
 

 
 

  
 
 

 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركین في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ
نیودلھي، 2016نوفمبر عام  7-12  

 
  ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة

الطوعیةالمقدرة المساھمات   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  ھذا لماذا یُعد  األمر مھما
المؤتمر والتفاقیة منظم�ة الص�حة   سكرتاریةل تمثل المساھمات المقدرة الطوعیة الدخل الوحید الذي یمكن التنبؤ بھ بالنسبة

لتنفیذ خطة العمل التي اتفق علیھا مؤتمر األطراف، وعلى الرغم من أھمیتھ�ا إال أن  ؛العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ
 العدید من األطراف لم یسددوا المساھمات المقدرة الطوعیة في الوقت المحدد.

 وضع مدفوعات المساھمات المقدرة الطوعیة
ً  ،ت��م إرس��ال وتح��دیث اس��تعراض لم��دفوعات المس��اھمات المق��درة الطوعی��ة الت��ي س��ددھا ك��ل ط��رف عل��ى الموق��ع  ،دوری��ا

م�دینون بمس�اھمات  ،2016أغس�طس  31من  اعتباراً ، اً طرف 138ال یزال ، و2010اإللكتروني الرسمي للمؤتمر منذ عام 
ل�م یس�ددوا  اً طرف� 20أكث�ر م�ن إلض�افة إل�ى أن با (س�واًء جزئی�اً أو كلی�اً)، 2017-2016مقدرة طوعیة ع�ن الفت�رة المالی�ة 

 .1مساھماتھم المقدرة الطوعیة من قبل

 2017-2016للفت�رة المالی�ة  ةمن مجموع المساھمات المقدرة الطوعی�ة المق�در )$2,841,795% فقط (31 نا جمعناأي أن
% م�ن إجم�الي المیزانی�ة العامل�ة 33الذي ل�م یُس�دد بع�د و $)6,258,205()؛ حیث یمثل المبلغ $9,100,000(والتي تبلغ 

 .أن تغطیھا المساھمات المقدرة الطوعیةالمقرر التي من  الحصة% من 69، و2017-2016للفترة المالیة 
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من جدول األعمال المؤقت 7-3د تتعلق ھذه الوثیقة بالبن  

 التوصیات الرئیسیة
المساھمات المقدرة ینبغي لمؤتمر األطراف أن یغیر مسمى الدفعات المطلوبة من " •

إلزالة االلتباس حول تلك الدفعات اإللزامیة،  إلى "المساھمات المقدرة" "الطوعیة
 كما ینبغي أن یشجع كل األطراف على دفع مساھماتھم في الوقت المحدد.

المؤتمر تبني تدابیر  سكرتاریة ینبغي للدورة السابعة لمؤتمر األطراف أن تطلب من •
لتیسیر دفع األطراف لتلك المساھمات، وبخاصة عبر توفیر فواتیر فردیة لكل طرف 

على الموقع اإللكتروني لالتفاقیة اإلطاریة،  الدفعات المالیةومعلومات واضحة عن 
في جینیف  البعثات الدائمةباإلضافة إلى تحسین التنسیق فیما یخص ھذا األمر مع 

 طریة لمنظمة الصحة العالمیة.والمكاتب القُ 
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 أسباب األطراف لعدم سداد المساھمات المقدرة الطوعیة
بعض األطراف فیما إذا كانت المساھمات المقدرة الطوعیة إلزامیة أو طوعیة، األمر الذي قد یس�اھم ف�ي  لدىیوجد التباس 

س�داد تل�ك انخفاض مستوى مدفوعات تلك المساھمات، وعلى الرغم من أن المسمى قد یوحي بأنھ یمكن لألط�راف اختی�ار 
ا لل��دورة الس��ابعة لم��ؤتمر األط��راف ب��أن تل��ك الم��ؤتمر ق��د أش��ارت ف��ي تقریرھ�� س��كرتاریةالم��دفوعات م��ن عدم��ھ، إال أن 

 إلزامیة. ،في حقیقة األمر، الدفعات

االص�طالحي، فق�د ظل�ت طبیع�ة تل�ك الم�دفوعات ووض�ع األط�راف بالنس�بة لتل�ك المس�اھمات عل�ى  التعبی�ربالنسبة لقضیة 
رة الخامس��ة لم��ؤتمر أش��ار األط��راف ف��ي ال��دو حی��ث ؛ج��دول األعم��ال ط��وال ال��دورات ال��ثالث الماض��یة لم��ؤتمر األط��راف

، ث�م أثی�رت القض�یة مج�دداً ف�ي ال�دورة السادس�ة 2األطراف بأن تعبی�ر "طوعی�ة" ش�ّكل عائق�اً أم�ام تجھی�ز تل�ك الم�دفوعات
 تش�كل م�دعاة للقل�ق  أخ�رى اً أم�ور، كم�ا أثی�رت 3لمؤتمر األطراف حین طالب بعض األطراف بتغییر التعبیر االصطالحي

 االستحقاق وطرق الدفع.تشمل عدم وضوح مواعید و

 ،ورة السادس�ة لم�ؤتمر األط�رافالد ھ تبنتوبینما أعرب عدد من األطراف عن رغبتھم في حذف التعبیر "طوعیة"، إال أن
مزی��د م��ن التحقیق��ات للتوص��ل لس��بب ع��دم س��داد العدی��د م��ن الإجراء الم��ؤتمر ب�� س��كرتاریةق��راراً یطال��ب  ،األم��ر نھای��ةف��ي 

الم�ؤتمر  س�كرتاریةئ�ق الت�ي تم�نعھم. وأش�ارت لعوال ھاتحدی�د وبمحاولةة الطوعیة حتى اآلن، األطراف لمساھماتھم المقدر
 82أربع�ة أط�راف فق�ط م�ن ب�ین في تقریرھا للدورة السابعة لمؤتمر األطراف أنھا قد تعرفت على أسباب عدم الس�داد م�ن 

وعي ب�الموارد المالی�ة وبالوث�ائق لتیس�یر طرفاً قی�د المس�اءلة، عل�ى ال�رغم م�ن تك�رار المتابع�ة، تض�منت األس�باب نق�ص ال�
 أسباب عدم السداد.ب یبلغواطرفاً لم  78؛ حیث أن السداد، إال أنھ من الصعب بناء استنتاجات

 مسودة قرار الدورة السابعة لمؤتمر األطراف التي اقترحھا المكتب
ح�ل  ،)1(المرف�ق  FCTC/COP/7/24درج�ت ف�ي تقری�ر التي اقترحھا مكتب مؤتمر األطراف وأُ ، تحاول مسودة القرار

(وبخاص��ة عل��ى االمتث��ال بالتزام��اتھم التعاھدی��ة ابیر ل��ـ"تحفیز األط��راف ت��دتوص��یات بالوض��ع ال��راھن؛ فھ��ي تحت��وي عل��ى 
الب�دء ف�ي )، وتتضمن تل�ك التوص�یات 4 الفقرة( ھؤالء الذین یفشلون في الوفاء بالتزاماتھم المالیة بدون مسبب یبرر ذلك)"

للمناص�ب عقوبات على األطراف من ذوي المتأخرات المستحقة، مث�ل فق�دان الح�ق ف�ي التص�ویت، وفق�دان األھلی�ة  فرض
 االنتخابیة، وفقدان األھلیة للحصول على مزایا معینة مثل دعم السفر.

ق��درة إال أن التعبی��ر االص��طالحي المس��تخدم ف��ي مس��ودة الق��رار لوص��ف تل��ك الم��دفوعات ال ی��زال كم��ا ھ��و "مس��اھمات م
على أن المساھمات المقدرة الطوعیة ھي "المس�اھمة المالی�ة اإللزامی�ة لك�ل ط�رف القرارطوعیة"، وفي الوقت نفسھ یشدد 

بموجب جدول األنصبة المقررة المتفق علیھ، عل�ى ال�رغم  اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغنحو 
 ).1مرفق ال( "’طوعیة‘من االستخدام العرفّي لكلمة 

یس�اھم ف�ي االلتب�اس  ،في استخدام كلمة "طوعیة" لتسمیة دفعات إلزامی�ة، ویرى تحالف االتفاقیة اإلطاریة أن ھذا التناقض
وفیما یخ�ص العقوب�ات المقترح�ة فإن�ھ ل�یس منطقی�اً وال مرغ�وب فی�ھ أن  من عدمھ. إلزامیةالقائم فیما إذا كانت المساھمات 

 ویتم تبني تدابیر لتیسیر سداد األطراف لتلك المساھمات. التعبیر االصطالحي "طوعیة" م حذفیتالعقوبات حتى  تُناقَش

أغلبی�ة المعاھ�دات عل�ى "المس�اھمات المق�درة"  ع�ن اعتم�اد 4كشف استقصاء مستقل ع�ن آلی�ات تموی�ل المعاھ�دات الدولی�ة
ً  كما تشیر، ومؤتمرات أطرافھا (أو ما یوازیھا) اتھاسكرتاری لتمویل نشاطات إل�ى أن االتفاقی�ة اإلطاری�ة ھ�ي  النت�ائج أیض�ا

 المعاھدة الوحیدة التي تستخدم تعبیر "مساھمات مقدرة طوعیة".
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 إجراءات ینبغي على مؤتمر األطراف اتخاذھا
ینبغ��ي عل��ى ال��دورة الس��ابعة لم��ؤتمر األط��راف تغیی��ر مس��مى ال��دفعات المطلوب��ة م��ن "مس��اھمات مق��درة طوعی��ة" إل��ى 

دادھم لتلك ال�دفعات ل�یس ل مسمى تلك المساھمات رسالة واضحة لألطراف بأن سمقدرة"؛ حیث یجب أن یرسِ "مساھمات 
اختیارّي ولكن إلزام�ّي، فتغیی�ر المس�مى إل�ى "مس�اھمات مق�درة" س�یؤدي المتث�ال الممارس�ات الحالی�ة م�ع القواع�د المالی�ة 

مر األط�راف تش�جیع األط�راف عل�ى س�داد مس�اھماتھم ف�ي الوق�ت نفس�ھ ینبغ�ي عل�ى ال�دورة الس�ابعة لم�ؤت ، وف�ي5تفاقیةلال
 الوقت المحدد.

تیس��یر إرس��ال األط��راف الم��ؤتمر باتخ��اذ خط��وات إض��افیة ل س��كرتاریةأیض��اً ینبغ��ي عل��ى م��ؤتمر األط��راف أن یطال��ب 
ف بط�رق الم�ؤتمر ف�ي ال�دورة الخامس�ة لم�ؤتمر األط�راف ب�ـ"تزوید األط�را س�كرتاریةلمدفوعاتھم؛ فقد ت�م بالفع�ل مطالب�ة 

كم�ا إن إدراج البعث�ات الدائم�ة ، 6طری�ة لمنظم�ة الص�حة العالمی�ة"ھم، على أن یش�مل ذل�ك المكات�ب القُ فعالة لسداد مساھمات
بجینیف في عملیة تحصیل مدفوعات المساھمات المقدرة الطوعی�ة ق�د یش�كل خی�اراً آخ�ر لتیس�یر دفع�ات األط�راف، وذل�ك 

 .ھااتبعثل مقرات بالنسبة لألطراف التي لدیھا

ینبغ�ي ك�ذلك تزوی�د األط�راف بمعلوم�ات ع�ن كیفی�ة ومت�ى وعب�ر أّي وس�یلة ینبغ�ي عل�یھم إرس�ال م�دفوعاتھم، عل�ى س�بیل 
أن كم�ا فإن معاھدات وھیئات حكومیة دولیة أخرى تق�دم معلوم�ات عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت لتیس�یر س�داد الم�دفوعات،  المثال

علیھ��ا معلوم��ات محدث��ة للبل��دان بش��أن  نش��رحی��ث ت 7ش��بكة اإلنترن��تص��فحة عام��ة عل��ى  ل��دیھامنظم��ة الص��حة العالمی��ة 
ویقدم ذلك االستعراض من خالل شبكة اإلنترنت فواتیر لكل بلد، ویحتوي على معلوم�ات ع�ن المب�الغ مساھماتھم المقدرة، 

 .الدفعات المالیةعن  المقدرة والمدینة للفترة المالیة الحالیة والماضیة، كما یقدم ذلك االستعراض أیضاً معلومات واضحة

الم�ؤتمر ب�النظر ف�ي تأدی�ة  سكرتاریةلمقترح وأخیراً، ینبغي على الدورة السابعة لمؤتمر األطراف أن تولي اھتماماً خاصاً 
وثیق����ة ال( 2019-2018لمیزانی����ة االتفاقی����ة اإلطاری����ة وخط����ة عم����ل  707,933$األط����راف لمس����اھمة إض����افیة بقیم����ة 

FCTC/COP/7/25 ،لمیزانی�ة االتفاقی�ة اإلطاری�ة ستس�مح  وقع�ةمدفوعات األطراف المت مبالغ أن زیادة ؛ حیث)3 الفقرة
 كّي یتحقق تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة. ةمھم ةإضافی العمبأ بالقیام
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