هذه الوثيقة تتعلق بالبند  2,0من جدول األعمال المؤقت
مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ،الدورة السادسة
 31-31تشرين األول/أكتوبر  ،4132موسكو
موجز سياسة تحالف اإلتفاقية اإلطارية ()FCA

المساهمات الطوعية المقدرة التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ()FCTC
التوصيات الرئيسية:





ينبغي توضيح طرق الدفع المتوفرة حاليا لألطراف.
على مؤتمر األطراف أن يشجع األمانة العامة للمؤتمر ومنظمة الصحة العالمية لتنسيق األطراف
وتذكيرهم بانتظام عن المساهمات في الميزانية اإلطارية ،تاريخ استحقاقها وطرق الدفع المتاحة.
وأيضا ينبغي النظر بموضوع حوافز إيجابية لألطراف في مؤتمر األطراف السادس (.)COP6
على مؤتمر األطراف السادس ( )COP6موازاة المصطلحات المستخدمة في القواعد المالية لالتفاقية
مع اسم المساهمات المطلوبة من األطراف .أحد الطرق لذلك هي تحديث اسم المساهمات الى
"المساهمات المقدرة".

المقدمة
تمثل المساهمات الطوعية المقدرة ( )VACsالدخل الوحيد المتوقع لألمانة العامة التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة
التبغ ( )FCTCلتنفيذ خطة العمل التي وافق عليها مؤتمر األطراف ( .)COPوعلى الرغم من أن االسم يمكن أن يشير إلى أن لدى
1
األطراف الخيار لتقديم هذه المدفوعات ،ولكن مؤتمر األطراف حث جميع األطراف على تسديد مستحقاتهم.
لقد تم نشر لمحة عامة عن المساهمات الطوعية المقدرة ( )VACsمن قبل كل طرف التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن
2
مكافحة التبغ ( )FCTCبشكل منتظم وتحديثها على الموقع الرسمي لالتفاقية منذ عام  .2212ابتداء من  02حزيران/يونيو  ،2212تم
0
جمع  22في المئة من جميع المساهمات الطوعية المقدرة ( .)VACsهناك أكثر من  122طرف لم يقدموا أي مدفوعات لفترة السنتين
 ،2212-2212و أكثر من  22طرفا لم يقوموا بدفع المساهمات الطوعية المقدرة ( )VACsالخاصة بهم أبدا.

جمع ودفع المساهمات الطوعية المقدرة ()VACs
ناقش مؤتمر األطراف مرارا طرق مختلفة لتشجيع األطراف على تسديد مساهماتهم .اقترح عدد من األطراف في المؤتمر الخامس
( )COP5أن مصطلح "طوعي" يمثل عقبة لسير المدفوعات ،وتم إثارة مشاكل أخرى مثل عدم وضوح تاريخ االستحقاق أو وسائل
الدفع.

1

قرار مؤتمر األطراف الرابع ( )COP4قرار ) FCTC/COP4(22حول التأخير في سداد المساهمات المالية.

2

وقت كتابة هذا التقرير ،قدمت اللمحة العامة كما في  02حزيران/يونيو  2212على الموقع:

http://www.who.int/fctc/cop/vac_30_june_2014.pdf?ua=1
0

بلغ المبلغ اإلجمالي المساهمات الطوعية المقدرة ( )VACsبين عام  2222و  203422.142 2212دوالر أمريكي .تم جمع
 02.420.414دوالر أمريكي من هذا المبلغ اعتبارا من  02يونيو  .2212وهذا يمثل نسبة تحصيل أكثر من .٪22

تحالف االتفاقية اإلطارية

وبناء على ذلك ،اعتمد مؤتمر األطراف الخامس ( )COP5قرار ) FCTC/COP5(17والذي يطلب من األمانة العامة أن:
.1
.2
.0

توفر لألطراف الطرق الفعالة لدفع مساهماتهم ،بما في ذلك المكاتب القطرية لمنظمة الصحة العالمية؛
تسأل األطراف الذين عليهم تأخير في المدفوعات أن يقدموا لألمانة اقتراح يشمل جدول زمني لتسوية هذه المتأخرات.
تقوم باعداد تقرير عن جدوى تغيير االسم من المساهمات الطوعيةة المقةدرة الةى المسةاهمات المقةدرة ،وغيرهةا مةن الحةوافز
الممكنة لألطراف الذين يستمرون بالتأخر عن المدفوعات.

ال يحتوي التقرير الذي قدمته األمانة العامة للمةؤتمر للدراسةة فةي مةؤتكر األطةراف السةادس ( )FCTC/COP/6/23( )COP6علةى أي
معلومةةات عةةن طةةرق الةةدفع التةةي عرضةةت علةةى األطةةراف .كمةةا أنةةه ال يةةذكر أي تنسةةيق بةةين األمانةةة العامةةة والمكاتةةب القطريةةة لمنظمةةة
الصةةحة العالميةةة .ولكةةن ُذكةةر فةةي التقريةةر أن األمانةةة العامةةة طلبةةت مةةن األطةةراف المتةةأخرة أن يضةةعوا خطةةة لةةدفع مسةةتحقاتهم .ووفقةةا
للمعلومات التي قدمتها األمانة العامة ،لم يرد أي طرف على هذا الطلب.
ومن حيث إمكانية تغيير االسم من المساهمات الطوعية المقدرة الى المساهمات المقةدرة ،يةذكر التقريةر أن هةذا التغييةر يمكةن أن يتحقةق
من خالل قةرار مةؤتمر األطةراف (ليسةت هنةاك حاجةة لتعةديل نة المةؤتمر أو نظامةه الةداخلي) .ومةع ذلةك ،يشةير التقريةر إلةى أن هةذا
التغيير سوف يحتاج أن يصاحبه إجراء إداري إضافي.
حاليةةا ،تةةةدفع  10فةةي المئةةةة مةةةن جميةةع المسةةةاهمات الطوعيةةة المقةةةدرة ( )VACsلمنظمةةةة الصةةحة العالميةةةة لتغطيةةة الترتيبةةةات اإلداريةةةة
واللوجسةةتية (المعروفةة أيضةةا برسةةوم دعةةم البةةرام ) .هةةذا اإلجةةراء عةةادي وينطبةةق علةةى جميةةع المةةدفوعات التةةي تلقتهةةا منظمةةة الصةةحة
2
العالمية بخالف المساهمات المقةدرة .إذا أراد مةؤتمر األطةراف إدخةال المسةاهمات المقةدرة  ،سةوف يجةب أن يةتم توقيةع اتفاقيةة مختلفةة
بين األمانة العامة للمؤتمر ومنظمة الصحة العالميةة لتعةوي منظمةة الصةحة العالميةة بشةكل مناسةب علةى خةدماتها ،مثةل تةوفير السةكن
لألمانة العامة في مقرها ،والخدمات القانونية وإعداد التقارير المختلفة لمؤتمر األطةراف .ال يشةير التقريةر  FCTC/COP/6/23الةى مةا
إذا كان من المرجح أن يبقى التعوي على مستوى مماثل أو سوف يحتاج إلى تعديل.
وعةةالوة علةةى ذلةةك ،فةةي حةةين يبةةدو أن االتفةةاق المةةذكور سةةيكون حاسةةما لضةةمان مزيةةد مةةن الةةدعم مةةن منظمةةة الصةةحة العالميةةة لمةةؤتمر
األطراف واألمانة العامة للمؤتمر ،ولكن لم يتم توفير أي تفاصيل عن محتواه وتكلفته .كما أنه ليس من الواضح مةا إذا كةان يحتةاج مثةل
هذا االتفاق أن يتم إقراره من قبل مؤتمر األطراف أو مكتبه

عدم الوضوح وعدم وجود القواعد يعيق عملية تحصيل أي دفعة
األهةم مةةن ذلةةك ،التقريةر  FCTC/COP/6/23يسةةلط الضةةوء علةى التناقضةةات الحاليةةة بةين القواعةةد الماليةةة للمةؤتمر وممارسةةتها الحاليةةة.
2
الالئحةة الماليةةة والنظةةام المةةالي لمنظمةة الصةةحة العالميةةة ،والتةةي اعتمةةدها مةؤتمر األطةةراف األول ( )COP1وأصةةبحت القواعةةد الماليةةة
2
إلتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( ،)FCTCتشير فقط إلى "المساهمات المقةدرة" و "المسةاهمات الطوعيةة"،
ولكن ال تحتوي على أي إشارة أو أحكام لـ "المساهمات الطوعية المقدرة".

2
2

قرار جمعية الصحة العالمية 02313
ويمكن االطالع على ن

الالئحة المالية والنظام المالي لمنظمة الصحة العالمية في الموقع:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68539/1/WHO_CBF_2003.1.pdf?ua=1
2

قرار مؤتمر األطراف األول (FCTC/COP1(9) )COP1

2

ولذلك ،ليس من الواضح ما إذا كانت أي من األحكام الواردة في القواعد المالية ،مثل تاريخ استحقاق الدفعات ،تنطبةق علةى المسةاهمات
الطوعية المقدرة .من الممكن أن يكون هذا النق في الوضوح قةد سةاهم بشةكل كبيةر لعةدم القةدرة علةى التنبةؤ بالمةدفوعات المقدمةة مةن
األطراف.
توصي اتفاقية التحالف اإلطارية ( )FCAبأن تكون المصطلحات المستخدمة في القواعد المالية لالتفاقية واسةم المسةاهمات المطلوبةة مةن
األطراف متوازية .ويمكن تحقيق ذلك إما عن طريق تعديل القواعد المالية لإلشةارة إلةى المسةاهمات الطوعيةة المقةدرة ( )VACsأو عةن
طريةةق تغييةةر اسةةم المسةةاهمات لةتعكس المصةةطلحات المسةةتخدمة فةةي النظةةام المةةالي .واسةةتنادا إلةةى المناقشةةة فةةي الةةدورة األخيةةرة لمةةؤتمر
األطراف ،يبدو أن إزالة عبارة "طوعية" هو حل عملي أكثر ومفضل من قبل العديد من األطراف.

عقوبات محتملة
كما جاء في التقارير الرسمية لمةؤتمر األطةراف الخةامس والسةادس ( ،)COP5 & COP6فةنن تقةديم الحةوافز لتشةجيع البلةدان علةى دفةع
مستحقاتهم هي ممارسة دولية .ويمكن أن تشمل هةذه الحةوافز أيضةا العقوبةات ،والتةي قةد تةؤدي إلةى وقةف امتيةازات تصةويت األطةراف
المتأخرة ،وفقدان أهلية رعايا أخد األطراف المتأخرة ليصبحوا أعضاء المكتب ،أو فر قيود على أهليتهم للحصول على دعةم السةفر.
ال تدرج أيا من هذه العقوبات في القواعد المالية الحالية لالتفاقية.
بخصو العقوبات المطبقة على الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية ،تن المةادة  3مةن دسةتور منظمةة الصةحة العالميةة علةى
أنه "إذا فشل أحد األعضاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية للمنظمة  ...يجوز لجمعية الصحة  ...وقف امتيازات التصويت  ...التةي يتمتةع بهةا
3
العضةةو" .تسةةتعر جمعيةةة الصةةحة العالميةةة فةةي كةةل دورة قائمةةة الةةدول األعضةةاء التةةي لةةم تسةةدد مسةةاهماتها المقةةدرة وتأخةةذ اإلجةةراء
2
المناسب.
من المرجح أن تكون هناك حاجة لقرار منفصل لمؤتمر األطراف لتقديم أي عقوبةات مةن شةأنها أن تنطبةق علةى أطةراف اتفاقيةة منظمةة
الصةحة العالميةةة اإلطاريةةة بشةةأن مكافحةةة التبةةغ ( .)FCTCومةةع أنةةه ال تةزال اتفاقيةةة التحةةالف اإلطاريةةة ( )FCAقلقةةة مةةن عةةدد األطةةراف
المتأخرين في الدفع أو لم يساهموا أبةدا فةي ميزانيةة اتفاقيةة منظمةة الصةحة العالميةة اإلطاريةة بشةأن مكافحةة التبةغ ( ،)FCTCفنننةا نحةذر
مؤتمر األطراف عدم اعتماد عقوبات قبل استنفاد غيرها من الحوافز.

اإلجراءات التي ينبغي أن يتخذها مؤتمر األطراف
كخطوة أولى ،ينبغي أن يدعو مؤتمر األطراف األمانة العامة للمؤتمر لتوضيح طرق الدفع التي تقةدم حاليةا علةى األطةراف .علةى سةبيل
المثال ،فةي حالةة منظمةة الصةحة العالميةة يةتم نشةر تعليمةات للمةدفوعات وكةذلك فةواتير المسةاهمات المقةدرة علةى موقةع منظمةة الصةحة
9
العالمية .قد يرغب مؤتمر األطراف اعتماد ممارسة مماثلة .كما ينبغي أن يشجع مؤتمر األطراف زيادة التعةاون والتنسةيق بةين األمانةة
العامةةة للمةةؤتمر والمكاتةةب القطريةةة واإلقليميةةة لمنظمةةة الصةةحة العالميةةة فةةي إبةةال األطةةراف عةةن االشةةتراكات المقةةررة التفاقيةةة منظمةةة
الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( ،)FCTCوتاريخ استحقاقها ،وعلى أساليب جمع هذه المساهمات.
وأخيرا ،يجب أن ينظر مؤتمر األطراف في موازاة المصطلحات المستخدمة في القواعد المالية لالتفاقية واسم المساهمات المطلوبةة مةن
األطراف .اسةتنادا إلةى اآلراء التةي عبةر عنهةا العديةد مةن األطةراف فةي مةؤتمر األطةراف الخةامس ( ،)COP5فةنن تحةديث االسةم إلةى
"المساهمات المقدرة" يبدو كالخيار األفضل.
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يمكنكم اإلطالع على الن

الكامل لمؤتمر منظمة الصحة العالمية في الموقع:

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
1

خالل الدورة األخيرة لجمعية الصحة العالمية ،تم تعليق حقوق التصويت لكل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر ،وغرينادا،
وغينيا بيساو والصومال .تتوفر المزيد من المعلومات في قرار جمعية الصحة العالمية  WHA67.5والمتوفر في الموقع:

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R5-en.pdf
 9أنظر فيhttp://www.who.int/about/resources_planning/invoices/2014_2015/en/. :
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