، ح  -٤٢
علـى التكـاليف الفعليـة فـي  ٪٢٣و ٪٢٢إلى أن تكاليف الموظفين النموذجيـة زادت فـي المتوسـط بنسـبة تتـراوح بـين 

. وهـذا يزيـد الضـغط علـى األمانـة كـي تقلـل تكـاليف المـوظفين التـي تخضـع بالفعـل لقيـود شـديدة بسـبب ٢٠١٠عـام 
  ارتفاع تكاليف الموظفين في الثنائية الماضية.

  
  العمل المتعلق بالبروتوكول المستقبلي للقضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
ونظــرًا لالعتمــاد المتوقــع لبروتوكــول القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ ســيلزم أن ينظــر   -٤٣

ة األولـى الجتمـاع األطـراف فـي المؤتمر في دراسة التكاليف ذات الصلة بالتحضير لبدء نفاذ البروتوكـول قبـل الـدور 
اتخــذت فيهــا جمعيــة التــي البروتوكــول وأثناءهــا. ويتماشــى ذلــك مــع تجربــة اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة: وهــي الحالــة 

الصحة العالمية ما يلزم من ترتيبات للفترة الممتـدة حتـى الـدورة األولـى لمـؤتمر األطـراف. وٕاذا بـدء نفـاذ البروتوكـول 
سـيعقد االجتمـاع األول لألطـراف مباشـرة قبـل أو بعـد الـدورة السادسـة لمـؤتمر األطـراف،  ٣اً في غضون سـنتين تقريبـ

  .٢٠١٤أي في النصف الثاني من عام 
  
  

                                                           
  ، التأخر في سداد المساهمات المالية.FCTC/COP4(22)القرار     ١
) المزيــد مــن التفاصــيل عــن حالــة التــأخر فــي ســداد FCTC/COP/5/21يــرد فــي تقريــر األمانــة عــن هــذه المســألة (الوثيقــة     ٢

  قدرة الطوعية.المساهمات الم
  بناًء على تجربة اتفاقية المنظمة اإلطارية.    ٣
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. ٢٠١٤-٢٠١٣تقديرات الميزانية وخطة العمل لهذا العمل التحضيري، وتشمل الفتـرة  ٢وترد في الملحق   -٤٤
حســب االقتضــاء، العمــل المقتــرح والميزانيــة المقترحــة لعــام والمطلــوب مــن مــؤتمر األطــراف هــو أن يبحــث ويعتمــد، 

. ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر أمريكــــي، كتعــــديل لخطــــة العمــــل والميزانيــــة الحــــاليتين للفتــــرة  ١ ٣٣٦ ٠٠٠بمبلــــغ  ٢٠١٣
 ٢٠١٥-٢٠١٤مــدرج فــي خطــة العمــل والميزانيــة المقتــرحتين للفتــرة  ٢٠١٤المتعلــق بســنة  بالعمــل والجــزء الخــاص
  ).FCTC/COP/5/23(انظر الوثيقة 

  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

مؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. وتطلب أمانة االتفاقية أيضـًا مـن مـؤتمر األطـراف   -٤٥
ـــزم مـــن إجـــراءات، حســـب االقتضـــاء، بشـــأن التـــأخر فـــي ســـداد المســـاهمات المقـــدرة  ـــه ويتخـــذ مـــا يل أن يوجـــه عنايت

، واألنشـــطة اإلضـــافية المقترحـــة، والميزانيـــة المتعلقـــة بالتحضـــير لبـــدء نفـــاذ ٤١هـــو مبـــين فـــي الفقـــرة الطوعيـــة، كمـــا 
  من هذا التقرير. ٢والملحق  ٤٤البروتوكول، بما يتماشى مع الفقرة 
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  ١ الملحق
  

  )٢٠١٢ وزيران/ يونيح ٣٠(حتى  ٢٠١٣-٢٠١٢التنفيذ المالي في الفترة 
  

  التنفيذ العام (بالدوالر األمريكي)  -١الجدول 
  

  ١٣ ١٥٦ ٤٠١    مجموع األموال المتاحة
  ٢ ٣٩٩ ٩٤٤    اإلنفاق
  ١٠ ٧٥٦ ٤٥٧    الرصيد

  
  توزيع األموال المتاحة (بالدوالر األمريكي)  -٢الجدول 

  
  ٥ ٤٦١    )٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد االفتتاحي (

    تاإليرادا
  ٩١ ١١٠ ١٢٤    ٢٠١٣-٢٠١٢المساهمات المقدرة الطوعية    
  ٥ ٥٢٦ ٢٧١    ٢المساهمات اإلضافية الواردة   
  ١٤ ٦٣٦ ٣٩٥    مجموع اإليرادات   
ناقصــًا: ســلفة الخـــدمات اإلداريــة المقدمــة إلـــى اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريـــة فــي الفتـــرة    
   ٢٠١١-٢٠١٠  

  )٥٤٠ ٠٠٠(  

  )٤٨٩ ٩٤٩(    ٢٠١١-٢٠٠٦ت المقدرة الطوعية المستحقة القبض ناقصًا: المساهما   
  )٤٥٥ ٥٠٦(    ٪٥بنسبة  ٢٠١٣-٢٠١٢ناقصًا: احتياطي الطوارئ للمساهمات المقدرة الطوعية    

 ١٣ ١٥٦ ٤٠١    مجموع األموال المتاحة

  
 ٣(بالدور األمريكي) ٢٠١٣-٢٠١٢المساهمات المقدرة الطوعية للفترة المالية   -٣الجدول 

  

األطراف التي   عدد األطراف
  سددت مبالغ

األطراف التي لم 
  تسدد مبالغ

  ٢٠١٣- ٢٠١٢ المساهمات المقدرة الطوعية
  المتأخر  المدفوع  المجموع

٥ ٩٢١ ٩٣٦  ٣ ١٨٨ ١٨٨  ٩ ١١٠ ١٢٤  ١٠٤  ٧٠  ١٧٤  
  

                                                           
دوالرًا أمريكيــًا مــن البلــدان التــي أصــبحت أطــراف بعــد مــؤتمر  ٣ ١٣٧بمــا فــي ذلــك المســاهمات المقــدرة الطوعيــة بمبلــغ     ١

 للتقريب. دوالرًا أمريكياً  ١٣)، وتم التعديل بمبلغ ٢٠١٠تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٠-١٥األطراف الرابع (

دوالرًا  ٢٦ ٨٨٠دوالرًا أمريكيــًا)، وكنــدا ( ٢٠٥ ٤٨٠المســاهمات الخارجــة عــن الميزانيــة والمقدمــة مــن كــل مــن أســتراليا (    ٢
دوالرًا أمريكيـــــًا)، وجمهوريـــــة كوريـــــا  ٣٢٤ ٤٦١دوالرات أمريكيـــــة)، وهولنـــــدا ( ٤ ١٦٣ ٢٠٥أمريكيـــــًا)، واالتحـــــاد األوروبـــــي (

  من هذا التقرير. ٣٧ًا)، كما هو مبين في الفقرة دوالرًا أمريكي ٨٠٦  ٢٤٥(
، أي في وقت إعداد هذا التقريـر، ٢٠١٢حزيران/ يونيو  ٣٠يبين الجدول حالة سداد المساهمات المقدرة الطوعية حتى     ٣

)، بما FCTC/COP4(20)وبما يتماشى مع جدول المساهمات المقدرة الطوعية الذي اعتمده مؤتمر األطراف الرابع (في القرار 
فـــي ذلـــك مســـاهمات البلـــدان التـــي أصـــبحت أطرافـــًا بعـــد مـــؤتمر األطـــراف الرابـــع. مـــن بـــين األطـــراف الســـبعين التـــي دفعـــت 

 طرفًا سددوا مدفوعات جزئية. ٢٠المساهمات المقدرة الطوعية هناك 
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 توزيع اإلنفاق  -٤الجدول 
  
  التوزيع العام لإلنفاق (بالدوالر األمريكي)  ١-٤
  

  ١ ٣٣٧ ٦١٨    ١ينتكاليف الموظف
  ٧٨٩ ٤٦٤    ٢تكاليف األنشطة

  ٢٧٢ ٨٦٢    تكاليف دعم البرامج
  ٢ ٣٩٩ ٩٤٤    المجموع

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

  ٣٢٦ ٩٨٢    السفر
  ١٨٨ ٨٥٣    تكاليف الموظفين اإلضافية

  ١٦٠ ٠٨٥    تكاليف التشغيل العامة
  ٨٥ ٦٠٢    الخدمات التعاقدية

  ٣ ٨٢٣    االتصاالت
  ١٢٩    المعدات

  ٢٣ ٩٩٠    التعاون المالي المباشر
  ٧٨٩ ٤٦٤    المجموع

  
  (بالدوالر األمريكي) ٢٠١٣-٢٠١٢توزيع تكاليف األنشطة حسب أبواب ميزانية خطة العمل   ٣-٤
  
  ١٤٣ ٥٥٠    الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف  -١
  ٤٤٤ ٠٤٦    ٣التنفيذ األخرىالبروتوكول والمبادئ التوجيهية وصكوك   -٢
  ٦ ٧٠٢    ترتيبات تقديم التقارير بموجب االتفاقية  -٣
  ١٠٣ ٢٣٣    المساعدة المقدمة إلى األطراف لتنفيذ االتفاقية  -٤
  ٥١ ٠٢٦    التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى  -٥
  ٤٠ ٩٠٧    التنظيم واإلدارة  -٦

 ٧٨٩ ٤٦٤   المجموع

                                                           
  .٢٠١٢للشهور الخمسة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو     ١
تمت تغطية تكاليف السفر وخدمات المؤتمر الخاصة بهيئة التفاوض بمساهمة عينية قدمها االتحـاد باإلضافة إلى ذلك     ٢

  دوالرًا أمريكيًا. ٦٥٥ ٥٥٩األوروبي بمبلغ إجمالي وقدره 
حزيـــران/ يونيـــو  ٣٠دون احتســـاب التكـــاليف اللوجســـتية للـــدورة الخامســـة لهيئـــة التفـــاوض والتـــي تحملتهـــا األمانـــة بعـــد     ٣

وسـتتاح فـي مـؤتمر األطـراف  ٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٣١تبين في الجداول التي ستعرض المعلومات حتى ، وس٢٠١٢
  الخامس.
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  ٢الملحق 
  

  ة والميزانية الالزمة للتحضير لبدء نفاذ بروتوكول القضاءاألنشط
  على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  
  نطاق العمل

  
انطالقًا من تجربة اتفاقية المنظمة اإلطارية، ومثلما تم التأكيد عليه في دورات هيئة التفاوض ستقدم أمانة   -١

مــي والُقطــري المرتكــز والخــاص بالتوعيــة قبــل بــدء نفــاذ البروتوكــول، االتفاقيــة المســاعدة التقنيــة وســتنفذ العمــل اإلقلي
وسيتم ذلك من خالل عقد حلقات عملية إقليمية واالتصال بمختلف األطراف وٕارسال بعثة معينـة إلـى البلـدان، بنـاًء 

  على الطلب.
  
اسـتهالل وتنظـيم  وعالوة على ذلك ستعد األمانة ورقات تقنية بشأن جوانب معينة من البروتوكـول، وكـذلك  -٢

التعاون مع المنظمات الدولية المعنية التي لديها خبرات تتعلـق بالمسـائل ذات الصـلة بـالبروتوكول، وذلـك مـن أجـل 
  تزويد األطراف بما يلزم من المعلومات والمساعدة.

  
ولويـة مبكـرًا وطلبت األطراف أيضًا، أثناء الدورة الخامسة لهيئـة التفـاوض، أن تعطـي األمانـة االهتمـام واأل  -٣

  لبعض العمل المنبثق عن أحكام محددة من البروتوكول.
  
وُقــدم، علــى وجــه الخصــوص طلــب إلجــراء دراســة للمتطلبــات األساســية لعناصــر مركــز االتصــال العــالمي   -٤

ــًا  لتبــادل المعلومــات. وتــود األمانــة أن تقتــرح أيضــًا االضــطالع بدراســة تشــمل أفضــل الممارســات التــي تتبعهــا حالي
طراف التي تنفذ حاليًا نظمًا فعالة القتفاء األثر وتحديد المنشأ، وهو ما طلبته األطراف أيضـًا، فـي الفتـرة السـابقة األ

لبدء نفاذ البروتوكول، وذلك كي يتسنى النظر في التقرير من قبل الدورة األولى الجتماع األطراف في البروتوكول، 
  لقرار من قبل اجتماع األطراف.على أن يبدأ ذلك بأسرع وقت ممكن عقب اتخاذ ا

  
للتقيــيم الــذاتي يمكــن أن تســتخدمها األطــراف فــي تقيــيم أطرهــا  قائمــة مرجعيــةوقُــدمت أيضــًا طلبــات إلعــداد   -٥

القانونيــة والالئحيــة والخاصــة بالسياســة العامــة مــن أجــل تحديــد مــا يلــزم عملــه لتنفيــذ البروتوكــول، وتحديــد النطــاق 
وبنــاء قــدرات األطــراف بغيــة تســهيل اتخــاذ القــرارات الخاصــة بتصــريف الشــؤون. ويمكــن التفصــيلي للمســاعدة التقنيــة 

  والدراسة بحلول موعد انعقاد الدورة األولى الجتماع األطراف. المرجعيةلألمانة أن تنجز القائمة 
  
ن الرســوم وأخيــرًا ُقــدم طلــب إلعطــاء األولويــة للبحــوث المتعلقــة بالمــدخالت الرئيســية والمبيعــات المعفــاة مــ  -٦

مــن مســودة البروتوكــول، وتطلــب األمانــة التوجيــه مــن  ١٣والمــادة  ٥-٦المــادة الجمركيــة وهمــا نقطتــان واردتــان فــي 
مــؤتمر األطــراف بخصــوص اإلطــار الزمنــي لهــذا العمــل. ويمكــن لألمانــة، كخطــوة أولــى فــي هــذا الصــدد، أن تضــع 

  تقريرًا عن متطلبات هذه الدراسة وخطوطها العريضة.
  

  ف األنشطةتكالي
  
بــــدء نفــــاذ البروتوكــــول كــــي تزودهــــا بمــــا يلــــزم مــــن  قبــــلســــتكون األمانــــة علــــى اتصــــال منــــتظم بــــاألطراف   -٧

المعلومات والمساعدة والنصائح. وسيستمر أيضًا االتصال المنتظم بالمنظمات الدوليـة المعنيـة بخصـوص المسـائل 
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سـيجري كـذلك االضـطالع باألنشـطة التاليـة فـي المندرجة ضمن مجاالت خبرتهـا بغيـة تلبيـة احتياجـات األطـراف. و 
  بالتكاليف المقدرة المبينة في الجدول أدناه: ٢٠١٤-٢٠١٣الفترة 

  
بما في ذلك تقديم الـدعم الخـاص بسـفر ، الحلقات العملية اإلقليمية (ست حلقات عملية)  (أ)

ــــين ــــدخل  ١منــــدوبين اثن ــــدنيا مــــن ال ــــدان الشــــريحة ال ــــدخل وبل ــــدان المنخفضــــة ال مــــن البل
لمتوسط، بواقع منـدوب مـن قطـاع الصـحة ومنـدوب مـن قطـاع الماليـة/ الجمـارك/ إنفـاذ ا

القانون، وفقًا للسياسة الخاصـة بـدعم السـفر التـي اعتمـدها مـؤتمر األطـراف الرابـع، إلـى 
األمر مـــن تكـــاليف الترجمـــة الفوريـــة بـــجانـــب ســـفر مـــوظفي وخبـــراء األمانـــة ومـــا يتصـــل 

دوالر أمريكــي لكــل حلقــة  ١١٠ ٠٠٠غ فــي المتوســط والوثــائق واللوجســتيات، والتــي تبلــ
عملية مدتها يومان، وذلك في حالة عقـدها مباشـرة بعـد الحلقـات العمليـة الخاصـة بتنفيـذ 

وذلـــك  ٢٠١٤،٢-٢٠١٣اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة المخطـــط لعقـــدها بالفعـــل فـــي الفتـــرة 
ُتعقـــــد بخصـــــوص مراعـــــاة للمردوديـــــة. وللمقارنـــــة فـــــإن الحلقـــــة العمليـــــة المنفصـــــلة التـــــي 

البروتوكــول مــع تقــديم الــدعم إلــى منــدوبين اثنــين مــن كــل طــرف مســتحق ســتبلغ تكلفتهــا 
  دوالر أمريكي. ١٥٠ ٠٠٠

٦٦٠ ٠٠٠ 
  دوالر أمريكي

بمـا يشـمل، فـي المتوسـط، خبيـرين لكـل ، )بلـدًا تقريبـاً  ١٥البعثات الُقطرية (عند الطلب:   (ب)
  إلى مختلف البلدان. بعثة ُقطرية من أجل تقديم المساعدة التقنية

١٥٠ ٠٠٠ 
  دوالر أمريكي

ورقـات بشـأن مختلـف أحكـام البروتوكــول،  ٥قـد تصــل إلـى  الورقـات التـي يعـدها الخبـراء  (ج)
وذلـــك الســـتخدامها علـــى الصـــعيد العـــالمي، وســـيتم إعـــدادها وتعميمهـــا باللغـــات الرســـمية 

  ٣الست لمؤتمر األطراف.

١٠٠ ٠٠٠ 
  دوالر أمريكي

. ق مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في المسائل ذات الصـلة بـالبروتوكولإرساء التنسي  (د)
ســــُتعقد اجتماعــــات، ومراجعــــات مشــــتركة، مــــع المنظمــــات المعنيــــة، وسترســــل الــــدعوات 
لحضــور االجتماعــات اإلقليميــة بغيــة ضــمان إرســاء أســاليب ومجــاالت التعــاون وتقــديم 

  ية.المساعدة الفورية إلى األطراف في المجاالت المعن

دوالر  ٦٥ ٠٠٠
  أمريكي

دراسة المتطلبات األساسية لنظـام اقتفـاء األثـر وتحديـد المنشـأ ومركـز االتصـال العـالمي   (ه)
بمـــا فـــي ذلـــك أفضـــل الممارســـات المتاحـــة لـــدى األطـــراف (سيضـــع ، لتبـــادل المعلومـــات

 الدراسة خبراء األمانـة ولكـن سـتلزم أمـوال إلرسـال البعثـات التـي تشـمل خبيـرين لكـل مـن
دوالر أمريكـي) وللتعاقـد علـى الخبـرات العاليـة التخصـص  ٥٠ ٠٠٠األطراف المختـارة (

  ).٤دوالر أمريكي) ٢٥ ٠٠٠في بعض المجاالت (

دوالر  ٧٥ ٠٠٠
  أمريكي

كي تستخدمها األطراف في تقييم أطرها القانونيـة والالئحيـة وأطرهـا  إعداد قائمة مرجعية  (و)
تحديــد نطــاق احتياجــات و ى متطلبــات البروتوكــول الخاصــة بالسياســة العامــة، بــالنظر إلــ

  ، دون أية تكاليف إضافية.األطراف من المساعدة التقنية وبناء القدرات

دون أية تكاليف 
  إضافية

                                                           
يحصل مندوب واحد من كل بلد مستحق على الدعم الخاص بالسفر للمشـاركة فـي الحلقـة العمليـة المعنيـة بـالبروتوكول     ١

ألطراف الرابـع، باإلضـافة إلـى منـدوب واحـد مـن كـل بلـد مـن أقـل البلـدان وفقًا للسياسة الخاصة بالسفر التي اعتمدها مؤتمر ا
نمــوًا ممــن يشــاركون بالفعــل فــي الحلقــات العمليــة المعنيــة بتنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، يحصــل علــى بــدل معيشــة إضــافي 

  أيام لتمديد إقامته من أجل المشاركة في الحلقة العملية المعنية بالبروتوكول. ٣لمدة 
  في إطار المنحة المقدمة من االتحاد األوروبي.    ٢
  سوف يعدها خبراء األمانة مع الخبرات العالية التخصص التي يتم التعاقد معها في بعض الحاالت، عند اللزوم.    ٣
  مبلغ استرشادي ُحدد بناًء على مشورة الخبراء.    ٤
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ومــن ثــم فــإن إجمــالي تكلفــة المســاعدة التقنيــة التــي ســتقدَّم فــي الفتــرة الســابقة مباشــرة لبــدء نفــاذ البروتوكــول   -٨
أمريكـــــــــــي. وهـــــــــــذا المبلـــــــــــغ أقـــــــــــل مـــــــــــن المبلـــــــــــغ الســـــــــــابق المقـــــــــــدر فـــــــــــي الوثيقـــــــــــة دوالر  ١ ٠٥٠ ٠٠٠ســـــــــــتبلغ 

FCTC/COP/4/INF.DOC./1  دوالر أمريكي، كما أنه يشمل كـل األنشـطة اإلضـافية المترتبـة  ١ ٢٠٠ ٠٠٠وهو
علــى اختتــام المفاوضــات الخاصــة بمســودة البروتوكــول فــي الــدورة الخامســة لهيئــة التفــاوض، والتــي لــم توضــع فــي 

ي تلــك الوثيقــة. ويتماشــى ذلــك مــع الجهــود العامــة المبذولــة مــن أجــل خفــض التكــاليف فــي ظــل الوضــع الحســبان فــ
وتطلعات األطراف إلى تعزيز المردودية. وتحقق خفـض التكـاليف، وخصوصـًا مـن خـالل تقليـل عـدد المالي الراهن 

لــى بعــض األطــراف عــن طريــق بعثــة (يمكــن تقــديم المســاعدة الفرديــة إ ١٥إلــى  ٢٥البعثــات الُقطريــة المتوقعــة مــن 
والحد من العدد المقـدر والحجـم المتوقـع للورقـات التـي يعـدها البريد اإللكتروني أو سائر وسائل االتصال عن بعد)، 

الخبراء (وهو ما يمكن إنجازه من خالل دمج المواضـيع)، وتطبيـق السياسـة الجديـدة الخاصـة بالسـفر التـي اعتمـدها 
والحــد مــن االســتعانة بــالخبراء الخــارجيين إذا كــان يمكــن أداء عملهــم مــن قبــل بعــة، مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الرا

وقد أسفرت هذه التدابير عن وفورات صافية، كما هو مبين أعاله، كمـا أتاحـت اسـتيعاب األنشـطة موظفي األمانة. 
  والترجمة الفورية.الجديدة، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف بعض العناصر، مثل تذاكر الطائرات والترجمة 

  
وهناك تدبير آخر ينبغي النظر فيه من أجل المردودية، أال وهـو تحـري مـدى جـدوى عقـد الحلقـات العمليـة   -٩

اإلقليميــة عــن بعــد بواســطة تكنولوجيــا المعلومــات. ومــع ذلــك فقــد توجــد قيــود فيمــا يتعلــق بالتواصــل بــين المشــاركين 
ُتعقـد وجهـًا لوجـه. ونظـرًا ألنـه لـم يسـبق أن ُعقـدت اجتماعـات إلكترونيـة والترجمة الفورية مقارنة باالجتماعـات التـي 

بهــذا الحجــم فــي إطــار العمــل المتعلــق باالتفاقيــة ستواصــل األمانــة اســتعراض التكنولوجيــا المتاحــة وفوائــدها وقيودهــا 
  في المستقبل. قبيلالمحتملة حيثما كان يوصى بعقد اجتماعات من هذا ال

  
  تكاليف الموظفين

  
على الرغم من أن أمانة االتفاقية ستستخدم القدرات الموجودة فإنها سـتحتاج إلـى بعـض القـدرات اإلضـافية   -١٠

مــن أجــل إنجــاز المهــام ذات الصــلة بــالبروتوكول. وســيلزم موظفــون إضــافيون لتغطيــة مســائل تخــص البروتوكــول 
سلســـلة التوريـــد، والقـــانون الجنـــائي وٕانفـــاذ  تحديـــدًا وال تغطيهـــا األمانـــة اآلن، كالمســـائل المتعلقـــة بالجمـــارك ومراقبـــة

  القانون، ومسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بمركز االتصال العالمي لتبادل المعلومات.
  

ــــة) لتغطيــــة المجــــاالت المــــذكورة أعــــاله   -١١ ــــة (الفني ــــة المهني ــــة مــــوظفين مــــن الفئ ــــلوســــيلزم ثالث ــــاذ  قب ــــدء نف ب
داريان (أحدهما لدعم الفريق التقني واآلخر لدعم العمل اإلضافي المتعلـق البروتوكول، على أن يدعمهم مساعدان إ

لكــل (الفنيــة) بوظــائف األجهــزة الرئاســية واالتصــال بــاألطراف). وســيكون بإمكــان موظــف واحــد مــن الفئــة المهنيــة 
مســاعدة مجــال مــن مجــاالت الخبــرة أن يغطــي األعمــال التقنيــة األساســية، ويســتعرض االحتياجــات ويقــدم النصــح وال

إلى األطراف عندما تطلب ذلك، ويضمن إقامة وصـون الـروابط مـع المنظمـات المعنيـة، مثـل مكتـب األمـم المتحـدة 
المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية وهما منظمتان ستبرم األمانـة معهمـا ترتيبـات تعـاون للتوسـع 

ات. وسـيتولى هـؤالء الموظفـون أيضـًا المسـؤولية عـن الدراسـات في المساعدة التقنيـة والمسـاعدة الخاصـة ببنـاء القـدر 
، وعـن أيـة ٥و ٤على النحو المبين في الفقـرتين  ،والتقارير التي سيتم إعدادها قبل الدورة األولى الجتماع األطراف

  مهام إضافية قد يحددها مؤتمر األطراف للفترة السابقة لبدء نفاذ البروتوكول.
  

طــراف مســألة قــدرات المــوظفين التــي ســتلزم بعــد بــدء نفــاذ البروتوكــول وســيقررها. لــذا وســيناقش اجتمــاع األ  -١٢
فمــن المقتــرح توظيــف فريــق البــدء المــذكور أعــاله، والــذي سيضــم ثالثــة مــوظفين مهنيــين ومســاعدين إداريــين اثنــين، 

خامســة لمــؤتمر لمــدة ســنتين، مــع مراعــاة أن عمليــة التوظيــف ستســتغرق مــن خمســة إلــى ســتة شــهور بعــد الــدورة ال
) مـن ٢٠١٤األطراف، وأنه ستلزم مدة مماثلة بعد الدورة األولى الجتماع األطراف (الذي ربما ينعقد في نهايـة عـام 
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أجل وضع الميزانية وخطة التوظيف اللتين سيعتمدهما اجتماع األطراف موضع التنفيذ. ويعني ذلك ثمانيـة شـهور، 
  .٢٠١٥وأوائل عام  ٢٠١٤العقود في عام  ، أو ثلثي مدةشهراً  ١٦، و٢٠١٣عام أو ثلث مدة العقود في 

  
وتكـــاليف المـــوظفين اإلضـــافية لفتـــرة الســـنتين األوليـــة المبينـــة أعـــاله، حســـب التكـــاليف النموذجيـــة لمـــوظفي   -١٣

دوالر أمريكــي. ومــن المقتــرح تخصــيص ثلــث هــذا  ٢١ ٤٩٦ ٠٠٠ســتبلغ  ٢٠١٢منظمــة الصــحة العالميــة فــي عــام 
دوالر  ١ ٦٦٤ ٠٠٠، علــــى أن يــــدرج المبلــــغ المتبقــــي وقــــدره ٢٠١٣دوالر أمريكــــي، لعــــام  ٨٣٢ ٠٠٠المبلــــغ، أي 

  ).FCTC/COP/5/23أمريكي في الميزانية المقترحة للثنائية التالية (انظر الوثيقة 
  

علــى تكــاليف األنشــطة المبينــة فــي  ٢٠١٤و ٢٠١٣وســيطبق أيضــًا التوزيــع علــى نحــو مماثــل بــين عــامي   -١٤
  الفرع السابق.

  
  ٢التكاليف اإلجمالية المقترحة للعمل الذي سيتم قبل بدء نفاذ البروتوكول

  
  المجموع  ٢٠١٤  ٢٠١٣  

  ١ ٠٥٠ ٠٠٠  ٧٠٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  تكاليف األنشطة
  ٢ ٤٩٦ ٠٠٠  ١٣ ٦٦٤ ٠٠٠  ٨٣٢ ٠٠٠  تكاليف الموظفين

  ٣ ٥٤٦ ٠٠٠  ٢ ٣٦٤ ٠٠٠  ١ ١٨٢ ٠٠٠  مجموع التكاليف المباشرة
  ٤٦١ ٠٠٠  ٣٠٧ ٠٠٠  ١٥٤ ٠٠٠  ٤تكاليف دعم البرامج

  ٤ ٠٠٧ ٠٠٠  ٢ ٦٧١ ٠٠٠  ١ ٣٣٦ ٠٠٠  المجموع الكلي
 
 

=     =     =  

                                                           
(خــدمات  ٥، ومســاعدان إداريــان برتبــة خ ع ٤واحــد برتبــة م  ، وموظــف٥موظفــان مــن الفئــة المهنيــة (الفنيــة) برتبــة م     ١

  عامة).
، ومـــن ثـــم فهـــي ٢٠١٥-٢٠١٤دون احتســـاب تكلفـــة عقـــد االجتمـــاع األول لألطـــراف، والتـــي تنـــدرج حصـــرًا فـــي الفتـــرة     ٢

  ).FCTC/COP/5/23معروضة في خطة عمل وميزانية تلك الثنائية (انظر الوثيقة 
، كمــا هـــو ٢٠١٥كـــاليف المــوظفين فــي الفتـــرة مــن كـــانون الثــاني/ ينــاير إلـــى نيســان/ أبريـــل تنــدرج نســبة صـــغيرة مــن ت    ٣

  .١١موضح في الفقرة 
  تدفع للمنظمة. ٪١٣نسبة     ٤


