
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/23  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤يو ما/ أيار ٢٦  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٣-٦البند 
  
  
  

  المساهمات المقدرة الطوعية
  

  
التـأخر فـي دفـع المسـاهمات المعنـون " FCTC/COP5(17)القرار ) من ٣استجابة للفقرة (ُأعد هذا التقرير   -١

أن تضـع تقريـرًا عـن إمكانيـة التحـول عـن المسـاهمات المقـدرة الطوعيـة إلـى أمانة االتفاقية  تطلب إلىوالتي  "المقدرة
تـي مازالـت متـأخرة فـي الـدفع، وأن تقـدم ذلـك التقريـر االشتراكات المقدرة، وعن الحوافز الممكنـة األخـرى لألطـراف ال

  .إلى الدورة السادسة لمؤتمر األطراف
  

  معلومات أساسية
 
الوسيلة التي تقدم بها األطراف باعتباره  نظام المساهمات المقدرة الطوعية اعتمد قد مؤتمر األطرافوكان   -٢

ــــــى مســــــاهماتها خــــــالل ــــــه األول ــــــف،  دورت ــــــر شــــــباط/ ١٧-٦(جني ــــــك ٢٠٠٦عــــــام  فبراي ــــــرار  كجــــــزء مــــــن)، وذل الق
FCTC/COP1(11) " ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية وخطة العمل المعنون." 

 
الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  المعني باتفاقية وكانت هذه المسألة مدار بحث قبًال في   -٣

عند اإلعداد لمؤتمر األطراف األول، وُطرحت حينها آراء متعارضة بشـأن طبيعـة  منظمة الصحة العالمية اإلطارية
   طوعية أو إلزامية بشكل كامل. ينبغي أن تكون كان وذلك مثًال ما إذا ،مساهمة األطراف

  
فــي كــل دورة الحقــة مــن دوراتــه بــالترافق مــع  للمســاهمات المقــدرة الطوعيــةواعتمــد مــؤتمر األطــراف جــدوًال   -٤

 وهكـــــذا فقـــــد اعتمـــــد المـــــؤتمر خمســـــة جـــــداولقراراتـــــه المتعلقـــــة ببـــــرامج العمـــــل والميزانيـــــات الثنائيـــــة وكجـــــزء منهـــــا. 
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨، و٢٠٠٧-٢٠٠٦الثنائيـــات المقـــدرة تتعلـــق، علـــى التـــوالي، بميزانيـــات وبـــرامج عمـــل  للمســـاهمات

ماليين دوالر أمريكي لخطة عمـل  ٨(وتراوحت قيمتها بين  ٢٠١٥-٢٠١٤، و٢٠١٣-٢٠١٢، و٢٠١١-٢٠١٠و
). وتـم ٢٠١٥-٢٠١٤لخطة عمل وميزانية الثنائيـة مليون دوالر أمريكي  ٩,١إلى  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وميزانية الثنائية 

تقدير االشتراكات في منظمـة الصـحة العالميـة، المسـتند بـدوره إلـى حساب المساهمات المقدرة الطوعية وفقًا لجدول 
 اتفاقيـــةو منظمـــة الصـــحة العالميـــة بـــين عضـــوية الفـــروق فـــي الجـــدول األنصـــبة المقـــررة لألمـــم المتحـــدة، مـــع مراعـــاة 

  اإلطارية. المنظمة
  
٪ ٩٥ماضـية زهـاء التحصيل الفعلي للمساهمات المقدرة الطوعية على مدى الفترات المالية ال وبلغ مستوى  -٥

عـدد البلـدان التـي لـم تسـدد مـا عليهـا ظـل ٪ في أوقـات مختلفـة. علـى أن ٩٧٪ و٩٠حيث تراوح بين في المتوسط، 
التـــأخر فـــي دفـــع  مرفـــوع إلـــى مـــؤتمر األطـــراف الخـــامس بشـــأناللتقريـــر لمرتفعـــًا نســـبيا. وعلـــى ســـبيل المثـــال، ووفقـــًا 
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ذات المتأخرات فـي المسـاهمات المقـدرة  األطراففقد وصل عدد  )FCTC/COP/5/21 (الوثيقة المساهمات المقدرة
، ولم تشهد الحالة تغيرًا يستحق ٢٠١٢يونيو  حزيران/ ٣٠طرفًا في  ٦٢الطوعية المتعلقة بثنائية أو أكثر إلى نحو 

. ٢٠١٣حتـى نهايـة عـام  ٢٠١٣-٢٠١٢طرفًا مساهماته عن الفتـرة الماليـة  ٥٥الذكر منذ ذلك الحين؛ إذ لم يسدد 
طرفـًا مـن األطـراف ذات المتـأخرات  ٦٠ ، وهو تاريخ إنجاز هذا التقرير، كان هناك نحـو٢٠١٤مايو  أيار/ ٥وفي 

وقد تم رفع تقـارير منتظمـة إلـى مـؤتمر  طرفًا لم يسدد أية مساهمات قط. ٢١المتعلقة بثنائية أو أكثر، بما في ذلك 
 كل عامين.ها األمانة التي ترفعتقارير األداء كجزء من  المقدرة الطوعية األطراف عن حالة تحصيل المساهمات

  
باعتمـــاد خطـــط العمـــل والميزانيـــات فـــي قراراتـــه المتعلقـــة  اتويشـــير إقـــرار مـــؤتمر األطـــراف لجـــداول التقـــدير   -٦

ة الثنائية إلى أنه يعتبر أن تسديد المساهمات كاملة وفي المواعيد المحددة يرتبط ارتباطًا عضويًا بالتنفيذ التـام لخطـ
 فكــرة أخــرى توضــح توقعــات مــؤتمر األطــراف بــأن مــن المنتظــر أن ُتســدَّد المســاهمات المقــدرة تلمــسويمكــن  العمــل.

من القـرارات ذات الصـلة لمـؤتمري األطـراف الرابـع والخـامس والتـي أشـارت إلـى األطـراف ، وٕان كانت طوعية، فعلياً 
 دة على أنها أطراف ذات متأخرات.غير المسدِّ 

  
حيــال الوضــع القــائم الــذي تخلــف فيــه  األطــراف الرابــع أعربــت هــذه األطــراف عــن قلقهــا البــالغوفــي مــؤتمر   -٧

ــًا  مــن قــط  بعضــهامســاهماته المقــدرة الطوعيــة القائمــة ولــم يســدد عــدد كبيــر جــدًا مــن األطــراف عــن تســديد  ذه هــأي
المعنــــون "التــــأخر فــــي ســــداد  FCTC/COP4(22)المســــاهمات. وطلــــب مــــؤتمر األطــــراف بعــــد ذلــــك (فــــي القــــرار 

المقــدرة  إلــى أمانــة االتفاقيــة أن ُتعــد تقريــرًا عــن ســبل ووســائل تحســين عمليــة ســداد المســاهمات المســاهمات الماليــة")
الطوعية وأن تقدمه إلى دورة مؤتمر األطراف الخامسة، مراعية في ذلك الممارسة ذات الصلة المتبعة فـي منظومـة 

 األمم المتحدة.
  
). وخـــالل FCTC/COP/5/21 (الوثيقـــةاألطـــراف الخـــامس تقـــدمت األمانـــة بـــالتقرير المعنـــي  وفـــي مـــؤتمر  -٨

ة بهـذه المسـألة أشـارت بعـض البلـدان إلـى أن وصـف المسـاهمات بــ "الطوعيـة" يعيـق قـدرتها علـى المداوالت المتعلقـ
طلـــب المقـــدرة". و  االشـــتراكاتح خيـــار االستعاضـــة عـــن عبـــارة "المســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــة" بعبـــارة "الســـداد. وُطـــر 

إجــراء هــذا التحــول وأن  مــؤتمر األطــراف بعــد ذلــك إلــى األمانــة فــي القــرار ذي الصــلة أن تتقــدم بتقريــر عــن إمكانيــة
 زالت متأخرة في الدفع.الممكنة األخرى لألطراف التي ما الحوافز يتضمن هذا التقرير أيضاً 

  
  اإلمكانية

  
المقــدرة مــن الزوايــا  االشــتراكاتالمســاهمات المقــدرة الطوعيــة إلــى  يمكــن النظــر إلــى إمكانيــة التحــول مــن  -٩

 التالية.
  

قــد ترســخ كممارســة عبــر قــرارات مــؤتمر األطــراف  األولــى أن الــنهج الحــالي للمســاهمات المقــدرة الطوعيــة  -١٠
وهــذا  العتمـاد خطـط العمــل والميزانيـات الثنائيــة، وذلـك فــإن مـن الممكــن تغييـره مــن خـالل قــرار آخـر لهــذا المـؤتمر.

 النهج غير مدرج في نص االتفاقية ذاتها.
  

المقـدرة مـع الممارسـة الدوليـة، بـل  االشـتراكاتولن يتعارض التحـول مـن المسـاهمات المقـدرة الطوعيـة إلـى   -١١
التـــي أجرتهـــا وكلَّفـــت بهـــا األمانـــة عـــن أيـــة أمثلـــة عـــن أنـــه ســـيكون فـــي الواقـــع متماشـــيًا معهـــا. ولـــم تكشـــف البحـــوث 

ويشـــتمل النمـــوذج الســـائد فـــي  المســـاهمات المقـــدرة الطوعيـــة كآليـــة لتمويـــل االتفاقـــات المتعـــددة األطـــراف األخـــرى.
المقدرة، المستندة في العادة إلى جدول أنصبة األمم المتحدة. كمـا أن المعاهـدات التـي  االشتراكاتالمعاهدات على 

تشـكل فئـة متميـزة مـن المسـاهمات التـي تسـتكمل  تستخدم هذا النمـوذج تتلقـى أيضـًا بصـفة عامـة مسـاهمات طوعيـة
 المقدرة. االشتراكات
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الالئحة الماليـة والنظـام المـالي لمنظمـة الصـحة العالميـة التـي وافـق مع  كما أن مثل هذا التحول سيتماشى  -١٢
وتشـير الالئحـة ). FCTC/COP1(9)(انظـر القـرار  النظـام المـالي لـهمؤتمر األطراف على استخدامهما باعتبارهمـا 

الخامسـة المالية إلى االشتراكات المقدرة ال إلى المساهمات المقدرة الطوعيـة (انظـر علـى وجـه الخصـوص المـادتين 
والمــواد المقابلـة مــن النظــام المـالي)، ولــيس هنــاك مـن إشــارة إلـى الطــابع الطــوعي لمثـل هــذه االشــتراكات.  والسادسـة

 فئة منفصلة ال صلة لها باالشتراكات المقدرة. على أنهاوُيشار إلى المساهمات الطوعية، بدورها، 
  

 األثر ذو الصلة
  

األطــراف ربطــًا كــامًال مــع الالئحــة الماليــة والنظــام المــالي لمنظمــة تجــدر اإلشــارة إلــى أن ربــط مســاهمات   -١٣
 يتطلب النظر في إدخال التعديالت التالية. الصحة العالمية (اللذين يشكالن أيضًا النظام المالي لمؤتمر األطراف)

  
مــا يشــكل  ، وهــذااتالتقــدير ستُقسَّــم االشــتراكات المقــدرة الثنائيــة لألطــراف إلــى قســطين متســاويين فــي جــدول   -١٤

. من اللوائح المالية والنظـام المـالي للمنظمـة) السادسةالمية (بموجب الالئحة ممارسة راسخة في منظمة الصحة الع
كما أن هذا التحول سينسجم مـع الممارسـة الفعليـة ورغبـات عـدد متزايـد مـن األطـراف فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة 

تقــديرات مــؤتمر األطــراف ُيعتمــد علــى أســاس فتــرة ســنتين، وذلــك التــي تفضــل تســديد أقســاط ســنوية، ولــو أن جــدول 
 بضمان االتساق مع ميزانياتها الوطنية السنوية.ألسباب تتعلق 

  
من الالئحة المالية والنظام  المادة السادسةالمدرج في  ،وقد يرغب مؤتمر األطراف أيضًا في تطبيق الحكم  -١٥

والقاضــي باعتبــار األقســاط الســنوية لالشــتراكات المقــدرة مســتحقة وواجبــة الســداد  ،نظمــة الصــحة العالميــةالمــالي لم
مسـاهمات فـي يناير من السـنة المتعلقـة بهـا. وسيسـهم ذلـك أيضـًا فـي ضـمان تسـديد ال كانون الثاني/ ١بالكامل في 

 موعدها المحدد.
  

وقـف دفـع تكـاليف وأخيرًا فإن التحول من المساهمات المقدرة الطوعية إلى االشتراكات المقدرة سيسفر عن   -١٦
مســاهمات (بغيــة ضــمان االتســاق مــع الالئحــة الماليــة والنظــام دعــم البــرامج إلــى منظمــة الصــحة العالميــة مــن هــذه ال

 لى االشتراكات المقدرة).المالي للمنظمة اللذين ال ينصان على تطبيق تكاليف دعم البرامج ع
  

 الحوافز األخرى
  

خضــع هــذا الجانــب الســتعراض شــامل علــى أســاس الممارســة الدوليــة ذات الصــلة فــي صــفوف منظمــات   -١٧
وُعرضـت نتـائج هـذا االسـتعراض علـى مـؤتمر األطـراف الخـامس فـي  األمم المتحـدة والمعاهـدات المتعـددة األطـراف

فقـــدان مـــواطني وقـــف امتيـــازات التصـــويت، و رســـة إجـــراءات مثـــل . وتشـــمل هـــذه المماFCTC/COP/5/21الوثيقـــة 
تلقــي بعــض وفــرض قيــود علــى أهليــة الطــرف المعنــي لألهليــة الضــرورية لتســنم الوظــائف التــي ُتشــغل باالنتخــاب، 

ــــى التمويــــل لحضــــور االجتماعــــات، استضــــافة االجتماعــــات، أهليــــة و  الفوائــــد (مثــــل األهليــــة الالزمــــة للحصــــول عل
خطــط معاملــة مختلفــة بشــأن رســوم الفوائــد المســتحقة، وكــذلك اعتمــاد الخضــوع لو لمشــاركة فــي التــدريب التقنــي)، او 

ولـــم يكشـــف  لســـداد االشـــتراكات المســـتحقة، وهـــي إجـــراءات طبقتهـــا منظمـــات وهيئـــات مختلفـــة فـــي أوقـــات متباينـــة.
تســتحق الســادس عــن أي خبــرات  اســتعراض آخــر بشــأن هــذه المســألة طلبــت األمانــة إجــراءه منــذ مــؤتمر األطــراف

 . FCTC/COP/5/21إضافة إلى ما ورد وصفه في الوثيقة  الذكر
  

حينمــا  FCTC/COP5(17)القــرار وقــد طبَّــق مــؤتمر األطــراف أحــد اإلجــراءات المــذكورة أعــاله بالفعــل فــي   -١٨
يتضـمن إطـارًا زمنيـًا لتسـوية تطلب من األطراف المتأخرة في الدفع أن تقدم إلى األمانة اقتراحـًا إلى أن األمانة  دعا

األطراف لم يستجب لمثل هذا الطلب الذي قدمته األمانة بعد مؤتمر األطراف  هذه . ومع أن أيًا منهذه المتأخرات
 فاصلة بين الدورات الستطالع إمكانيات هذا اإلجراء.الخامس، فإن بالمستطاع مع ذلك تجديده لفترة واحدة أخرى 
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في أن يحيط علمًا بالخبرات الدولية المعروضة أعـاله عنـد اسـتخالص النتـائج وقد يرغب مؤتمر األطراف   -١٩
  طرح المزيد من الحوافز ألطراف اتفاقية المنظمة اإلطارية.بشأن هذه المسألة و 

  
 

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

األطـــراف والبـــت فـــي كيفيـــة تحســـين ســـداد اإلحاطـــة علمـــًا بهـــذا التقريـــر إلـــى  مـــدعو األطـــراف مـــؤتمرإن   -٢٠
 .لمساهماتها في اتفاقية المنظمة اإلطارية

  
ـــــــى نحـــــــو مـــــــا أشـــــــار إليـــــــه فـــــــي   -٢١ ـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص، وعل ويمكـــــــن لمـــــــؤتمر األطـــــــراف أن يقـــــــرر، عل
، مــا إذا كــان مــن الواجــب التحــول مــن النظــام الحــالي للمســاهمات المقــدرة الطوعيــة إلــى FCTC/COP5(17) قــراره

 نظام لالشتراكات المقدرة.
  

مثل هذا القرار فإن مؤتمر األطراف قد يرغب كذلك في إدخـال تعـديالت تتعلـق باألقسـاط وفي حال اتخاذ   -٢٢
أعــاله؛ كمــا قــد يرغــب المــؤتمر  ١٥و ١٤الســنوية واإلطــار الزمنــي للمــدفوعات علــى النحــو الموصــوف فــي الفقــرتين 

باالشــتراكات المقــدرة ضــمان اتســاق تطبيــق تكــاليف دعــم البــرامج المتعلقــة فــي الطلــب إلــى منظمــة الصــحة العالميــة 
، وكــذلك اقتــراح ترتيــب بــديل الســترداد ١٦لمــؤتمر األطــراف مــع مــا هــو متبــع عنــدها، علــى النحــو الــوارد فــي الفقــرة 

 تكلفة استضافة األمانة.
  

مـا إذا كـان ينبغـي تطبيـق ممارسـة أو أكثـر مـن الممارسـات الدوليـة المعنيـة  مـؤتمر األطـرافكما قـد يقـرر   -٢٣
وبتفصـيل أوسـع فـي تقريـر األمانـة  أعـاله ١٨و ١٧مات علـى النحـو الموصـوف فـي الفقـرتين بحوافز تسـديد المسـاه

 ).FCTC/COP/5/21الوثيقة(المرفوع إلى مؤتمر األطراف الخامس 
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