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فـي الفتـرة الماليـة  ٪٩٤‚٥، و٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ماليتين في الفترتين ال ٪٩١-٩٠( ٪٩٥و ٪٩٠ بين
). وُســددت بعــض المتــأخرات بعــد نهايــة كــل فتــرة ماليــة؛ ونتيجــة لــذلك فــإن معــدل التحصــيل لكـــل ٢٠١١-٢٠١٠

 .٢٠١٢يونيو  حزيران/ ٣٠في  ٪٩٨الثنائيات الثالث وصل إلى 
  
الطوعيــة فيمــا يتعلــق بــالمبلغ المســدد فــإن عــدد ورغــم المعــدل العــالي نســبيًا لتحصــيل المســاهمات المقــدرة   -٥

 .األطراف ذات المتأخرات ما يزال كبيراً 
  
. وقــد تــم تقســيم ٢٠١١و ٢٠٠٦تحلــيًال لمتــأخرات الفتــرات الماليــة الــثالث بــين عــامي  ١ويعــرض الجــدول   -٦

الة. وتضم المجموعة ذلك تسهيًال لإلحو  ١على جدول التقدير، أطراف االتفاقية اإلطارية إلى خمس مجموعات بناءً 
 ٧٧مـن  ٥دوالر أمريكي، في حـين تتـألف المجموعـة  ٥٠٠ ٠٠٠خمسة أطراف ذات مساهمات للثنائية تتجاوز  ١

ــًا ذات مســاهمات تقــل قيمتهــا عــن  دوالر أمريكــي. وتحتــوي المجموعــات الــثالث المتبقيــة علــى أطــراف  ١٠٠٠طرف
دوالر  ١٠ ٠٠٠)؛ وطرفـــــاً  ١٣دوالر أمريكـــــي ( ٥٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكـــــي و ١٠٠ ٠٠٠تتـــــراوح مســـــاهماتها بـــــين 

). طرفــاً  ٤٤دوالر أمريكــي ( ١٠ ٠٠٠دوالر أمريكــي و ١٠٠٠)؛ وطرفــاً  ٣٥دوالر أمريكــي ( ١٠٠ ٠٠٠أمريكــي و
عــــدد األطــــراف ذات المتــــأخرات ومقــــدار المســــاهمات المســــتحقة فــــي كــــل مجموعــــة مــــن تلــــك  ١ويعــــرض الجــــدول 

 المجموعات.
  

-٢٠٠٦ت بــين األطـراف المصــنفة حسـب مســاهماتها فـي الثنائيــة، وذلـك فــي الثنائيــات توزيــع المتـأخرا :١الجـدول 
  )٢٠١٢يونيو  حزيران/ ٣٠(الحالة في  ٢٠١١-٢٠١٠، و٢٠٠٩-٢٠٠٨، و٢٠٠٧

  

المجموعة
  مساهمة الثنائية
(بالدوالرات 
 األمريكية)

مجموع  عدد األطراف
  المتأخرات

(بالدوالرات 
 األمريكية)

األطراف  المجموع
ت ذا

المتأخرات

 األطراف ذات المتأخرات

لثنائية     
 واحدة

لثالث  لثنائيتين
 ثنائيات

مجموع األطراف 
 ذات المتأخرات

 

 صفر صفر صفر صفر صفر ٥ ٥  ٥٠٠ ٠٠٠ > ١

 صفر صفر صفر صفر صفر ١٣ ١٣  ٥٠٠ ٠٠٠-١٠٠ ٠٠٠ ٢

 ٣٩٣ ٨٩٥ ٦ ٥ صفر ١ ٢٩ ١٠٠٣٥ ٠٠٠ – ١٠ ٠٠٠ ٣

٧٦ ٨٢٠ ١٨ ٨ ٢ ٨ ٢٦ ٤٤ ١٠ ٠٠٠ -١٠٠٠ ٤ 

١٩ ٠٧٣ ٣٨ ٢٠ ٩ ٩ ٣٩ ٧٧ ١٠٠٠ < ٥ 

  ٤٨٩٢ ٩٤٩ ٦٢ ٣٣ ١١ ١٨ ١١٢ ١٧٤  المجموع
 
 ٣طرفـًا لهـا متـأخرات تتعلـق بثنائيـة أو أكثـر. ١٧٤طرفًا من أصـل  ٦٢فإن هناك  ١وكما يوضح الجدول   -٧

 ٤و ٣و ٢المجموعــات  ، فــي حــين أن٥) ذات المتــأخرات فــي المجموعــة ٣٨وينــدرج العــدد األكبــر مــن األطــراف (
فلـــيس عليهـــا أيـــة  ٢و ١ المجمـــوعتين. أمـــا أطـــراف طرفـــاً  ٢٤تتضـــمن األطـــراف المتبقيـــة ذات المتـــأخرات وعـــددها 

                                                           
 .FCTC/COP4(20)من القرار  ٢وفقًا لجدول التقدير الذي اعتمده مؤتمر األطراف في دورته الرابعة؛ انظر الملحق     ١

مليــون دوالر أمريكــي تــرتبط عــادة باختالفــات ســعر الصــرف  ١٦١ة غيــر مســددة قــدرها بمــا يشــمل مبــالغ إجماليــة صــغير     ٢
 في وقت السداد.

 أطراف ذات متأخرات جزئية لثنائية واحدة. ٦بما في ذلك     ٣
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متأخرات. ولم يسدد نحو نصف األطراف ذات المتأخرات مساهماتها لثنائية أو أكثر في حين أن النصف اآلخر لم 
 ٤٨٩ ٩٤٩إلـى  ٢٠١١-٢٠٠٦مقدار اإلجمـالي لمتـأخرات الفتـرة يسدد على مدى الثنائيات الثالث كلها. ويصل ال

 . دوالرًا أمريكياً 
  
  ، وردت مســـــــــاهمات للثنائيـــــــــة الحاليـــــــــة ٢٠١٢يونيـــــــــو  حزيـــــــــران/ ٣٠وباإلضـــــــــافة إلـــــــــى ذلـــــــــك، وحتـــــــــى   -٨

دوالرًا  ٣ ١٨٨ ١٨٨طرفـــًا، بمـــا قيمتـــه  ١٧٤طرفـــًا مــن أصـــل  ٧٠، بصــورة كاملـــة أو جزئيـــة، مـــن ٢٠١٣-٢٠١٢
ــًا (أ ــًا. ويجمــل الجــدول  ٩ ١١٠ ١٢٤) مــن المجمــوع البــالغ ٪٣٥ي بنســبة أمريكي هــذه المعلومــات.  ٢دوالرًا أمريكي

طرفـــًا ســـددت مســـاهمتها للثنائيـــة  ٥٠طرفـــًا، فـــإن هنـــاك  ٧٠ومـــن أصـــل األطـــراف التـــي ســـددت مـــدفوعات وعـــددها 
م تسدد األطراف الباقية وعددها طرفًا منها مدفوعات جزئية عن السنة األولى للثنائية. ول ٢٠بالكامل في حين سدد 

  أطراف أية مدفوعات عن الثنائية الحالية. ١٠٤
 

  )٢٠١٢يونيو  حزيران/ ٣٠(الحالة في  ٢٠١٣-٢٠١٢تسديد المساهمات للفترة المالية  :٢الجدول 
  

  تسديد كامل عن الفترة  
 ليس هناك تسديد ٢٠١٢تسديد كامل عن عام  ٢٠١٣-٢٠١٢

  الجدول 
 ريكية)(بالدوالرات األم

بالدوالرات  عدد األطراف
 األمريكية

بالدوالرات  عدد األطراف
 األمريكية

بالدوالرات  عدد األطراف
 األمريكية

 ٧٦٧ ٣١١ ١ ١ ٦٦٧ ٧٩٢ ٤ صفر صفر  ٥٠٠ ٠٠٠ >

٢ ٠٠٤ ٢٣٥ ٨ ٣٢٨ ٦٦٨ ٣ ٤٤٠ ١١٣ ٢  ٥٠٠ ٠٠٠-١٠٠ ٠٠٠ 

٩٢٤ ٤٨٦ ١٦ ١٠٨ ٠٤١ ٥ ٥٨٦ ٢٦٨ ١٤ ١٠٠ ٠٠٠ – ١٠ ٠٠٠ 

١٧٨ ٥٩٨ ٣١ ٦٧٥ ١ ٤٨ ٠٩٨ ١٢ ١٠ ٠٠٠ -١٠٠٠ 

> ٣٣ ٩٣٥ ٤٨ ١ ١٠١ ٧ ٧ ٤٣٢ ٢٢ ١٠٠٠ 

 ٣ ٩٠٨ ٥٦٥ ١٠٤ ٢ ١٠٦ ٢٧٧ ٢٠١ ١ ٠٨١ ٩١١ ٥٠ المجموع

  
طرفًا من األطراف ذات المتأخرات عن الثنائيـات السـابقة  ٦٢طرفًا من أصل  ٦١ويبين التحليل أيضًا أن   -٩

طرفـــًا قـــط بتســـديد مســـاهماتها المقـــدرة  ٣٧. ولـــم يقـــم ٢٠١٣-٢٠١٢لـــم تســـدد أيـــة مـــدفوعات عـــن الثنائيـــة الحاليـــة 
 الطوعية.

  
ويمكن االطالع على معلومات مفصلة عن حالة مدفوعات األطراف المتعلقة بمساهماتها المقدرة الطوعية   -١٠

تاح معلومــات . وســتُ (http://www.who.int/fctc)عــن الثنائيــات األربــع جميعــًا فــي الموقــع الشــبكي لالتفاقيــة اإلطاريــة 
أثنـــاء الـــدورة الخامســـة لمـــؤتمر  ٢٠١٢نـــوفمبر  تشـــرين الثـــاني/ ١محدثـــة عـــن حالـــة المـــدفوعات والمتـــأخرات حتـــى 

  األطراف.
 

  الممارسة ذات الصلة المتبعة في منظومة األمم المتحدة والمعاهدات الدولية األخرى
  

فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة فقـــد تـــم بغيـــة تحديـــد الممارســـة ذات الصـــلة المتبعـــة فـــي المنظمـــات األخـــرى   -١١
استعراض المعلومات المتاحة المتعلقـة بمنظمـة الصـحة العالميـة ووكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى، إلـى جانـب عـدد 

 من المعاهدات الدولية.

                                                           
أطراف قد ترتبط المبالغ الصغيرة نسبيًا التي لم تسـددها بتغيـرات سـعر الصـرف فـي وقـت السـداد، والمقـرر  ٦بما يشمل     ١
 ويتها بحلول نهاية الثنائية.تس
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مسـألة التـأخر فـي تسـديد المسـاهمات المقـدرة حيـث  منظمة الصـحة العالميـةمن دسـتور  ٧وتتناول المادة   -١٢
"فــي حالــة عــدم وفــاء إحــدى الــدول األعضــاء بمــا عليهــا مــن التزامــات ماليــة للمنظمــة ...  يجــوز أنــه تــنص علــى 

لجمعيــة الصــحة ... وقــف امتيــازات التصــويت ... التــي يحــق للدولــة العضــو أن تتمتــع بهــا". وٕاذا كانــت أي دولــة 
وز مبلـغ االشـتراكات المسـتحقة عضو لدى افتتاح جمعية الصحة متأخرة في سـداد اشـتراكاتها بمبلـغ يسـاوي أو يتجـا

عــن كامــل الســنتين الســابقتين، تتخــذ جمعيــة الصــحة قــرارًا  بشــأن مــا إذا كانــت ســتوقف امتيــازات تصــويت الدولــة 
العضو (على أال يخّل هذا القرار بحق أي دولة عضو في أن تطلب استعادة امتيازات التصويت الخاصة بهـا وفقـًا 

ول األعضــاء ذات المتــأخرات علــى أن تتقــدم بمقترحــات إلــى جمعيــة الصــحة مــن الدســتور). وُتحــض الــد ٧للمــادة 
تســـوية مثـــل هـــذه المتـــأخرات علـــى مـــدى فتـــرات مطولـــة. وتنظـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة  لتســـديد/

لقـة بالترتيبـات الخاصـة ثـم تقـدم توصـياتها إلـى جمعيـة الصـحة. ويـدعو للمجلس التنفيـذي فـي هـذه االقتراحـات المتع
المــدير العــام قبيــل نهايــة الســنة التــي تســبق عقــد جمعيــة الصــحة الــدول األعضــاء ذات المتــأخرات إلــى أن تقــدم إلــى 

 المجلس التنفيذي بيانًا تعرب فيه عن نيتها تسديد متأخراتها.
  

منظمــات منظومــة األمــم المتــاح فيمــا يتعلــق بعــدد مــن  ١راض المعنــيواســتخدمت أمانــة االتفاقيــة االســتع  -١٣
. وعند تقدير حالة المساهمات المستلمة فإن وكاالت األمم المتحدة تطبق أنواعًا مختلفة من خطط الحوافز المتحدة

هـا والعقوبات. وتشمل ممارسات الميزنة، على وجه الخصوص، خطـط حـوافز مثـل: نـوع اإليـرادات الموزعـة ومقادير 
التقريبيــة؛ وحســاب الفوائــد المستخلصــة والفتــرة األولــى لتوزيــع الفوائــد المعنيــة؛ وأيــة آليــة لتخصــيص الفوائــد المكتســبة 
حتى تاريخ استالم المدفوعات. ويقوم العديد من المنظمات، مثل منظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة، والوكالـة 

مدني الدولي، ومنظمة العمل الدوليـة، والمنظمـة البحريـة الدوليـة، ومنظمـة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطيران ال
باستخدام حافز أو أكثر من الحـوافز  ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

قوم بتسديد المبـالغ الكاملـة فـي . وُتطبق هذه الحوافز على المساهمات المقدرة للدول األعضاء التي تأعالهالمذكورة 
موعد محدد وال يكون عليها أية مدفوعات مستحقة. على أن عددًا من المنظمات أشارت في المسح إلى أن الوضع 

 اإلجمالي للمتأخرات لم يتحسن كثيرًا رغم تطبيق خطة حوافز للتسديد الفوري للمساهمات.
  

ات إدارية وخططًا للعقوبات تؤثر على المسـاهمات التـي كما أرست منظمات منظومة األمم المتحدة إجراء  -١٤
يســـددها األطـــراف مثـــل: الرســـم المفـــروض؛ وتـــاريخ بـــدء تـــراكم الفوائـــد؛ والتصـــرف فـــي مـــدفوعات الفوائـــد المســـتلمة؛ 
ومعاملــة الفوائــد المســتحقة عنــد حســاب المتــأخرات والبــت فــي حقــوق التصــويت؛ وأيــة ترتيبــات مماثلــة مطبقــة علــى 

الممولــة مــن المســاهمات المقــدرة. كمــا أن عــددًا مــن المنظمــات، مثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة،  األنشــطة غيــر
ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، واالتحاد الدولي لالتصاالت، والمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة، 

لــذي ال ُتســدد فيهــا المســاهمات. وفــي بعـــض تقــوم أيضــًا بســحب حقــوق التصــويت بعــد عــدد معــين مــن الســنوات ا
المنظمات فإن وقف حقوق التصويت يؤدي إلى فقد الدولة العضو المعنية لألهلية الالزمـة الستضـافة االجتماعـات 
التي تمولها المنظمة من خالل المساهمات المقدرة أو حضور الدورات التدريبية التقنية؛ وفرض قيود على حصولها 

قدان مواطني تلك الدولة لألهلية الضرورية لتسنم الوظائف التي ُتشغل باالنتخاب. وضمن هذه على المنشورات؛ وف
الخطـــة فـــإن الدولـــة العضـــو ذات المتـــأخرات الضـــخمة ُتمـــنح فرصـــة تقـــديم خطـــة للســـداد، علـــى مـــدى فتـــرة أقصـــاها 

 سنوات في العادة، لتمكينها من استرداد حقوق التصويت. ١٠
  

كـــذلك عـــددًا مـــن اإلجـــراءات لتيســـير تســـديد المســـاهمات. وتســـتخدم معظـــم  لدوليـــةالمعاهـــدات اوتســـتعمل   -١٥
أمانــات المعاهــدات أســاليب الفــواتير المبكــرة، وٕارســال خطابــات التــذكير إلــى األطــراف ذات المتــأخرات، واالتصــال 

ية عـن حالـة بالعواصم والبعثات الدائمة. كما أن بعضها ينشـر معلومـات محدثـة بصـورة منتظمـة فـي مواقعهـا الشـبك
 المساهمات. وُتطبق أمانة االتفاقية اإلطارية بدورها هذه اإلجراءات.

                                                           
١   Budgeting practices in UN system organizations – 2009 survey results (document CEB/2009/HLCM/FB/14). 
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وقد ناقشت بعض االتفاقيات ودعمت إجـراءات إضـافية تتعلـق بعـدم السـداد، وتـم ذلـك فـي بعـض الحـاالت   -١٦
بأنواع الحيوانات  الدولي تجاراالاتفاقية من خالل اعتماد قرارات رسمية. وعلى سبيل المثال فقد قام مؤتمر أطراف 

) بحــض األطــراف علــى تســوية كــل المتــأخرات ٢٠١٠فــي دورتــه األخيــرة (عــام  والنباتــات البريــة المهــددة بــاالنقراض
المعلقــة علــى وجــه الســرعة، والقيــام، فــي حــال عجزهــا عــن ذلــك، بالــدخول فــي ترتيبــات مــع األمانــة للموافقــة بصــورة 

فيمـا يتصـل  ٢٠١١بتعـديل لوائحهمـا الماليـة عـام  ١روتردام وسـتكهولممشتركة على "جدول للسداد". وقامت اتفاقيتا 
كـانون  ١بالمساهمات المقدرة، ووافقتا، على وجـه الخصـوص، علـى أن هـذه المسـاهمات يجـب أن ُتسـدد كاملـة فـي 

أو ينــاير مــن كــل عــام تقــويمي، وأن أمــانتي االتفــاقيتين ســتتفقان مــع األطــراف ذات المتــأخرات لمــدة ســنتين  الثــاني/
أكثر على جدول للسداد لتصفية المتأخرات في غضون ست سنوات، وأن األطراف ذات المتـأخرات لمـدة سـنتين أو 
أكثر وغير المندرجة في عداد أقل البلدان نموًا أو الدول الجزرية الصغيرة النامية ستخضع إلجراءات يقررها مؤتمر 

 األطراف.
  

راءات أشــد صــرامة. وتتمتـع اثنتــان مــن هـذه االتفاقيــات، همــا وقامـت بعــض االتفاقيـات األخــرى بتطبيــق إجـ  -١٧
، بصـالحية وقـف حقـوق تصـويت اللجنة الدولية لشؤون صـيد الحيتـانو  اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة

 األطراف التي لم تسدد ما عليها. كما أن اللجنـة الدوليـة لشـؤون صـيد الحيتـان تفـرض رسـوم فائـدة علـى المـدفوعات
المتــأخرة. وُتطبــق اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي سلســلة مــن اإلجــراءات علــى األطــراف ذات المتــأخرات لمــدة ســنتين أو 
أكثر، بما في ذلك: تقييد عدد أعضاء وفود تلـك األطـراف إلـى اثنـين فـي اجتماعـات أجهـزة االتفاقيـة؛ وحرمـان تلـك 

مـواطني تلـك الـدول لألهليـة الالزمـة للحصـول علـى األطراف من تلقـي التمويـل لحضـور تلـك االجتماعـات؛ وفقـدان 
عضوية أية هيئة مكتب لمؤتمر األطراف أو أجهزته الفرعية (ال ينطبـق اإلجـراءان األخيـران علـى أقـل البلـدان نمـوًا 

 االتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعيـةوالدول الجزرية الصغيرة النامية). ويـنص النظـام األساسـي ولـوائح 
ى "وقــف حقــوق العضــو فيمــا يتعلــق باالنتخابــات، والتصــويت، واالقتراحــات عنــد التــأخر فــي ســداد مــا عليــه لمــدة علــ

 سنة".
  

وبصورة إجمالية فإن التقرير يوضح أنه حتى لـو كـان معـدل تحصـيل المسـاهمات المقـدرة الطوعيـة مرتفعـًا   -١٨
كمـا أن التقريـر يكشـف النقـاب عـن مجموعـة معقـدة  .نسبيًا فإن عدد األطـراف التـي لـم تسـدد مسـاهماتها يظـل كبيـراً 

مــن اإلجــراءات التــي اعتمــدتها منظمــات منظومــة األمــم المتحــدة والمعاهــدات األخــرى لتحســين تحصــيل المســاهمات 
المقـدرة. وستواصـل األمانـة وتكثـِّف اتصـاالتها ومتابعاتهـا المنتظمـة مـع األطـراف لتشـجيع سـداد المتـأخرات ولتسـديد 

. وفـي غضـون ذلـك فـإن مـؤتمر األطـراف قـد يرغـب فـي مقدرة الطوعيـة فـي مواعيـدها المحـددة عمومـاً المساهمات ال
النظــر فــي اعتمــاد إجــراءات مالئمــة لحفــز تســديد المتــأخرات والمســاهمات المقــدرة الطوعيــة عمومــًا، وذلــك بطريقــة 

  متدرجة وفقًا لمقتضى الحال.
  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد.إلى  مدعو األطرافمر إن مؤت  -١٩
  
  

=     =     =  
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