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البلـدان المنخفضـة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـدنيا من أن يؤدي تغيير سياسـة السـفر إلـى التـأثير علـى مـدى مشـاركة 
  ١ه الفرعية.في اجتماعات مؤتمر األطراف وأجهزت من الدخل المتوسط

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

  التبغ
  

  ترتيبات دعم السفر حتى الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف وخاللها
  
نبعــت ترتيبــات دعــم الســفر المقدمــة لألطــراف حتــى الــدورة الرابعــة لمــؤتمر األطــراف وخاللــه مــن الممارســة   -٤

المتبعة أثناء مفاوضات االتفاقية اإلطارية، وهي الترتيبات التي تولي اهتمامًا خاصًا لضمان مشاركة المندوبين من 
. وجــرى اتبــاع هــذه الممارســة بعــد ذلــك إزاء توســطالبلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل الم

المشاركة في اجتماعات مؤتمر األطراف وأجهزته الفرعية، بما في ذلك اجتماعات أفرقة العمل التي أنشـأها مـؤتمر 
األطــراف. وشــمل الــدعم المــالي المقــدم بموجــب هــذه الترتيبــات تــوفير تــذاكر الســفر بالدرجــة الســياحية، ودفــع بــدالت 

 .البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسطيومية لممثل واحد عن كل بلد من المعيشة ال
  
البلدان المنخفضة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـدنيا مـن الـدخل وتمت تغطية ترتيبات دعم السفر المقدمة إلى   -٥

في معظمهـا مـن المسـاهمات المقـدرة الطوعيـة لألطـراف علـى النحـو الـذي اعتمـدها فيـه مـؤتمر األطـراف.  المتوسط
بلغت قيمة المصروفات اإلجمالية المتعلقـة بترتيبـات دعـم السـفر المقدمـة إلـى األطـراف  ٢٠١١-٢٠١٠وفي ثنائية 

حــة الغــش التــابع للمفوضــية األوروبيــة . وفضــًال عــن ذلــك فقــد قــدم مكتــب مكافدوالرًا أمريكيــاً  ١ ٢١١ ٧٣٤المؤهلــة 
دعمًا مباشرًا للسفر إلى ممثلي األطراف الذين شاركوا في اجتماعين من اجتماعات أفرقة العمل غير الرسمية التـي 
أنشــأها مــؤتمر األطــراف والمعنيــة بمســودة البروتوكــول. ووصــل المقــدار اإلجمــالي الــذي أنفقــه مكتــب مكافحــة الغــش 

ي المتوسط وصلت القيمـة اإلجماليـة لتكلفـة السـفر وبـدل المعيشـة اليـومي لـدورة مـدتها سـتة يورو. وف ٧٥ ٠٠٠إلى 
غيــر المشــروع  ة المعنيــة بوضــع بروتوكــول بشــأن االتجــارالحكوميــة الدوليــ اوضالتفــ هيئــةأيــام لمــؤتمر األطــراف أو 

 ٥٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكــي و  ٤٠٠ ٠٠٠، عنــد عقــدها فــي جنيــف، إلــى مــا بــين (هيئــة التفــاوض) بمنتجــات التبــغ
. وعند عقد دورات مؤتمر األطراف خارج مدينة جنيف قامت حكومات البلدان المضيفة بتغطية أمريكي تقريباً  دوالر

  الفارق في تكلفة السفر.
 

  ترتيبات دعم السفر بعد الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف
  
الممـول مـن  تـم تقـديم دعـم السـفر ٢٠١٠نـوفمبر  في تشرين الثـاني/ FCTC/COP4(21)منذ اعتماد القرار   -٦

 المساهمات المقدرة الطوعية للمشاركة في اجتماعات مؤتمر األطراف وأجهزته الفرعية على النحو التالي:

توفير تذاكر السفر بالدرجة السياحية وتسـديد بـدالت المعيشـة اليوميـة لمنـدوب واحـد عـن كـل طـرف   -
 ؛من أقل البلدان نمواً 

ديد بـدالت المعيشـة اليوميـة لمنـدوب واحـد عـن كـل طـرف توفير تذاكر السفر بالدرجة السياحية وتسـ  -
 .البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسطمن 

  
                                                           

  FCTC/COP/4/REC/3انظــر المحاضــر المــوجزة للجنــة بــاء فــي الــدورة الرابعــة لمــؤتمر األطــراف المدرجــة فــي الوثيقــة     ١
 ).http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC3-en.pdf(متاحة في العنوان التالي: 
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البلدان المنخفضة الدخل فقد تلقى كل الممثلين المعينين لألطراف من  FCTC/COP4(21)وبموجب القرار   -٧
جتماعـات التـي دعـت إليهـا األمانـة (والسـيما أفرقـة العمـل المعنيـة إلى اال وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

بوضع المبادئ التوجيهية، وفريق العمل المعني بمسودة البروتوكول الـذي أنشـأه مـؤتمر األطـراف، والـدورة الخامسـة 
اليــًا وفقــًا غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ) دعمــًا م ة المعنيــة بوضــع بروتوكــول بشــأن االتجــارلهيئــة الحكوميــة الدوليــل

  ألحكام القرار المذكور.
 

   وهيئة التفاوضتمثيل األطراف في دورات مؤتمر األطراف 
  
لتقدير األثر  هيئة التفاوضو جرى استعراض مستوى تمثيل األطراف في الدورات السابقة لمؤتمر األطراف   -٨

ـــدالمحتمـــل ألي سياســـة للســـفر يعتمـــدها مـــؤتمر األطـــراف. وتمثـــل األطـــراف مـــن  ان البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل وبل
من العدد الكلي لألطراف المشاركين فـي دورات مـؤتمر  ٪٥٠في المتوسط نحو  الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

. ويعــرض الجــدول المــدرج أدنــاه، والمســتند إلــى الحضــور الفعلــي لألطــراف ذات المــوارد هيئــة التفــاوضو األطــراف 
المنخفضة واألطراف األخرى، النسبة المئوية لألطـراف التـي تمثلـت بمنـدوب واحـد فحسـب فـي كـل دورة مـن دورات 

ضـــمنًا حينمـــا قـــام مـــؤتمر األطـــراف بتعـــديل سياســـة  ٢٠١٠المـــذكورة حتـــى عـــام  هيئـــة التفـــاوضو مـــؤتمر األطـــراف 
الســفر. كمــا يــوفر الجــدول معلومــات عــن مثــل هــذه المشــاركة فــي الــدورة الخامســة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 

غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ عنــدما ُطبِّقــت سياســة الســفر التــي اعتمــدها مــؤتمر  االتجــاربوضــع بروتوكــول بشــأن 
دورته الرابعة. وتجدر اإلشارة إلى أن الدورة األولى لمؤتمر األطراف ُعقدت في مدينة جنيف في حين  األطراف في

  في جنيف.فقد تم عقدها جميعًا  يئة التفاوضهُعقدت الدورات الثانية والثالثة والرابعة خارجها. أما دورات 
 

  ١هيئة التفاوضو النسبة المئوية لألطراف الممثلة بمندوب واحد فحسب في دورات مؤتمر األطراف 
  

 ١الدورة 
لمؤتمر 
 األطراف

 ٤الدورة  -٢الدورة 
  لمؤتمر األطراف
 (في المتوسط)

 ٤الدورة  -١الدورة 
  للهيئة الحكومية الدولية

 (في المتوسط)

للهيئة  ٥الدورة 
الحكومية الدولية

البلـــــدان المنخفضـــــة الـــــدخل 
وبلـــدان الشـــريحة الـــدنيا مـــن 
الـــــــدخل المتوســـــــط الممثلـــــــة 

 بمندوب واحد فحسب

٤٩ ٪٤١ ٪٥٥ ٪٢٨٪ 

األطـــــراف األخـــــرى الممثلـــــة 
 بمندوب واحد فحسب

١٣ ٪١٦ ٪٢٦ ٪١٤٪ 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 على العدد الكلي لألطراف التي حضرت كل فئة من الفئتين المذكورتين. بناءً     ١
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  ذات الصلة الممارسة
  

  سياسة السفر في منظمة الصحة العالمية
  
تسـتند سياســة الســفر المعتمــدة فـي منظمــة الصــحة العالميــة لــدعم مشـاركة الــدول األعضــاء فــي اجتماعــات   -٩
. ويــتم اســترداد نفقــات الســفر عنــد الطلــب علمــًا بــأن المقــدار األقصــى ١-٥٠ج ص عهزتهــا الرئاســية إلــى القــرار أج

. وال يقـدم أي ن تـذكرة سـفر بالدرجـة السـياحية لمنـدوب واحـد عـن كـل طـرف مـن أقـل البلـدان نمـواً المسترد يكافئ ثمـ
الــذي  ٩-٥٢ج ص عدعــم مــالي للبلــدان األخــرى المنخفضــة الــدخل. كمــا اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة القــرار 

اإلقليميــة لمنظمــة الصــحة  أرســى مبــادئ مماثلــة فيمــا يتعلــق باســترداد تكــاليف ســفر الممثلــين المشــاركين فــي اللجــان
  العالمية.

 
  الممارسة في المعاهدات األخرى لمنظومة األمم المتحدة

  
أن ترتيبــات دعــم الســفر  ١أوضــح اســتعراض للممارســة ذات الصــلة فــي المعاهــدات األخــرى لألمــم المتحــدة  -١٠

الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة، تــوفر عمومــًا لألطــراف مــن البلــدان الناميــة، مــع مــنح األولويــة ألقــل البلــدان نمــوًا، و 
والبلــدان التــي تمــر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة، إن أمكــن، للمشــاركة فــي اجتماعــات مــؤتمرات األطــراف واألجهــزة 
الفرعية لتلك المعاهدات. وفي العادة فإن التمويل الـالزم لـدعم السـفر ُيقـدم عبـر صـناديق مكرسـة (صـندوق ائتمـاني 

ـــالنظر إلـــى الطـــابع  طـــوعي أو صـــندوق ائتمـــاني للمشـــاركة) تقيمهـــا مـــؤتمرات األطـــراف وتســـهم فيهـــا األطـــراف. وب
الطوعي للصناديق فـإن مسـتوى المسـاهمات ومـن ثـم مسـتوى الـدعم المتـاح لألطـراف قـد يتبـاين مـن عـام إلـى آخـر. 

صــول علــى دعــم وتقــوم أمانــة المعاهــدة المعنيــة بإخطــار األطــراف بتــوافر األمــوال وبالحاجــة إلــى تقــديم طلبــات للح
 السفر ضمن موعد نهائي محدد.

  
البلــدان المنخفضــة الــدخل تقــديرات لثالثــة ترتيبــات محتملــة لتــوفير دعــم الســفر لممثلــي  ١الملحــق ويعــرض   -١١

وذلــك باالســتناد إلــى متوســط تكــاليف االجتماعــات المعقــودة فــي مدينــة  وبلــدان الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط
 جنيف:

تذكرة سفر بالدرجة السياحية لممثل واحد عن كل طرف من أقل البلدان نمـوًا، بمـا يتماشـى  توفير  (أ)
 مع سياسة دعم السفر المعتمدة في منظمة الصحة العالمية؛

البلــدان المنخفضــة الــدخل تــوفير تــذكرة ســفر بالدرجــة الســياحية لممثــل واحــد عــن كــل طــرف مــن   (ب)
 ؛طوبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوس

لممثــل واحــد عــن كــل طــرف مــن أقــل تــوفير تــذكرة ســفر بالدرجــة الســياحية وبــدل معيشــة يــومي   (ج)
البلدان المنخفضة البلدان نموًا وتوفير تذكرة سفر فحسب بالدرجة السياحية لممثل واحد عن كل طرف من 

مـؤتمر األطـراف فـي ، وفقـًا لسياسـة السـفر التـي اعتمـدها الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط
     دورته الرابعة.

                                                           
اتفاقيــة البيولــوجي؛ و ؛ واتفاقيــة التنــوع اتفاقيــة بــازل بشــأن الــتحكم فــي نقــل النفايــات الخطــرة والــتخلص منهــا عبــر الحــدود   ١

؛ روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائيـة ومبيـدات آفـات خطـرة معينـة متداولـة فـي التجـارة الدوليـة
؛ واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة التصـــحر؛ واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اتفاقيـــة ســـتكهولم المتعلقـــة بالملوثـــات العضـــوية الثابتـــةو 

 ية بشأن تغير المناخ؛ وبروتوكول كيوتو.اإلطار 
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البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل طرفـــًا مصـــنفًا علـــى أنـــه مـــن  ٨١كـــان هنـــاك  ٢٠١٢يونيـــو  حزيـــران/ ٣٠وفـــي   -١٢

 ١.طرفًا يندرج في عداد أقل البلدان نمواً  ٤١، منها وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط
  

بنـوعين مـن االجتماعـات همـا: اجتمـاع يسـتغرق سـتة أيـام (مثـل  ١وتتعلق التقـديرات المدرجـة فـي الملحـق   -١٣
غيـر المشـروع بمنتجـات  االتجـارللهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بوضـع بروتوكـول بشـأن رة لمؤتمر األطراف أو دو 

التبــغ)، واجتمــاع يســتغرق ثالثــة أيــام (مثــل اجتمــاع لفريــق عامــل) وهــي اجتماعــات تتحــدد المشــاركة فيهــا بموجــب 
ب مـؤتمر األطـراف. وفـي الماضـي فـإن األفرقـة العضوية في الفريق أو الحلقة العمليـة علـى النحـو المحـدد مـن جانـ

البلـدان المنخفضـة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـدنيا طرفـًا مـن  ٢٠العاملة هذه كانت تضم في عضويتها في المتوسـط 
 من أقل البلدان نموًا. ١٠من بينها وسطيًا  من الدخل المتوسط

  
بالمسـتطاع النظـر فـي ترتيبـات لـدعم السـفر فيمـا يتعلـق ورهنًا بالتمويل الـذي يعتمـده مـؤتمر األطـراف فـإن   -١٤

بالمشــاركة فــي دورات مــؤتمر األطــراف تختلــف عــن ترتيبــات المشــاركة فــي االجتماعــات األخــرى، مثــل اجتماعــات 
 األفرقة العاملة، واالجتماعات غير الرسمية، والحلقات العملية اإلقليمية، وما إليها.

  
. ٢٠١٢يونيـو  حزيـران/ ٣٠راف التي كانت مؤهلة لتلقـي دعـم السـفر فـي قائمة باألط ٢ويتضمن الملحق   -١٥

عــن تســديد مســاهماتها المقــدرة الطوعيــة  ٢٠١٢يونيــو  حزيــران/ ٣٠وتشــير القائمــة أيضــًا إلــى البلــدان المتــأخرة فــي 
. وفـــي هـــذا الصـــدد فقـــد يرغـــب مـــؤتمر األطـــراف فـــي أن يحـــيط علمـــًا ٢٠١١-٢٠٠٦لثنائيـــة أو أكثـــر فـــي الفتـــرة 

المتعلقـة بالتـأخر   FCTC/COP/5/21بالترافق مع المعلومات المدرجة فـي الوثيقـة  ٢لمعلومات الواردة في الملحق با
فــي ســداد المســاهمات المقــدرة الطوعيــة، والســيما فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات المحتملــة التــي يمكــن أن يتخــذها المــؤتمر 

  بغية النهوض بتسديد المساهمات المذكورة.
  
 

  طلوب من مؤتمر األطرافاإلجراء الم
  

اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد بشان تمويل ترتيبـات إلى  مدعو األطرافإن مؤتمر   -١٦
  دعم السفر لألطراف المشاركة في اجتماعات المؤتمر وأجهزته الفرعية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
إلـى تصـنيف البنـك الـدولي (انظـر:  البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الـدنيا مـن الـدخل المتوسـطيستند تصنيف     ١

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/الحصــول علــى قائمــة أقــل البلــدان نمــوًا مــن مكتــب الممثــل  ). وتــم
 ).  /http://www.unohrlls.org/en/ldc/25(انظر:  السامي لألمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً 
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  ١الملحق 
  

  لألطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الترتيبات المحتملة لدعم السفر 
  البلدان المنخفضة الدخل اإلطارية بشأن مكافحة التبغ من 

  ١المتوسطوبلدان الشريحة الدنيا من الدخل 
  (جميع األرقام بالدوالر األمريكي)

  
 (ألف) 

 
تذكرة سفر لمندوب واحد 
عن كل طرف من أقل 

  البلدان نموا 
(بما يتماشى مع سياسة 
 منظمة الصحة العالمية)

 

 (باء)

 
تذكرة سفر لمندوب واحد 

البلدان عن كل طرف من 
المنخفضة الدخل وبلدان 
الشريحة الدنيا من الدخل 

 المتوسط

 (جيم)

 
تذكرة سفر وبدل معيشة يومي 
لمندوب واحد عن كل طرف 

  من أقل البلدان نمواً 
  و

تذكرة سفر فحسب لمندوب 
واحد عن كل طرف من 
البلدان المنخفضة الدخل 
وبلدان الشريحة الدنيا من 

  الدخل المتوسط
(وفقًا للممارسة الجارية 

بموجب قرار الدورة الرابعة 
 لمؤتمر األطراف)

لمدة  اجتماع 
 ٢أيام ٦

اجتماع لمدة 
 ٣أيام ٣

اجتماع لمدة 
 أيام ٦

اجتماع لمدة 
 أيام ٣

اجتماع لمدة 
 أيام ٦

اجتماع لمدة 
 أيام ٣

 ٥٢ ٠٠٠ ٢١٠ ٦٠٠ ٥٢ ٠٠٠ ٢١٠ ٦٠٠ ٢٦ ٠٠٠ ١٠٦ ٦٠٠  تذاكر السفر

 ١٥ ٧٢٠ ١٢٨ ٩٠٤     ٤بدل المعيشة اليومي

 ٦٨ ٠٠٠ ٣٤١ ٨٠٠ ٥٢ ٠٠٠ ٢١٠ ٦٠٠ ٢٦ ٠٠٠ ١٠٦ ٦٠٠  المجموع

  
  
  

                                                           
البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة طرفــًا مصــنفًا علــى أنــه مــن  ٨١كــان هنــاك  ٢٠١٢يونيــو  حزيــران/ ٣٠فــي     ١

 .طرفًا من أقل البلدان نمواً  ٤١، منها الدخل المتوسط الدنيا من

تجـار غيـر المشـروع بمنتجـات ة المعنية بوضع بروتوكول بشـأن االمثل دورة لمؤتمر األطراف أو للهيئة الحكومية الدولي    ٢
 .الدخل المتوسط البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا منالتبغ التي ُينتظر أن تشارك فيها كل األطراف من 

البلـدان المنخفضـة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـدنيا مـن الـدخل طرفـًا مـن  ٢٠مثل اجتماع لفريق عامل يشارك فيه وسطيًا     ٣
 .أطراف من أقل البلدان نمواً  ١٠منها  المتوسط

 .٢٠١٢يوليو  تموز/ ١وفقًا لبدل المعيشة اليومي المطبق في جنيف في     ٤
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  ٢الملحق 
  

  البلدان المستحقة للدعم الخاص بالسفر
  ١)٢٠١٢يونيو  حزيران/ ٣٠في  البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط(

  
مدغشقر  أفغانستان

 جزر مارشال*أنغوال
 موريتانياأرمينيا

واليات ميكرونيزيا الموحدة* بنغالديش*
منغوليا*بيليز
ميانماربنن*
ناوروبوتان

نيبالدولة بوليفيا المتعددة القوميات*
نيكاراغوا بوركينا فاصو

النيجر* بوروندي
نيجيريا* كمبوديا

نيووي الكاميرون
 باكستان* الرأس األخضر*

 بابوا غينيا الجديدة* جمهورية أفريقيا الوسطى*
باراغويتشاد*

الفلبين جزر القمر*
 جمهورية مولدوفا* الكونغو
رواندا كوك*جزر 

ساموا كوت ديفوار
 سان تومي وبرينسيبي*جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية*

 السنغال*جمهورية الكونغو الديمقراطية
 سيراليون* جيبوتي*

 جزر سليمانمصر
 النكا* سريفيجي

 السودان* غامبيا*
ندسوازيل جورجيا
الجمهورية العربية السورية*غانا

 لشتي -تيمور غواتيماال*
توغو غينيا*
تونغا بيساو* -غينيا 

 تركمانستانياناغ
توفالو هندوراس*

أوغنداالهند
أوكرانياالعراق
 جمهورية تنزانيا المتحدة*كينيا

 أوزبكستان كيريباتي*
فانواتو* قيرغيزستان

ت ناميفيالشعبية*جمهورية الو الديمقراطية 
اليمن* ليسوتو
زامبيا* ليبيريا*
مالي*

=     =     =  
                                                           

. وتشــير عالمــة النجمــة (*) إلــى طــرف متــأخر عــن ســداد المســاهمات الغــامقُأدرجــت أســماء أقــل البلــدان نمــوًا بــاللون     ١
 .٢٠١١-٢٠٠٦المقدرة الطوعية لثنائية أو أكثر في الفترة 


