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اللجنة التنفيـذية للصنـدوق المتعـدد األطـراف
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أنشطــة األمانــة

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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مقدمــة
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تعرض هذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية.

اإلخطار بمقررات االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية
أرسل تقرير االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60والتصويب
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 ) Corr.1الذي يحتوي على مقرراته إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين في االجتماع الخامس
والستين ووضع على موقع الصندوق المتعدد األطراف على الويب بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية
واإلسبانية .وباإلضافة إلى ذلك ،أرسلت المقررات المتعلقة بالموافقات على المشروعات والتأخيرات في التنفيذ
والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى  45بلدا من البلدان العاملة بالمادة  4وإلى الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية.
وأرسلت وثيقة ما بعد االجتماع توجز المقررات المتخذة في االجتماع الخامس والستين بالبريد اإللكتروني إلى جميع
المشاركين في االجتماع وإلى شعبة عمليات األوزون لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) إلرسالها إلى الشبكات
اإلقليمية ووضعت على موقع الصندوق المتعدد األطراف على الويب.
مقررات االجتماع الخامس والستين التي تتطلب إجراءات معينة
أرسلت األمانة تعليمات إلى أمين الخزانة لتحويل أموال إلى الوكاالت المنفذة األربع فيما يتعلق
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بالتخصيصات الصافية الموافق عليها في االجتماع الخامس والستين الستنزال قيم الموافقات على المشروعات الثنائية
الموافق عليها من مساهمات البلدان المعنية.
االشتراكات غير المسددة لالتحاد الروسي
التقى رئيس اللجنة التنفيذية وكبيرة الموظفين وكبيرة موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق وأمين
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الخزانة ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون بممثلي االتحاد الروسي على هامش االجتماع الثالث والعشرين
لألطراف في بروتوكول مونتريال في بالي ،إندونيسيا لمناقشة االشتراكات غير المسددة لالتحاد الروسي .وعقب
االجتماع ،ا ستلمت األمانة دعوة من مدير إدارة التعاون الدولي لالتحاد الروسي إلجراء جولة ثانية من المشاورات
الرسمية في موسكو في أبريل/نيسان  .2112ومن المقرر إرسال بعثة أولية تتألف من كبيرة الموظفين وكبيرة موظفي
الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق وأمين الخزانة في  22-22أبريل/نيسان  2112لحضور اجتماعات مع وزارات
المالية والخارجية والبيئة في موسكو .وسيقدم تقرير آخر عن التقدم إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والستين.
استعراض المهام تحضيرا لالجتماع السادس والستين
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اضطلعت األمانة بالمهام التالية تحضيرا لالجتماع السادس والستين.

حالة الموارد والتخطيط

األرصدة وتوافر الموارد
إلعداد الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/4استعرضت األمانة األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم
-2
بها من المشروعات المنتهية التي تحتفظ بها الوكاالت وأي تكاليف دعم للوكالة مرتبطة باألموال المتبقية من
المشروعا ت المنتهية هذه .وتشمل الوثيقة حساب مجموع مبلغ الموارد المتاحة للجنة التنفيذية للموافقات في االجتماع
السادس والستين ( 31 529 091دوالرا أمريكيا حتى  22مارس/آذار  )2112وهو مبلغ لن يكفي لتمويل جميع
مقترحات المشروعات المقدمة إلى االجتماع السادس والستين.
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التخطيط المالي لفترة السنوات الثالث 2115-2112
أعدت األمانة وثيقة بشأن التخطيط المالي ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/5لمساعدة اللجنة التنفيذية
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في معالجة العناصر ذات الصلة من المقرر  15/XXIIIالصادر عن األطراف في اجتماعها الثالث والعشرين فيما
يتعلق بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف والميزانية البالغة  541 111 111دوالر أمريكي التي اعتمدتها
األطراف .واستعرضت األمانة االلتزامات والموارد المتاحة لألنشطة الجديدة والمساهمات الثنائية وتوافر الموارد في
ضوء التدفقات النقدية المتوقعة أثناء فترة السنوات الثالث واقترحت ميزانيات سنوية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وتوقعات بلدان المادة  4من حيث تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة القادمة لبروتوكول
مونتريال
أعدت األمانة تحديثا بشأن حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وتوقعات بلدان المادة  4من حيث تحقيق االمتثال
-0
لتدابير الرقابة القادمة لبروتوكول مونتريال (الوثيقة  .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/6وتشمل معلومات عن
بلدان المادة  4التي تخضع لمقررات األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال؛ وبيانات عن تنفيذ البرامج
القطرية ،بما في ذلك تحليال عن بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاع؛ ومعلومات عن المشروعات
ذات تأخيرات في التنفيذ ومشروعات طلب بشأنها تقارير إضافية عن الحالة .وبما يتسق مع المقرر (5/49ب)(،)5
استعرضت األمانة بيانات تنفيذ البرامج القطرية القائمة على الويب والحظت أن  49بلدا قدمت بيانات عام 2111
بالنظام القائم على الويب.

خطط أعمال الصندوق المتعدد األطراف في الفترة 2115-2112
استعرضت أمانة الصندوق و الوكاالت الثنائية المنفذة خطط أعمال الوكاالت ،بما في ذلك تمويل إزالة المواد
-9
الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف القياسية والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
في اجتماع تنسيق عقد في مونتريال من  2إلى  9فبراير/شباط  .2112وتتناول خطط أعمال الوكاالت السنوات الثالث
من  2112إلى  2115عمال بالمقرر (4/23و)( ) 2ولكنها تتضمن أيضا أنشطة االتفاقات المتعددة السنوات المخططة
لما بعد عام  .2115وأعدت األمانة نسخة مجمعة من خطط أعمال الوكاالت للفترة  ،2115-2112بوصفها الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7
تنفيذ البرامج

الرصد والتقييم
 -11عمال بالمقرر  ،2/24نشرت التعليقات والمالحظات المقدمة بشأن الدراسة النظرية المتعلقة بتقييم
المشروعات المتعددة السنوات على موقع مقيد الوصول إليه على موقع الصندوق المتعدد األطراف على الويب.
وجمعت هذه التعليقات والمالحظات وغيرها المقدمة فيما بين الدورات من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية في عام 2111
في وثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/13وأعدت كبيرة موظفي الرصد والتقييم اختصاصات تقييم
المشروعات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية) (الوثيقة .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/14
(الوثيقة
الميثيل
بروميد
مشروعات
تقييم
بشأن
النظرية
الدراسة
 -11وقدمت
 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/15لينظر فيها في االجتماع السادس والستين .ويمثل تقييم مشروعات بروميد
الميثيل جزءا من برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  ،2112الموافق عليه في االجتماع الخامس والستين (المقرر
 ) 9/24استجابة للشواغل من أن البدائل المعتمدة من خالل المشروعات االستثمارية في أفريقيا غير مستدامة على
المدى الطويل.
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التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية
 -12أعدت األمانة معلومات عن تقديم الشرائح السنوية المستحق تقديمها إلى االجتماع السادس والستين بوصفها
الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/16والحظت أن عشرة شرائح من بين  12شريحة سنوية مستحقة قدمت.

استعراض المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة
 -13تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/17على استعراض األمانة وتعليقاتها على التقارير
المرحلية بشأن تنفيذ المشروعات ذات شروط التبليغ المحددة وفقا لالتفاقات المتعددة السنوات ذات الصلة .وقدمت
الوكاالت المنفذة  10تقريرا 2 :خطط إزالة وطنية/خطط إدارة اإلزالة النهائية وخطتان قطاعيتان ومشروع تعزيز
مؤسسي واحد ومشروعان لتدمير المواد المستنفدة لألوزون و 5مشروعات عالمية لتعبئة الموارد ومشروعان تدليليان
بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (قط اع الرغاوى) .ونظرت األمانة في التقارير المرحلية في ضوء مقترحات
المشروعات األصلية وبيانات المواد المستنفدة لألوزون التي أبلغت عنها الحكومات المعنية بموجب المادة  2من
بروتوكول مونتريال والمقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف.

إضفاء الطابع المنهجي على اإلبالغ بشأن تقديم التقارير عن التقدم إلى اللجنة التنفيذية وتعميمه عبر مجموعة التقارير
 -15عمال بالمقرر (2/25ج)( ،)2أعدت األمانة تقريرا عن نتائج المناقشات التي جرت في اجتماع التنسيق بين
الوكاالت المنعقد بين األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة بشأن طبيعة معلومات الحالة التي يتعين توفيرها في التقارير
المرحلية ومحتواها وتوقيت تقديمها .وتوفر الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/18توصيات بشأن سبل
مواصلة إضفاء الطابع المنهجي على عملية تقديم التقارير إلى اللجنة التنفيذية وتبسيطها.

خيارات بشأن نظام للتكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث 2115-2112
 -14أعدت األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/19التي تحتوي على تقييم آخر للتكاليف اإلدارية
لفترة السنوات الثالث  ،2115-2112بما في ذلك الخيارات التي نوقشت أثناء االجتماع الخامس والستين.
استعراض المشروعات
 -12أعدت األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/20التي تتضمن نظرة عامة وإحصاءات بشأن 04
طلبا للتمويل واردة من الوكاالت المنفذة والثنائية لخطط جديدة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وشرائح من
االتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها ومشروعات وأنشطة تبلغ قيمتها  112 492 321دوالرا أمريكيا ،بما في
ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما تنطبق .واشتملت الطلبات المقدمة على 0 :خطط إلدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض و 11لغير البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض
(سحب مشروعان منها)؛ والشرائح الثانية ألربع خطط من خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وسداد
رصيد الشريحة األولى من إحدى خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها؛ وشريحة من
مشروع واحد موافق عليه إلزالة بروميد الميثيل؛ والشريحة الثانية من مشروع إزالة معجلة إلنتاج المواد
الكلوروفلوروكربونية؛ وسبعة أنشطة تدليلية تجريبية للمواد المستنفدة لألوزون (أربعة على الصعيد القطري
ومشروع على الصعيد اإلقليمي وطلبان إلعداد المشروعات)؛ و 13طلبا لتجديد مشروعات تعزيز مؤسسي؛ ونشاط
عالمي إلعداد دليل للمرافق والنظم المبردة المستدامة.
 -12وفي أعقاب عملية استعراض المشروعات ،يوصى بالموافقة الشمولية على  15مشروعا بمجموع قدره
 5 259 410دوالرات أمريكية ،بما في ذلك تكاليف الدعم؛ ويحال  42مشروعا ونشاطا بمجموع 01 133 310
دوالرات أمريكية بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة (منه  34 015 139دوالرات أمريكية مطلوبا في االجتماع السادس
والستين) لتنظر اللجنة التنفيذية في كل مشروع أو نشاط على حدة .ووصل مجموع مستوى الموارد المتاحة لموافقات
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اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والستين إلى  31 529 091دوالرا أمريكيا ،وذلك حتى  9مارس/آذار .2112
ويقل هذا المبلغ عن المبلغ المطلوب وقدره  51 123 452دوالرا أمريكيا للمشروعات واألنشطة في هذا االجتماع.
توفير معلومات بشأن تحويالت المرحلة الثانية
 -10ناقش فريق اتصال في االجتماع الخامس والستين المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة التنفيذية لتمكينها من
تقييم الحاجة إلى التمويل لمشروعات تحويالت المرحلة الثانية إما ألنها مطلوبة لمساعدة البلدان في تحقيق هدف
االمتثال البالغ  34في المائة في عام  2121أو ألنها أكثر المشروعات الفعالة من حيث التكاليف التي يمكن أن يضطلع
بها البلد لتحقيق هذه األهداف .وأعدت األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/49التي تحتوي على
معلومات بشأن التحويالت السابقة التي مولها الصندوق المتعدد األطراف ووصف للشروط التي وقعت بموجبها هذه
االتفاقات مع بلدان المادة  4إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية.
خيارات لنظام تتبع البولويالت السابقة الخلط القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي تصدرها شركات
النظم وتستعملها شركات الرغاوى في بلدان المادة  5المستوردة
 -19أعدت األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/50استجابة للمقرر (12/24ب) الذي طُلب إليها
بموجبه إعداد وثيقة بشأن خيارات لنظام تتبع للربط بين كميات الهيدروكلوروفلوروكربون151-ب الموجودة في
البوليوالت سابقة الخلط التي تصدرها شركات النظم وبين الكميات التي تستعملها شركات الرغاوى في بلدان المادة 4
المستوردة والموافق عليها لإلزالة ،والتي يمكن تحديثها بانتظام .وتشتمل الوثيقة على نظرة عامة ومناقشة بشأن
البيانات المتعلقة باستيراد وتصدير البوليوالت سابقة الخلط القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون151-ب في بلدان
المادة .4
التكاليف اإلضافية المتعلقة بإعادة تهيئة أجهزة تصنيع المبدالت الحرارية
 -21أعدت األمانة ،استجابة للمقررين (54/21ج) و 21/22تحديثا للوثيقة المقدمة إلى االجتماع الخامس والستين
بشأن مستوى التكاليف اإلضافية المتعلقة بإعادة تهيئة أجهزة تصنيع المبدالت الحرارية المزودة بأنابيب وذراعات.
وتحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/51على تعليقات تقنية إضافية مقدمة من البنك الدولي.
مؤشر األثر على المناخ للصندوق المتعدد األطراف
 -21أنشأت األمانة منتدى للمناقشة استجابة للمقرر  50/24اشتمل على نسخة تجريبية من مؤشر األثر على
المناخ للصندوق المتعدد األطراف والوثائق ذات الصلة للسماح ألعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة بنشر
آرائها بشأن المؤشر .وترد المعلومات المرتدة للجنة التنفيذية بشأن المؤشر (المقتبسة من منتدى األمانة القائم على
اإلنترنت) مرفقة بالوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/52
 -22وأعدت األمانة عددا من الوثائق بشأن مسائل متعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجتماع
الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعاد تشكيله في االجتماع السادس والستين .وترد وثائق قطاع اإلنتاج
على موقع مقيد الوصول إليه على الويب ويقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية .وسيقتصر مشروع تقرير المراجعة
التقنية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين على أعضاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.
الوثائق وورقات السياسات التي أعدتها أمانة الصندوق
-23

من بين الوثائق المقدمة للنظر فيها في االجتماع السادس والستين ،أعدت أمانة الصندوق ما يلي:
 جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح؛
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أنشطة األمانة؛
حالة االشتراكات والمصروفات (باالشتراك مع أمين الخزانة)؛
تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛
التخطيط المالي لفترة السنوات الثالث 2115-2112؛
حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وتوقعات بلدان المادة  4من حيث تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة القادمة
لبروتوكول مونتريال؛
خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 2115-2112؛
تعليقات على خطط أعمال الوكاالت للسنوات 2115-2112؛
التعليقات والردود الواردة على الدراسة النظرية بشأن تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المقرر
)2/24؛
اختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية)؛
دراسة نظرية بشأن تقييم مشروعات بروميد الميثيل؛
التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛
تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بمتطلبات تبليغ محددة؛
إضفاء الطابع المنهجي على عملية تقديم التقارير إلى اللجنة التنفيذية وتبسيطها في مختلف التقارير؛
خيارات بشأن نظام للتكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث ( 2115-2112المقرر)10/24؛
نظرة عامة على المسائل التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛
التعاون الثنائي؛
التعليقات والتوصيات بشأن برامج عمل اليونيب واليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام  5( 2112وثائق)؛
صحائف تقييم المشروعات والتعليقات والتوصيات بشأن المشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع
السادس والستين ( 22وثيقة)؛
معلومات بشأن التحويالت السابقة التي مولها الصندوق المتعدد األطراف ووصف للشروط التي وقعت
بموجبها هذه االتفاقات مع بلدان المادة  4إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية؛
خيارات لنظام تتبع الهيدروكلوروفلوروكربون151-ب الموجود في البولويالت السابقة الخلط؛
التكاليف االضافية المتعلقة بإعادة تهيئة أجهزة تصنيع المبدالت الحرارية (المقرران  54/21و)21/22؛
تقرير عن مؤشر األثر على المناخ للصندوق المتعدد األطراف (المقررات  54/49و 22/22و22/23
و 41/25و.)50/24

التعاون مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات األخرى
 -25استلمت أمانة الصندوق دعوة للمشاركة في الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي بشأن إدارة المواد الكيميائية،
المقرر عقده من  12إلى  21سبتمبر/أيلول  2112في نيروبي ،كينيا.
 -24ووصل إلى كبيرة الموظفين أيضا طلب من رئيس قسم المواد الكيميائية بشعبة التكنولوجيا والصناعة
واالقتصادات/اليونيب يحيل إلى القرار  3/2للدورة الثانية للمؤتمر الدولي بشأن إدارة المواد الكيميائية المتعلق
بالموارد المالية والتقنية لتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،وبالتحديد للكي يقوم جميع أصحاب
المصلحة "بتقييم الخطوات التي اتخذوها لتنفيذ الترتيبات المالية للنهج االستراتيجي في آخر ستة شهور قبل الدورة
الثالثة للمؤتمر وتقديم تقرير عنها إلى األمانة ،ويطلب إلى األمانة تجميع هذه التقارير ،بما في ذلك أي معلومات
إضافية ذات صلة لينظر فيها المؤتمر في دورته الثالثة" .وكانت األمانة بصدد إعداد استجابة وقت صدور هذه
الوثيقة.
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االجتماعات التي تم حضورها والبعثات المضطلع بها
بعثات كبيرة الموظفين

بيجين ،الصين ( 21-12ديسمبر/كانون األول )2111
 -22حضرت كبيرة الموظفين ورئيس اللجنة التنفيذية في عام  ،2111السيد باتريك من أستراليا ،إطالق خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين .واستضافت وزارة الحماية البيئية التابعة لحكومة الصين
االجتماع وحضر االجتماع أيضا ممثلو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي فضال عن صناعات التبريد والرغاوى في
الصين .وافتتح االجتماع السيد زانغ ليجون ،نائب وزير الحماية البيئية وألقى كل من كبيرة الموظفين والرئيس
بخطابات أمام الجلسة العامة .وعقد عدد من االجتماعات مع ممثلي الصناعة لنشر معلومات عن خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك متطلبات تنفيذ المشروع.
 -22وزارت كبيرة الموظفين وكبيرة موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق نيروبي لحضور الدورة الخاصة
الثانية عشرة لمجلس اإلدارة/المنتدى العالمي لوزراء البيئة الذي عقد من  21إلى  22فبراير/شباط  .2112واستُغلت
الفرصة لتوضيح الحالة الخاصة للصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق باليونيب واتفاقاته البيئية المتعدد األطراف.
واشتركت كبيرة الموظفين أيضا في انتهاء مدة عمل فريق اإلدارة العليا لليونيب في  23فبراير/شباط.
 -20والتقت كبيرة موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق عدد من كبار موظفي اليونيب ومكتب األمم المتحدة
بنيروبي فيما يتعلق بالمسائل اإلدارية والمالية والبشرية الخاصة بأمانة الصندوق.
بعثات الموظفين اآلخرين

دومينيكا ( 31-24مارس /آذار )2112
 -29شارك أحد موظفي إدارة البرامج في اجتماع موظفي األوزون في شبكة الكاريبي الناطقة باإلنكليزية المنعقد
من  22إلى  29مارس/آذار  2112في دومينيكا.
اجتماع التنسيق بين الوكاالت
 -31من أجل تيسير األعمال التحضيرية لالجتماع السادس والستين ،عقدت الوكاالت المنفذة وأمانة الصندوق
اجتماع تنسيق بين الوكاالت في مونتريال من  2إلى  9فبراير/شباط  .2112واشترك في االجتماع موظفو األمانة
وممثلو الوكاالت المنفذة األربع كلها وثالث وكاالت ثنائية (ألمانيا وإيطاليا واليابان) وأمانة األوزون .وسمح االجتماع
للمشاركين بمناقشة مجموعة واسعة من المسائل ،بما في ذلك :السنوية الخامسة والعشرون لبروتوكول مونتريال؛
والتخطيط المالي لفترة السنوات الثالث  2115-2112؛ وتخطيط األعمال؛ والتكاليف اإلدارية للوكاالت المنفذة؛
ومسائل استعراض المشروعات المتعلقة باالجتماع السادس والستين؛ ومسائل الرصد والتقييم؛ ومؤشر األثر على
المناخ .وعمال بالمقرر (2/25ج)( ،) 1ناقشت األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة طبيعية ومحتوى وتوقيت معلومات
الحالة التي يتعين تقديمها في التقارير المرحلية واستكشفت في الوقت نفسه سبل لمواصلة إضفاء الطابع المنهجي على
عملية تقديم التقارير إلى اللجنة التنفيذية وتبسيطها في جميع التقارير.
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تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
 -31تعمل األمم المتحدة على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .وقدمت مسودات مختلفة من
التغييرات المقترحة على اللوائح المالية إلى جانب إطار سياسات هذه المعايير إلى األمانة الستعراضها تحضيرا لتنفيذ
المعايير كنظام محاسبة جديد في اليونيب.
تقرير التقدم بشأن تعيين الموظفين واختيارهم
ُشغلت وظيفة مساعد البرامج لنائب كبيرة الموظفين في  19مارس/آذار  2112في حين أعيد اإلعالن عن
-32
وظيفة المساعد في مجال تكنولوجيا المعلومات وتجري اآلن عملية االختيار .ووافقت هيئة االستعراض المركزية
لليونيب على فتح باب الترشيح لموظف تكنولوجيا المعلومات ونشر اإلعالن على نظام األمم المتحدة للتوظيف على
اإلنترنت المعروف باسم انسبيرا في  31مارس/آذار .2112
تدريب الموظفين
 -33حضر جميع موظفي األمانة دورات ( 2-4مارس/آذار  )2112تتعلق بإدارة األداء وتطويره استعدادا
إلطالق أداة جديدة لألداء اإللكتروني في  1أبريل/نيسان .2112
 -35وسيحضر إثنان من كبار موظفي البرامج الوحدة األولى من برنامج تنمية اإلدارة في األمم المتحدة في
نيويورك من  11إلى  13أبريل/نيسان .2112
التحضيرات الجتماعات اللجنة التنفيذية
 -34اضطلع بترتيبات لوجستية لالجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية المقرر عقده في مقر منظمة الطيران
المدني الدولي ،مونتريال ،كندا من  12إلى  21أبريل/نيسان  .2112ووجهت رساالت دعوة وكلمات السر للوصول
إلى مواقع الويب المقيدة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس مكتب االجتماع الثالث والعشرين لألطراف ورئيس
ونائب رئيس لجنة التنفيذ والمدير التنفيذي لليونيب واألمين التنفيذي ألمانة األوزون والوكاالت المنفذة والمنظمات
غير الحكومية.
األنشطة اإلعالمية
 -32أنشئ موقع على اإلنترنت لالجتماع السادس والستين يحتوى على وثائق ومعلومات لوجستية .ووضعت
الوثائق المحدودة التوزيع على موقع مقيد على اإلنترنت يتطلب كلمة سر .واستعرضت أمانة الصندوق وحدثت قواعد
البيانات والوثائق والمبادئ التشغيلية التالية تحضيرا لالجتماع السادس والستين:






جرد للمشروعات الموافق عليها حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2111؛
صحائف بموجزات للبرامج القطرية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2111؛
سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية ومعايير حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2111؛
خطط ومشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2111؛
الكتيب األولي للجنة التنفيذية (.)2112
----
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