األمم المتحدة

EP
برنامج
األمم المتحدة
للبيئة

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36
18 March 2013
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمـــاع التاسع و الســتون
مونتريال 19-15 ،أبريل/نيسان 2013

عمل اللجنة التنفيذية )المقرر (48/61
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مقدمة
 .1ھنالك مناقشات تجري بشأن تنظيم عمل اللجنة التنفيذية منذ أن أقرّت اللجنة التنفيذية عام  2002نھج التخطيط
االستراتيجي الذي ير ّكز على االمتثال .وأحدث قرار اتخذته اللجنة التنفيذية بشأن عدد االجتماعات التي يجب أن
تعقدھا سنوياً ،كان اإلبقاء على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنويا ً حتى العام  2013على األق ّل من أجل النظر
في خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،وإعادة النظر في ھذه المسألة في أول اجتماع يعقد عام
 2013واستعراض أعباء العمل ذات الصلة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وأي مسائل
أخرى في تلك المرحلة )المقرر .(48/61
 .2لقد أع ّدت األمانة ھذه الوثيقة التي نحن بصددھا كمتابعة للمقرر  .48/61وتعرض ھذه الوثيقة األسباب المحتملة
إلجراء تغيير على عمل اللجنة التنفيذية ،وتحليالً لسيناريو االجتماعين استناداً إلى الوضع الراھن للسياسات العامة
والمبادئ التوجيھية التي أقرّتھا اللجنة التنفيذية من أجل إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية والموافقة على
خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،وأعباء عمل اللجنة التنفيذية في المستقبل .وھي تقترح إعادة
تنظيم اجتماعات اللجنة التنفيذية ،وتورد وصفا ً لعملية فيما بين دورات االجتماع من أجل الموافقة على مقترحات
المشروعات .وتورد الوثيقة أيضا ً اقتراحات بشأن تواريخ االجتماعات وتض ّمن استعراضا ً لتكاليف اجتماعات اللجنة
التنفيذية ،تعقبه مجموعة مالحظات ،وتوصية لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية .وھي تتضمن أيضا ً المرافق التالية:
المرفق األول
المرفق الثاني
المرفق الثالث
المرفق الرابع

موجز للنتائج واالستنتاجات من الوثائق السابقة بشأن عمل اللجنة التنفيذية؛
نظرة عن كثب على استعراض عام ألعباء عمل اللجنة التنفيذية؛
تمثيل بياني لعملية الموافقة فيما بين دورات االجتماع التي ُوصفت في ھذه الوثيقة؛ و
جداول أعمال إيضاحية صيغت لسيناريو االجتماعين سنويا ً.

أسباب التغيير في عمل اللجنة التنفيذية
 .3في مجال أدائھا مھا ّمھا ومسؤولياتھا التي منحتھا األطراف في بروتوكول مونتيريال منذ إنشائه عام  ،1990ما
زالت اللجنة التنفيذية تعقد ثالثة اجتماعات سنوياً ،باستثناء  1990و 1996حيث عقدت اللجنة اجتماعين فقط ،وفي
 1994حيث عقدت أربعة اجتماعات.
 .4منذ عام  2004عرضت اللجنة التنفيذية لعمل اللجنة التنفيذية ونظرت بنوع خاص في مسألة تخفيض عدد
االجتماعات السنوية المتعلقة بأعباء عملھا .وكان االستنتاج باإلبقاء على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنوية
يستغرق كل منھا خمسة أيام ،نظراً ألعباء عمل اللجنة التنفيذية في سياق تمكين بلدان المادة  5من االمتثال بجدول
اإلزالة الزمني لبروتوكول مونتريال .1وموجز النتائج واالستنتاجات من وثائق سابقة بشأن عمل اللجنة التنفيذية
معروض في المرفق األول.
أعباء عمل اللجنة التنفيذية
 .5ھنالك نظرة عامة على أعباء عمل اللجنة التنفيذية وبنوع خاص منذ اجتماعھا الثالث والخمسين ،االجتماع األول
بعد موافقة األطراف على الجدول الزمني لإلزالة المعجلة لھيدرو كلورو فلورو كربون ،معروضة في المرفق الثاني.
1
ﺗﺑﻳن أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎﻟك ﻓواﺻﻝ زﻣﻧﻳﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﺗواﻓرة
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻘرر ) 39/57ب( ،ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺗﻳن )ﻳوﻟو/ﺗﻣوز  (2010أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم .وﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ّ
ﻟﺗﺣدﻳد ﻣواﻋﻳد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت أﻓرﻗﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ واﻟﻔرﻳق اﻟﻔرﻋﻲ ﺑﺷﺄن ﻗطﺎع اﻹﻧﺗﺎج ،ﻧظ اًر ﻟﺗﻌﻘﻳد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻳﺔ ،وﻋدم وﺟود ﺟﻠﺳﺔ ُﺣ ّرة ﺻﺑﻳﺣﺔ اﻟﻳوم

ﻣﻣﺎ أﺳﻔر ﻋن وﻗت أﻗ ّﻝ ﻣن أﺟﻝ إﻋداد ﻣﺷروع اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ،وﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوﻓﻳر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟم ﻳﻛن ذا أﻫﻣﻳﺔ )أي  20,000دوﻻر
اﻷﺧﻳر ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎعّ ،
أﻣرﻳﻛﻲ ﻻﺟﺗﻣﺎع أﻗ ّﻝ ﻣن اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم(.
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وقد أظھر تقييم للعمل الذي تقوم به اللجنة التنفيذية حتى الساعة أن السياسات العامة والبمادئ التوجيھية المعتمدة من
شأنھا أن تم ّكن بلدان المادة  5من االمتثال بالجدول الزمني لبروتوكول مونتريال بالنسبة لإلزالة المعجلة لھيدرو
كلورو فلورو كربون .والعمل اإلضافي الذي سيتم خالل العام  2013سيواصل تعزيز السياسات العامة الموجودة
حاليا ً .وفضالً عن ذلك فإن لدى  137من بلدان المادة  5خطة إدارة إزالة مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية موافق
عليھا ،سوف تمكنھا من االمتثال بأھداف رقابة  2013و 2015على األقل )مع أنھا في غالبيتھا تقوم حتى اآلن بإجراء
تخفيض استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون زيادة عن  10بالمئة في خطوط أساسھا( .ومن المتوقع أن جميع
الخطط الثماني إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية أو معظمھا ،سوف تحصل على الموافقة في العام
 .2013ويُرتجى أيضا ً أن يتم اعتماد المبادئ التوجيھية لقطاع اإلنتاج ،وأن تتم الموافقة على خطة قطاع إنتاج ھيدرو
كلورو فلورو كربون للصين خالل العام .2013
 .6بالتالي ،سيكون العمل الرئيسي للجنة التنفيذية من العام  2014فصاعداً ذا عالقة بالبحث في البنود النظامية لجدول
األعمال 2وبالموافقة على شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،وتجديدات مشروعات
التعزيز المؤسسي والطلبات من أجل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة الثانية.
وثمة عمل إضافي قد يكون مقترنا ً بتقديمات محتملة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية خالل
عا َمي  2014و 2015من جانب  23من بلدان المادة ) 35من بين الـ  137بلداً( التي لديھا خطة إدارة إزالة مواد
ھيدرو كلورو فلورو كربونية موافق عليھا ،التي التزمت بتخفيض استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون بنسبة 10
بالمئة فقط من خطوط أساسھا في حدود العام  .2015وخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
للمرحلة الثانية قد تقدم خالل فترة  2020 - 2015من جانب  19بلداً آخر من بلدان المادة  5غير المنخفضة
االستھالك ،مع التزامات بما يتجاوز خفض الـ  10بالمئة من خط أساسھا .وأي تعديل محتمل على بروتوكول
مونتريال من أجل تمديد حدود المواد الخاضعة لرقابتھا كفيل بزيادة أعباء عمل اللجنة التنفيذية.
تحليل لسيناريو االجتماعين السنويﱠين
 .7لقد ت ّم تقييم خيار عقد اجتماعين في السنة تقييما ً دقيقا ً في الوثيقة المرفوعة إلى االجتماع الرابع واألربعين .4فمن
وجھة نظر دورة األعمال ،استنتج التحليل أن معظم األنشطة المدرجة حاليا ً على جدول أعمال ثاني اجتماع في السنة،
يمكن إعادة تحديد مواعيدھا من دون تعطيل يُذكر لعمل اللجنة التنفيذية.
إعادة تنظيم االجتماعات
 .8على غرار االستنتاجات التي تم التوصّل إليھا في االجتماع الرابع واألربعين ،يمكن تنظيم مھام اللجنة التنفيذية
وأنشطتھا من أجل إدارة الصندوق المتعدد األطراف على النحو المحدد في صالحياتھا ،وفقا ً لشكل مقرر الجتماعَين
اثنين )يُشار إليھما ھنا على أنھما االجتماع األول واألخير( .وتحتاج دورة أعمال الصندوق إلى تنظيم جديد على النحو
التالي:
)أ( إن الموافقة على خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف التي تشمل فترة ثالث سنوات) 5تبدأ من السنة
التي قُ ّدمت فيھا خطة األعمال( قد تحصل في آخر اجتماع من السنة ،عوضا ً عن االجتماع األول ،كما ھو
2

إن اﻟﺑﻧود اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺗﺗﺿﻣن ،ﻣن ﺟﻣﻠﺔ أﻣور أﺧرى ،أﻧﺷطﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت واﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوارد واﻟﺗﺧطﻳط ،ﺑﻣﺎ

ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻘرﻳر ﻋن اﻷرﺻدة ،واﻟﺗﺄﺧﻳرات ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ،وﺗﻘﻳﻳم ﺧطط اﻷﻋﻣﺎﻝ ،واﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻻﻣﺗﺛﺎﻝ؛ واﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ؛
واﻟرﺻد واﻟﺗﻘﻳﻳم؛ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﻗﻧﺔ وﺗﺳوﻳﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺗﻌدد اﻷطراف ،وﻣﻳزاﻧﻳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺻﻧدوق.
3ﺳﺗﺔ ﻣن ﺑﻠدان ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧﺧﻔض وﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﺑﻠداً ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك.
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/69 4
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الوضع الراھن .وإعادة التنظيم ھذه ستمكن الوكاالت الثنائية والمنفذة من أن تباشر في تنفيذ خطط أعمالھا
ابتداء من أول يناير/كانون الثاني من السنة التالية؛
)ب(إن التقارير المرحلية تعرض عائقا ً سببه عدم وجود بيانات مالية منذ الربع األول من السنة .وھذا يعني أن
التقارير المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة )في  31ديسمبر/كانون األول من السنة السابقة( تكون متوافرة
فقط ابتداء من أول يونيو/حزيران من تلك السنة ،كأول مناسبة .وإذا كان مقدراً لالجتماع األول في السنة
أن يُعقد قبل حلول يونيو/حزيران ستنقسم التقارير المرحلية إلى عنصرين :يُق ّدم الجزء التشغيلي إلى
االجتماع األول ،في حين أن الجزء المالي يُق ّدم إلى االجتماع األخير ،ليُنظر فيه بمعية بنود ذات صلة مالية
مثل حسابات الصندوق المتعدد األطراف؛
)ج( إن الوثيقة بشأن الحسابات المؤقتة للصندوق المتعدد األطراف المق ّدمة في الوقت الراھن إلى االجتماع
الثاني ،لن يجري إعدادھا ،ووحدھا حسابات الصندوق النھائية سوف تق ّدم إلى االجتماع األخير؛
)د( إن الوثيقة بشأن تقارير األوضاع القائمة واالمتثال ،6سوف تق ّدم بصورة متواصلة في كل اجتماع للجنة
التنفيذية ،تماما ً كما تق ّدم أيضا ً إلى اجتماعَي لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول
مونتريال 7كوثيقة إعالمية .إضافة إلى ذلك ،وبعد االجتماع األول للجنة التنفيذية ،يكون على األمانة أن
تح ّدث أقسام الوثيقة ذات الصلة بتقارير األوضاع القائمة واالمتثال ،قبل إرسالھا إلى االجتماع األول
للجنة التنفيذ ،على أن تتضمن مقررات تم إقرارھا في االجتماع األول للجنة التنفيذية ،وكذلك معلومات
اقتطفت من التقارير بشأن تنفيذ البرامج القطرية 8التي تق ّدم إلى األمانة مع حلول أول أيار/مايو من كل
سنة .وفي الحاالت التي يعقد فيھا اجتماع األطراف قبل االجتماع األخير للجنة التنفيذية ،قد تحتاج الوثيقة
بشأن األوضاع القائمة واالمتثال إلى مزيد من التحديث من جانب األمانة قبل تقديمھا إلى االجتماع الثاني
للجنة التنفيذ؛
)ھـ( بالنسبة للرصد والتقييم ،فإن تقارير إتمام المشروعات المج ّمعة لالتفاقات المتعددة السنوات ،وتقرير
قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات ،والدراسات النظرية وغير ذلك من الوثائق التحليلية سوف يُنظر
فيھا في االجتماع األول ،في حين أن تقرير إتمام المشروعات المج ّمع وتقارير التقييم النھائية التي تحتاج
إلى زيارات ميدانية ،سوف يُنظر فيھا لالجتماع األخير؛ و
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ﻣدﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ
وﺣﺗﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌﻳن )ﻣﺎرس/آذار  -أﺑرﻳﻝ/ﻧﻳﺳﺎن  (2004ﻛﺎﻧت ﺧطﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺗﻌدد اﻷطراف ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ روزﻧﺎﻣﺔ ّ

ﻣرة ﻓﻲ ﺧطﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺗﻌدد اﻷطراف ﻟﻔﺗرة ﺛﻼث ﺳﻧوات )أي ﻧﻬﺞ
واﺣدة .وﻟﻛن ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌﻳن ﻧظرت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻷوﻝ ّ
ﺟدﻳد ﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻧﻔدة ﻟﻸوزون ﻟﺑﻠدان ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺑﺈﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ
ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻣوﻧﺗ﷼() .اﻟوﺛﻳﻘﺔ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/6واﻟﺗﺻوﻳب رﻗم  .(1وﻣﻧذ ذاك اﻟوﻗﺗـ ﺑدأت ﺧطﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺗﻌدد اﻷطراف

ﺗﻐطﻲ ﻓﺗرة ﺛﻼث ﺳﻧوات.

 6ﺗﻌرض اﻟوﺛﻳﻘﺔ ،ﻣن ﺟﻣﻠﺔ أﻣور أﺧرى ،اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻻﻣﺛﺗﺎﻝ ﺑﻠدان اﻟﻣﺎدة  ،5اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻛدﻟﻳﻝ ﻟﺗﺧطﻳط اﻷﻋﻣﺎﻝ ،وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺑﻠدان

اﻟﻣﺎدة  5اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻘررات ﻣن اﻷطراف ،وﺗوﺻﻳﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﺷﺄن اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ؛ وﻫﻲ ﺗﻌرض ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘطرﻳﺔ؛ وﻫﻲ ﺗﻌرض
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺷروﻋﺎت ذات ﺗﺄﺧﻳرات ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ،واﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وﻛذﻟك ﻣﺷروﻋﺎت ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺑﻠﻳﻎ ﺧﺎﺻﺔ.

 7ﺗﻌﻘد ﻫذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ )ظﻬ اًر ﺑظﻬر( ﻣﻊ اﻟﻔرﻳق اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﻔﺗوح اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟذي ُﻳﻌﻘد ﻓﻲ ﻳوﻧﻳو/ﺣﻳزران  -ﻳوﻟﻳو/ﺗﻣوز ،واﺟﺗﻣﺎع
اﻷطراف ،اﻟذي ُﻳﻌﻘد ﻋﺎدة ﺑﻳن ﻣﻧﺗﺻف أﻛﺗوﺑر/ﻧﺷرﻳن اﻷوﻝ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧوﻓﻣﺑر/ﺗﺷرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ.
8

ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣن ﺟﻣﻠﺔ أﻣور أﺧرى ،ﺑﻳﺎﻧﺎت اﺳﺗﻬﻼك ﻣواد ﻣﺳﺗﻧﻔدة ﻟﻸوزون ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻧﻔدة ﻟﻸوزون واﻟﻣواد

اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ ،وﻛذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﻧظﻣﺔ إﺻدار اﻟﺷﻬﺎدات واﻟﻛوﺗﺎ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺷﺄن اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻧﻔدة ﻟﻸوزون.
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)و( وفي حال انعقاد االجتماع األخير بعد اجتماع األطراف فإن مشروع التقرير للجنة التنفيذية للصندوق
المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال الموجه إلى اجتماع األطراف ،يجب أن يخضع للتحديث من
جانب أمانة الصندوق ،مع إدماج مقترحات المشروعات الموافق عليھا بواسطة عملية الموافقة فيما بين
دورات االجتماع الموصوفة أدناه.
الموافقة فيما بين دورات االجتماع على مقترحات المشروعات
 .9إن توافر األموال ،زيادة عن أعباء عمل اللجنة التنفيذية ،له تأثير على إعادة توزيع طلبات الشرائح لخطط إدارة
إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في سيناريو االجتماعين .وبموجب صالحيات الصندوق المتعدد
األطراف" ،يجب عدم إجراء التزامات في وقت مسبق لتلقّي المساھمات" .9والمساھمات للصندوق ألي سنة معيّنة
يتلقّاھا أمين الخزانة خالل تلك السنة والسنوات الالحقة ،مع أن اللجنة التنفيذية قد حثّت األطراف أن يسددوا
مساھماتھم بحلول أول يونيو/حزيران كل سنة )المقرر ) 1/43د(( .ويفيد تحليل مستوى المساھمات المستلمة في
موعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقد بين  2010و ،2012أن نسبة من  5إلى  8بالمئة من
المساھمات المتعھّد بھا قد سُد ّدت في موعد االجتماع األول ،وأن نسبة من  30إلى  50بالمئة ُس ّددت في االجتماع
الثاني ،وأن نسبة من  40إلى  80بالمئة ُس ّددت في االجتماع الثالث.10
 .10من أجل النظر في مسألة توافر األموال ،يجب االستمرار في تقديم طلبات الشرائح إلى األمانة وفقا ً للجدول
الزمني للتقديم المض ّمن في االتفاقات بين بلدان المادة  5المعنية واللجنة التنفيذية )أي ،حاليا ً االجتماع األول ،أو الثاني
أو الثالث( .وطلبات الشرائح التي حُددت مواعيد تقديمھا في االجتماعين األول والثالث ،وكذلك األنشطة المضمنة في
برامج العمل ،سوف تخضع للنظر في االجتماعين األول واألخير ،على التوالي ،في السيناريو المقترح الجتماعين.
ولكن األنشطة الجديدة في برامج العمل والتي ھي غير مطلوبة لالمتثالـ والتي لم تنظر فيھا اللجنة التنفيذية من قبل،
سوف تُرجأ إلى ما بعد النظر فيھا في سياق خطط األعمال )بالتوافق مع المقرر ) 9 /60ب(( ،أي في االجتماع األول
من السنة التالية.
 .11بالنسبة لطلبات الشرائح وتجديدات مشروعات التعزيز المؤسسي المحددة مواعيدھا للتقديم في االجتماع الثاني،
قد ترغب اللجنة التنفيذية في اعتبار تمديد عملية الموافقة فيما بين دورات االجتماع ،11على النحو التالي:
)أ( إن مقترحات المشروعات الخاضعة لعملية موافقة فيما بين دورات االجتماع ،قد تق ّدم إلى األمانة مع
تواريخ انتھاء تقررھا األمانة وفقا ً لتاريخ االجتماع األخير .وتجدر اإلشارة إلى أن الطلبات ما فوق الخمسة
ماليين دوالر أمريكي يجب أن تق ّدم مع تاريخ انتھاء قبل اثني عشر أسبوعا ً من تاريخ إرسال الوثيقة
)التاريخ الذي ينبغي فيه على األمانة أن تؤمن توافر وثائق مقترحات المشروعات ألعضاء اللجنة التنفيذية
للموافقة فيما بين دورات االجتماع( .وتُق ّدم جميع الطلبات األخرى قبل ثمانية أسابيع من تاريخ اإلرسال.
 9اﻟﺗذﻳﻳﻝ اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﻘرر .8/II
10

اﺑﺗداء ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻣن واﻟﺳﺗﻳن )دﻳﺳﻣﺑر/ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ  (2012ﻛﺎن اﻟﺗﺳدﻳد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﻣﺗﻌدد اﻷطراف ﻟﻠﻔﺗرة ﻣﺎ

ﺑﻳن  1991و ،2012ﻳﻣﺛّﻝ  93.55ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻬّد ﺑﻬﺎ .وﻟﻛن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﺳدﻳد ﻟﻠﻌﺎم  2012ﻛﺎن ﻳﻣﺛّﻝ  59.24ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻬّد ﺑﻬﺎ.

11
أﻗرﺗﻪ
إن اﻹﺟراء ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن دورات اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﻣﺗﻌدد اﻷطراف ،وﻗد ّ

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟﺧﺎﻣس )ﻧوﻓﻣﺑر/ﺗﺷرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ  (1991ﺗﺣت ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ )اﻟﻣرﻓق اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟوﺛﻳﻘﺔ

ٕ .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16واﺟراء اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن دورات اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻗد ُﻣ ّدد ﻋﺎم  1993ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻣﺷروﻋﺎت ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻧﻔذة ،وﻟﻛﻧﻪ
أوﻗف ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻋﺎم  1995ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻧﻔذة.
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)ب(ستقوم األمانة باستعراض مقترحات المشروعات وإعداد الوثائق ذات الصلة ،بالتوافق مع الممارسات
الثابتة .ومقترحات المشروعات التي لديھا مسائل معلقة سوف تق ّدم إلى االجتماع األخير للجنة التنفيذية
ليُنظر فيھا إفراديا ً .وستُع ّد األمانة وثائق مقترحات المشروعات ليُنظر فيھا فيما بين دورات االجتماع،
بالنسبة فقط للمشروعات حيث ت ّمت معالجة جميع المسائل السياساتية والتقنية وذات الصلة بالتكاليف،
معالجة ُمرضية) .مثالً" :من أجل الموافقة الشمولية"( بصرف النظر عن مستوى تمويل الشريحة )إن
توصية "الموافقة الشمولية" ھي حاليا ً فقط لطلب شريحة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية ما دون المليون دوالر أمريكي حسب المقرر (19/66؛
)ج( ستنشر األمانة وثائق مقترحات المشروعات لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية فيما بين دورات االجتماع ،على
شبكة الصندوق اإللكترونية بلغات األمم المتحدة المقررة وإعالم أعضاء اللجنة التنفيذية وفقا ً لذلك .وابتداء
من تاريخ اإلرسال ستكون لك ّل عضو من اللجنة التنفيذية فترة ثالثة أسابيع للنظر في المقترحات وألن
يرفع/ترفع قراره/قرارھا ،في نھاية ھذه الفترة خطيا ً إلى األمانة ،باإلشارة بوضوح إلى تلك المشروعات
التي حصلت على موافقة للتمويل من دون اعتراض ،وتلك التي تبيّن أن ث ّمة عوائق بشأنھا؛
)د( وبعدما تكون األمانة قد تلقّت جميع االستجابات من اللجنة التنفيذية ،ستع ّد تقريراً عن عملية الموافقة فيما
بين دورات االجتماع ،وترسله إلى أعضاء اللجنة التنفيذية .وسيت ّم إعداد التقرير على مدى فترة أسبوع
واحد ،وسيكون مؤلفا ً من :الئحة بمقترحات المشروعات التي حصلت على الموافقة للتمويل من دون
اعتراض ،والتي يجب تضمينھا في التقرير النھائي لالجتماع األخير للجنة التنفيذية )شبيه بـ "الئحة
المشروعات واألنشطة الموافق عليھا للتمويل" المرفقة حاليا ً بالتقارير النھائية الجتماع اللجنة التنفيذية(،
والئحة بمقترحات المشروعات التي تبيّن أن ثمة عائقا ً بشأنھا من جانب أي عضو من اللجنة التنفيذية
)سوف تق ّدم ھذه المقترحات إلى االجتماع األخير للجنة اللتنفيذية ليُنظر فيھا إفراديا ً(؛ و
)ھـ( ستوجّه األمانة إرشادات إلى أمين الخزانة بشأن التخصيصات للوكاالت المنفذة ،والمساھمات الثنائية
المستندة إلى مستوى األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية فيما بين دورات االجتماع.
 .12ثمة تمثيل بياني لعملية الموافقة على المشروعات فيما بين دورات االجتماع مدرج في المرفق الثالث لھذه الوثيقة.
 .13قد ترغب اللجنة التنفيذية بالسماح لألمانة بأن ترسل إلى لجنة التنفيذ الوثيقة عن تقارير األوضاع القائمة
واالمتثال بعد تحديث األقسام المعنية استناداً إلى المقررات التي اعتُمدت في االجتماع األول ،وبيانات إضافية لتنفيذ
البرامج القطرية التي وردت ،12وإلى أمانة األوزون مشروع التقرير المح ّدث للجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف،
بعد إدماج مقترحات المشروعات الموافق عليھا فيما بين دورات االجتماع ،في حال عقد االجتماع األخير بعد اجتماع
األطراف.
تواريخ محتملة لالجتماعات
 .14استناداً إلى االعتبارات الواردة أعاله ،ت ّم وضع جداول أعمال توضيحية لسيناريو االجتماعين في السنة ،وھي
معلّقة بالمرفق الرابع من ھذه الوثيقة .وإذا قررت اللجنة التنفيذية اعتماد سيناريو االجتماعين سنوياً ،يُحتمل أن يكون
الجدول الزمني الجتماعات  2014على النحو التالي:

12

إن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻠدان اﻟﻣﺎدة  5ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﻘطرﻳﺔ ،إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺻﻧدوق ،ﻫو أوﻝ ﻣﺎﻳو/أﻳﺎر.
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االجتماع األول:
االجتماع األخير:

 31مارس/آذار  4 -أبريل/نيسان
 28-24نوفمبر/تشرين الثاني

أو
أو

13

 11-7أبريل/نيسان
 5-1ديسمبر/كانون األول

 .15مع ذلك ،يجب أن ينعقد االجتماع األخير من العام  2014في وقت سابق الجتماع األطراف ،بحيث أنه سيكون
االجتماع األخير لفترة السنوات الثالث  ،2014-2012وطلبت األطراف في بروتوكول مونتريال أن تعمل اللجنة
التنفيذية لتضمن إلى أقصى ح ّد ممكن ،أن تكون الميزانية بكاملھا لفترة  2014-2012ملتزما ً بھا مع نھاية 2014
)المقرر .(15/XXIII
 .16في حال وجود سياسة عامة تحتاج إلى معالجة بين االجتماعين األول واألخير ،باستطاعة اللجنة التنفيذية أن
تطلب من األمانة أن تنظم اجتماعا ً واحداً م ّدته يوم واحد أو يومان ،بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل المفتوح
العضوية .وعلى نحو مماثل ،باستطاعة الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج أن يجتمع فيما بين دورات االجتماع لمناقشة أي
مسائل عاجلة ذات صلة بقطاع اإلنتاج والتي تحتاج إلى معالجة بين االجتماعين األول واألخير.
تحليل التكاليف
 .17إن التكاليف الرئيسية المقترنة باجتماع للجنة التنفيذية تتعلق بإيجار المواقع والمعدات ،وأجور محرّري التقارير
والمترجمين )زائد تكاليف السفر للذين ال يكون اختيارھم محليا ً( وغير ذلك من التكاليف المن ّوعة .إضافة إلى ذلك ،فإن
الصندوق المتعدد األطراف يغطي السفر ،ومخصّصات اإلقامة اليومية لـ  21مشتركا ً من بلدان المادة .5
 .18بالتالي فإن الوفورات السنوية التي يحققھا الصندوق المتعدد األطراف بعقد اجتماعين يكون في مرتبة 240,000
دوالر أمريكي مقترنة بتكاليف االجتماع الثابتة وتكاليف المشاركين الواحد والعشرين من بلدان المادة  5الذين يتكفل
الصندوق بتسديد تكاليفھم .وھنالك وفورات إضافية قدرھا  315,000دوالر أمريكي مقترنة بالسفر )التعريفات الجوية
ومخصصات اإلعاشة اليومية( للمشاركين الذين ال يسدد الصندوق تكاليفھم بل يسددونھا على نفقتھم الخاصة سوف
تنتج )مع أنھا غير ظاھرة في ميزانية الصندوق( ،على النحو المبين في الجدول  ،1مع االفتراض بأن االجتماع ينعقد
في مونتريال )إن تكاليف االجتماع الذي يُعقد خارج مونتريال تتوقّف باألكثر على مكان االجتماع ،وع ّما إذا كان
ھنالك اتفاق للحكومة المضيفة مع أمانة الصندوق ،يغطي التكلفة التفاضلية بالنسبة لعقد االجتماع خارج مونتريال(.
الجدول ّ .1
ملخص التكاليف الجتماع للجنة التنفيذية ينعقد في مونتريال
التكلفة )دوالر أمريكي(
الوصف
40,000
إيجار أماكن االجتماع
10,000
إيجار المعدات
30,000
محررو التقارير
60,000
المترجمون الشفويون
5,000
متنوّعات
145,000
المجموع الفرعي للتكاليف
95,000
أعضاء من بلدان المادة  5يس ّدد الصندوق تكاليفھم ) 21عضواً( *
240,000
مجموع التكلفة )المباشرة( للصندوق المتعدد األطراف
ً
315,000
السفر للمشتركين الذين يسددون تكاليفھم على نفقتھم الخاصة ) 70مشتركا( *
555,000
التكلفة اإلجمالية
* استناداً إلى مع ّدل تعرفة جوية قدرھا  2000دوالر أمريكي ومخصصات إعاشة يومية لسبعة أيام )بمعدل  350دوالراً أمريكيا ً يوميا ً(.

 13ﻳﻘﻊ أﺳﺑوع اﻟﻔﺻﺢ ﺑﻳن  18و 21أﺑرﻳﻝ ﻧﻳﺳﺎن .2014
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 .19فضالً عن ذلك ،سوف تتحقق وفورات إضافية من الوثائق التالية التي تُق ّدم حاليا ً إلى االجتماع الثاني للجنة
التنفيذية ،والتي لن تعود مطلوبة وبالتالي لن تعود بحاجة للترجمة :جداول األعمال ،جدول األعمال المشروح ،حالة
المساھمات ،تقرير األرصدة ،خطة األعمال السنوية والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية ،تقرير األوضاع القائمة
واالمتثال ،وثائق بشأن الرصد والتقييم ،الحسابات المؤقتة للصندوق ،التقرير النھائي للجنة التنفيذية إلى االجتماع
الثاني .ومع أن الوفورات الفعلية ستكون وقفا ً على عدد مقترحات المشروعات المق ّدمة للموافقة فيما بين دورات
االجتماع ،يمكن توقّع تحقيق وقورات تتراوح بين  15,000دوالر أمريكي و 20,000دوالر أمريكي لك ّل من لغات
األمم المتحدة ،باعتبار أن التكاليف لترجمة وثائق ما قبل دورات االجتماع والتقرير النھائي الجتماع كامل
ھي 40,000دوالر أمريكي تقريبا ً لك ّل من لغات األمم المتحدة.
التنسيق وأعباء العمل لألمانة والوكاالت المنفذة
 .20في اجتماعھا الرابع والعشرين نظرت األطراف في التقرير بشأن تقييم اآللية المالية لبروتوكول مونتريال عام
 ،142012الذي أوصى ،من جملة أمور أخرى" ،بمراجعة وتنسيق متطلبات التبليغ نظراً للتعقيد الجديد لخطط إزالة
المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية واالتفاقات المتعددة السنوات ."15وبعد مداوالتھا طلبت األطراف من اللجنة
التنفيذية من ضمن تفويضھا ،أن تنظر في التقرير بشأن تقييم اآللية المالية ،على النحو المناسب ،في سياق التحسين
المتواصل إلدارة الصندوق المتعدد األطراف ).(11/XXIV
 .21وكما ذكر أعاله ،في نطاق سيناريو االجتماعين ،لن يعود ضروريا ً إعداد وثائق متعددة مع معلومات مقترنة من
الوكاالت المنفذة و/أو أمين الخزانة )حيث يتالءم ذلك( .وسينتج عن ذلك تخفيض في متطلبات التبليغ من الوكاالت
المنفذة وأمين الخزانة ،والرصد المقترن من األمانة ،ومواصلة تنسيق متطلبات التبليغ كما أوصي بھا في التقرير
بشان تقييم اآللية المالية.
مالحظات
 .22نظراً لكون المناقشات بشان قطاع إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون ،ستُستكمل قريباً ،وأنه ت ّم االتفاق على
السياسات العامة والمبادئ التوجيھية للمرحلة األولى ،وأنھا تُصاغ حاليا ً من أجل المرحلة الثانية لتمكين بلدان المادة 5
من االمتثال باإلزالة العاجلة للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،وأنه ت ّم تمويل خطط إزالة ھيدرو كلورو فلورو
كربون وھي قيد التنفيذ في  137من بلدان المادة  ،5قد تنظر اللجنة التنفيذية في تخفيض عدد االجتماعات إلى
اجتماعين سنويا ً ابتداء من .2014
 .23بموجب سيناريو االجتماعين سوف تٌخفض الترتيبات اللوجستية المترتبة على أعضاء اللجنة التنفيذية وجھات
معنية أخرى .وحجم عمل أعضاء اللجنة التنفيذية ،واألمانة ،وأمين الخزانة والوكاالت المنفذة ،سوف يو ّزع بطريقة
سويّة معززة على طول السنة .وسينتج عن الوثائق التي لن يعود إعدادھا ضرورياً ،تبليغ منسّق متواصل وانفراج
يتعلق بأعباء موظفي األمانة وأمين الخزانة والوكاالت المنفذة.
 .24فضالً عن ذلك ،سيكون ھنالك مزيد من الوقت لكي تحقق الوكاالت الثنائية والمنفذة تنفيذ مشروعات ميدانياً،
بحيث أن عدد الوثائق التي يجب إعدادھا على أساس سنوي سوف يخفّض .وستتاح أيضا ً أمام األمانة فرصة إجراء
مزيد من المناقشات المتكررة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة عن األوضاع القائمة بالنسبة لتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد
الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،وبنوع خاص تلك التي لديھا تأخيرات في التنفيذ ،وأن تشارك بنشاط مطّرد في
االجتماعات الشبكية كوسيلة ھامة لمعالجة وح ّل مسائل ذات صلة بمقترحات المشروعات ،بحضور بلدان المادة 5
والوكاالت المنفذة.
14

 ،UNEP/Oz.L.Pro.24/INF/4اﻟﻣرﻓق.

15

ﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻘرﻳر ﺗﺣت اﻟﻘﺳم ﺑﻌﻧوان "ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات".
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 .25إضافة إلى ذلك ،ستتحقق وفورات للصندوق المتعدد األطراف ،علما ً بأن تكاليف االجتماعات السنوية ستنخفض
بمبلغ  240,000دوالر أمريكي مقترن بتكاليف االجتماعات الثابتة وتكاليف المشاركين من بلدان المادة  5التي
يس ّددھا الصندوق ،زائد مبلغ يتراوح بين  15,000دوالر أمريكي و  20,000دوالر أمريكي لك ّل من لغات األمم
المتحدة ،بسبب تخفيض عدد الوثائق التي تحتاج إلى ترجمة .وستتحقق وفورات إضافية تبلغ  315,000دوالر
أمريكي مقترنة بتكاليف السفر للمشاركين الذين يسددون تكاليفھم بأنفسھم .زيادة على ذلك ،يتوقّع أن ينجم عن تقليص
حجم السفر تخفيض انبعاثات الكربون نتيجة لتقليص عدد االجتماعات.
 .26ولكن ،وبموجب سيناريو االجتماعين ،فإن احتمال فيض التحميل ألي اجتماع قد يحدث مع مخاطرة إلرجاء
النظر في مسائل سياساتية جديدة ،أو الموافقة على مقترحات مشروعات إلى اجتماع الحق .ولكن يمكن تلطيف ھذه
المخاطرة بعقد اجتماع قصير للجنة التنفيذية ،ظھراً لظھر ،مع اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية ،لمعالجة أي
مسألة عاجلة تتعلق بالسياسة العامة.
التوصية
 .27قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ باالعتبار اإلبقاء ،إما على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنوية ،أو
بعقد اجتماعين سنويا ً عام  ،2014على سبيل التجربة.
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Annex I

المرفق األول
نتائج واستنتاجات من وثائق سابقة بشأن عمل اللجنة التنفيذية
 .1منذ العام  ،2004عالجت اللجنة التنفيذية عمل اللجنة التنفيذية ونظرت بنوع خاص في مسألة تقليص عدد
االجتماعات السنوية بالنسبة ألعباء عملھا ،في االجتماعات 16الـرابع واألربعين 17والخامس واألربعين 18والسادس
واألربعين 19والخمسين 20والثالث والخمسين 21والرابع والخمسين 22والسابع والخمسين 23والحادي والستين.24
والمالحظات واالستنتاجات األكثر موافقة والتي نوقشت في الوثائق المقدمة إلى ھذه االجتماعات ،معروضة أدناه.
 .2إن الوثيقة التي ق ّدمت إلى االجتماع الرابع واألربعين عرضت الخيار لعقد اجتماعين في السنة ،يكون االجتماع
األول في منتصف مايو/أيار ،والثاني في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني ،وتض ّمنت جداول أعمال توضيحية لك ّل من
االجتماعين .25ومن وجھة نظر الدورة االقتصادية ،استنتج التحليل أنه يمكن إعادة تحديد مواعيد األنشطة المدرجة
حاليا ً على جدول االجتماع السنوي الثاني ،من دون تعطيل كثير لعمل اللجنة التنفيذية .واستنتج التحليل أيضا ً أن توقيت
االجتماعين يمكن أن يكون في منتصف مايو/أيار وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني ،بعد أن يؤخذ بالحسبان عدد من
االحتياجات التشغيلية ،أي:
)أ(

يجب أن يكون ھنالك فاصل نظامي بين أي اجتماعين اثنين ،لتأمين تكھّن أفضل للوكاالت المنفذة
بالنسبة لتخطيط أنشطتھا السنوية وللحصول على توزيع متوازن للتقديمات؛

)ب(

إن توقيت االجتماع األول يجب أن يترك على األقل شھرين بين نھاية فبراير/شباط حين تتلقى
الوكاالت المنفذة البيانات بشأن تنفيذ الجزء التشغيلي من خطط أعمالھا في السنة السابقة ،وبين
تاريخ االجتماع .وسيم ّكن ذلك األمانة من المراجعة والتعليق على ھذا الجزء من التقارير المرحلية؛

16
ﻓررت اﻷطراف ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺑﺄن "ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻳن أو ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﻧزوﻻً ﻋﻧد طﻠب اﻟﻠﺟﻧﺔّ ،
ﺳﻧوﻳﺔ ،إذا ﻗررت ذﻟك ،وﺗﻘدم ﺗﻘرﻳ اًر ﻟﻛﻝ اﺟﺗﻣﺎع ﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻷطراف ﻋن أي ﻣﻘرر ﺗﺗﺧذﻩ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎع .وﺗﻧظر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻌﻘد

اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﺑﺎﻻﻗﺗران ﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻣوﻧﺗ﷼ اﻷﺧرى" )اﻟﻣﻘرر (11/XIX
UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/69 17
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/48 18
 19ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﻘرر  56/45ﻗٌدﻣت اﻟوﺛﻳﻘﺔ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/45إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺎدس واﻷرﺑﻌﻳن .وﻟﻛن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗررت إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ

اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟﺧﻣﺳﻳن )اﻟﻣﻘرر (40/46

 20ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﻘرر  40/46ﻗُدﻣت اﻟوﺛﻳﻘﺔ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/56إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﻣﺳﻳن .وﻟﻛن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗررت أن ﺗﻌﺎﻳن ﻣﺟدداً ﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻟﻣرات
ﻋدد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺧﻣﺳﻳن ﻋﻠﻰ ﺿوء طﻠﺑﻬﺎ ﻟﻸطراف ﻟﺗﻐﻳﻳر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣروﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﻳﻝ ﻋدد ّ

اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء )اﻟﻣﻘرر .(41/50

21
إﻣﺎ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ
ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﻘرر  41/50ﻓﺈن اﻟوﺛﻳﻘﺔ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/63اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺧﻳﺎرات ّ
اﻟﺳﻧوﻳﺔ ،أو ﻟﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻳن ﻧظﺎﻣﻳﻳن ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻳن اﺟﺗﻣﺎع ﺧﺎص آﺧر ﺑﺷﺄن اﻟﻣواد اﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑوﻧﻳﺔ ،ﻗدﻣت إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺧﻣﺳﻳن.

وﻟﻛن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗررت إرﺟﺎء اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﺗﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟراﺑﻊ واﻟﺧﻣﺳﻳن )اﻟﻣﻘرر ..(40/53

 22ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﻘرر  40/53ﻧظرت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﻳﻘﺔ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/57ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟراﺑﻊ واﻟﺧﻣﺳﻳن وﻗررت اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ

اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﺑﻌﻘد ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳﻧوﻳﺔ ،وﻟﻛن وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ُﻟﻳﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺧﻣﺳﻳن )اﻟﻣﻘرر .(43/54
UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/66 23
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55 24
 25ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟداوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗوﺿﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻓق اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠوﺛﻳﻘﺔ .UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/69
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يجب أن يكون توقيت االجتماع الثاني أقرب ما يمكن من نھاية السنة ولكن قبل الوقت المعتاد
الجتماع األطراف .وسيتيح ذلك الوقت الالزم للوكاالت المنفذة إلكمال خطط أعمالھا ،وللجنة
التنفيذية أن تض ّمن نتائج االجتماع الثاني في التقرير الجتماع األطراف.

 .3استعرضت الوثيقة أيضا ً إمكانات مختلفة لتمديد العملية القائمة للموافقة فيما بين دورات االجتماع القائمة ،باعتبار
المدة الفاصلة بين االجتماعين إذا اجتمعت اللجنة التنفيذية مرتين في السنة فقط ،والحاجة لالستجابة في الوقت
المناسب لطلبات التمويل ذات الصلة باالمتثال .وفي الجدول  1موجز للنتائج بالنسبة لتمديد العملية القائمة للموافقة فيما
بين دورات االجتماع.
الجدول  .1موجز اإلمكانات بالنسبة لتمديد العملية القائمة لتمديد الموافقات فيما بين دورات االجتماع
الحسنات
اإلمكانية
 .1البقاء مع العملية القائمة للموافقات فيما  -مخاطرة منعدمة لتعريض مسؤولية اللجنة
بين دورات االجتماع على أساس عدم التنفيذية
االعتراض ،وتمديدھا إلى األنشطة غير  -تنظبق على جميع طلبات التمويل،
بصرف النظر عن توافر المبادئ التوجيھية
الثنائية
 .2تطبيق إجراء جديد لسلطة كاملة  -إفراج محدود ألعباء العمل في
التفويض فقط لألنشطة التي لديھا سياسات االجتماعات
عامة ومبادئ توجيھية راسخة
 .3وضع ح ّد أقصى للتمويل من أجل تطبيق
اإلجراء الجديد

 .4تطبيق اإلجراء القائم بعدم االعتراض
على مجاالت ال سياسات عامة ومبادئ
توجيھية ثابتة لديھا حيث يكون االمتثال
مشكلة؛ وتطبيق اإلجراء الجديد على
مجاالت ذات مبادئ توجيھية ثابتة

 من شأن الح ّد األقصى أن يشمل خططإدارة غازات التبريد واالتفاقات المتعددة
السنوات ومعالجة الطلبات العاجلة ذات
الصلة باالمتثال
 من شأن الح ّد األدنى أن يغطي التعزيزالمؤسسي وإعداد المشروعات وأن يسفر
عن إفراج محدود ألعباء العمل في
االجتماعات
 توفير الح ّل للطلبات العاجلة ذات الصلةباالمتثال من دون مخاطرة تعريض
مسؤولية اللجنة التنفيذية
 إفراج محدود ألعباء العمل فياالجتماعات

السيّئات
 عمل إضافي ألعضاء اللجنة التنفيذية فيمابين دورات االجتماع
 عملية تجھيز طويلة ناجمة عن إرسالالوثائق إلى أعضاء اللجنة التنفيذية وانتظار
نھاية فترة االستجابة المحددة
 مخاطرة ضعييفة لتعريض مسؤولية اللجنةالتنفيذية
 ال ح ّل للطبالت العاجلة ذات الصلةباالمتثال
 خطورة شديدة لتعريض مسؤولية اللجنةالتنفيذية في حال وضع ح ّد أقصى
 قد ال يشمل الحد األدنى جميع الطلباتالعاجلة ذات الصلة باالمتثال

 عمل إضافي ألعضاء اللجنة التنفيذية فيمابين دورات االجتماع
 مخاطرة ضعيفة لتعريض مسؤولية اللجنةالتنفيذية

 .4في أعقاب مناقشة ،قررت اللجنة ،من جملة أمور أخرى ،مواصلة المناقشة طوال العام  ،2005لمسائل تقليص
عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية ،وإنشاء إجراء للموافقة فيما بين دورات االجتماع ،وطلبت من األمانة أن تنتج وثيقة
تج ّمع آراء أعضاء اللجنة التنفيذية وتأمين تقييم لآلثار المالية لمختلف السيناريوھات )المقرر .(57/44
 .5استجابة للمقرر  ،57/44ناقشت اللجنة في اجتماعھا الخامس واألربعين تقييما ً لآلثار المالية للبدائل المقترحة من
أجل إعادة تنظيم عمل اللجنة التنفيذية .وأفاد استعراض لمختلف دورات االجتماعات وأطوال االجتماعات أن ثمة
حافزاً ماليا ً ضئيالً لتقليص االجتماعات إلى حجم األيام األربعة ،26وأن وفورات قدرھا  200,000دوالر أمريكي
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إن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق ﺑﻳن اﺟﺗﻣﺎع اﻷﻳﺎم اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﺟﺗﻣﺎع اﻷﻳﺎم اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻣوﻧﺗ﷼ ،ﻫﻲ :اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺷﻔوﻳﺔ ،وﺗﻛﺎﻟﻳف

اﻟﻣﻌدات وأﻣﺎﻛن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وﻋدد اﻷﻳﺎم ﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎت اﻹﻋﺎﺷﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧدوﺑﻳن اﻟذﻳن ﻳﺳدد اﻟﺻﻧدوق ﻣﺻﺎرﻳﻔﻬم.
اﻟﺗرﺟﻣﺔ وﺗﺣرﻳر اﻟﺗﻘﺎرﻳرٕ ،واﻳﺟﺎر
ّ
وﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ،ﺗﻛون ﻛﻠﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎع ﻣن أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ  20,000دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ،أﻗﻝ ﻣن اﺟﺗﻣﺎع اﻷﻳﺎم اﻟﺧﻣﺳﺔ.
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يمكن تحقيقھا مع سيناريو االجتماعين في السنة .ولكن شعر األعضاء بشدة وفي غالبيتھم أن الوفورات التي تنجم
بتخفيض عدد االجتماعات ليست ھا ّمة لدرجة إيجاز تغيير طريقة عمل اللجنة.27
 .6عمالً بالمقرر  ،43/54نظرت اللجنة في اجتماعھا السابع والخمسين في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/66التي تضمنت مجموعة توصيات بشأن تنظيم اجتماعات اللجنة التنفيذية،
شملت :اإلبقاء على الوضع الحالي بعقد ثالثة اجتماعات سنوية؛ عقد اجتماعين نظاميﱠين بمواعيد ثابتة ،واإلبقاء على
إمكانية عقد اجتماع ثالث في منتصف السنة ،عند االقتضاء؛ أو اإلبقاء على الوضع الراھن باالجتماع ثالث مرات في
السنة بحجم أربعة أيام لكل اجتماع .ونظراً ألعباء العمل المتوقعة ،وبنوع خاص بالنسبة لعدد مسائل السياسة العامة
المعلقة بشأن إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون ،قرّرت اللجنة اإلبقاء على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات
سنوية .وطلبت اللجنة أيضا ً من األمانة أن تنظّم اجتماعا ً واحداً مدته أربعة أيام ،من أجل رصد الوقت وأعباء العمل
في اجتماعات اللجنة ،بالمقارنة مع اجتماعات األطراف في بروتوكول مونتريال ،والفريق لعامل المفتوح العضوية،
وأن تدرج مسألة اجتماعات عمل اللجنة التنفيذية على جدول أعمال االجتماع الحادي والستين )المقرر .(39/57
 .7وحسب المناقشة التي جرت في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55التي رُفعت إلى االجتماع الحادي
والستين ،استجابة للمقرر  ،39/57فإن العامل الرئيسي الذي يفرض قيوداً بالنسبة للتحويل من ثالثة اجتماعات إلى
اجتماعين في السنة ،كان أعباء عمل اللجنة التنفيذية ،وكون أعباء العمل ستبقى ثقيلة للسنوات القليلة القادمة بسبب
االعتبارات الناجمة عن المقرر  6/XIXلألطراف والصوغ الالحق للمبادئ التوجيھية ،ومراجعة خطط إدارة إزالة
المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية .وبالنسبة لعقد االجتماع على مدى أربعة أيام 28عوضا ً عن األيام الخمسة،
أشارت الوثيقة إلى وجود فواصل زمنية قليلة متوافرة من أجل تحديد مواعيد اجتماعات أفرقة االتصال وللفريق
الفرعي لقطاع اإلنتاج .زيادة عن ذلك ،ونظراً لتعقيد مسائل السياسات العامة المدرجة على جدول أعمال االجتماع
كاف
الستين ،29تقرر عقد دورة إضافية عشية اليوم الثالث .وعلى الرغم من الدورة اإلضافية لم يكن ھنالك وقت
ٍ
لمعالجة عدد من بنود جدول األعمال ،وقد ت ّم إرجاء ھذه البنود إلى االجتماع الحادي والستين .فضالً عن ذلك ،فإن
عدم وجود دورة حرّة صبيحة اليوم األخير لالجتماع أسفر عن توافر قسط أدنى من الوقت من أجل إعداد مشروع
تقرير االجتماع ،الذي أُصدر بعد ظھر اليوم األخير.
 .8بالنسبة لمسألة الوقت وأعباء العمل الجتماعات اللجنة التنفيذية بالمقارنة مع تلك التي الجتماع األطراف والفريق
العامل المفتوح العضوية ،لوحظ بأن االختصاصات والممارسات العملية الجتماع األطراف والفريق العامل المفتوح
العضوية كانت مختلفة إلى ح ّد ما عن تلك التي للجنة التنفيذية ،30والمقارنة بينھا لم تكن بالتالي مناسبة .وعلى ھذا
األساس قرّرت اللجنة أن تبقي على الوصع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنويا ً للسنوات  2011و 2012و 2013على
األقل ،وأن تعيد النظر في مسألة عدد االجتماعات السنوية في االجتماع األول من عام  ،2013بالنظر إلى أعباء
العمل المتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وأي مسائل أخرى في تلك المرحلة
)المقرر .(48/61
 27اﻟﻔﻘرة  178ﻣن اﻟوﺛﻳﻘﺔ .UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/55
28

ﻟﻘد اﺳﺗﻐرق اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺗون أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻋوﺿﺎً ﻋن اﻷﻳﺎم اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة .وﺛﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن ﺣﺟم اﻷﻳﺎم اﻟﺧﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﺔ ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

29

ﻣن ﺑﻳن ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺗﻳن :ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺄن ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺗﻬﺎء ،وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف

ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ  1ﻣن اﻟوﺛﻳﻘﺔ .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55

اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ،واﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﻌطﻰ ﻟﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ،واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ،واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣوﻳﻝ ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ،واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻣؤﺷر اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺗﻌدد اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎخ ،وﻣرﻓق ﺗﻣوﻳﻝ ﺧﺎص ،واﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ

ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣوﻳﻝ ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون.

 30إن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻟﻔرﻳق اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﻔﺗوح اﻟﻌﺿوﻳﺔ/واﺟﺗﻣﺎع اﻷطراف ،ﻣوﺟز ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ  2ﻣن اﻟوﺛﻳﻘﺔ
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55
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المرفق الثاني
نظرة عامة على أعباء عمل اللجنة التنفيذية
خلفية
 .1في مرحلة سابقة لالجتماع الثالث والخمسين )نوفمبر/تشرين الثاني  ،(2007كانت أعباء عمل اللجنة التنفيذية ذات
صلة ،بصورة رئيسية ،باإلزالة الكاملة والستھالك إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية ،والھالونات ،ورابع كلوريد
الكربون ،بحلول أول يناير/كانون الثاني  .2010ولكن ،مع االتفاق بشأن التعجيل في إزالة إنتاج واستھالك المواد
الھيدرو كلورو فلورو كربونية) 31المقرر  (6/ XIXالذي حققته األطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعھا
التاسع عشر )سبتمبر/أيلول  ،(2007زادت أعباء عمل اللجنة م ّما كانت عليه منذ اجتماعھا الثالث والخمسين وفيما
بعد ،مع بداية مفاوضات كثيفة ومعقدة بشأن السياسات العامة من أجل إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في
قطا َعي االستھالك واإلنتاج.
العمل المحقق بالنسبة إلزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون
 .2مع حلول االجتماع الحادي والستين )يوليو/تموز  ،(2010أي االجتماع األخير حين جرت مناقشة مسألة عدد
االجتماعات سنوياً ،كان قد ت ّم تحقيق مراحل رئيسية ،من بينھا:
)أ( اعتماد مبادئ توجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية )المقرر
(57/53؛
)ب( االتفاق بشأن المعايير لتمويل إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع االستھالك )المقرر
(44/60؛
)ج( دعوة جديدة النعقاد الفريق الفرعي بشأن قطاع اإلنتاج لمناقشة المسائل المعلقة بالنسبة لقطاع إنتاج
ھيدرو كلورو فلورو كربون )منذ االجتماع التاسع والخمسين(؛
)د( اعتماد منھج لحساب نقطة البداية للتخفيض المج ّمع الستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون ،32في وقت
سابق للتثبيت الرسمي لخطوط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون من أجل االمتثال لبلدان المادة 5؛
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷطراف اﻟﻣﺎدة  ،5ﻓﺈن اﻹزاﻟﺔ اﻟﻣﻌﺟﻠﺔ ﻹﻧﺗﺎج واﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواد اﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑوﻧﻳﺔ ﻗد اﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺗﺟﻣﻳد ﺧط أﺳﺎس ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون ﻋﺎم 2013؛ وﺗﺧﻔﻳض  10ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺑﺣدود 2015؛ و 35ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺑﺣدود 2020؛ و 67.5ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺑﺣدود

2025؛ واﻹزاﻟﺔ ﻋﺎم  2030ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻣﻌدﻝ  2.5ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺳﻧوﻳﺎً ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة .2040-2030
32

ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﺳﺎب ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﻳﺔُ ،ﺳﻣﺢ ﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺎدة  5ﺑﺄن ﺗﺧﺗﺎر ﺑﻳن أﺣدث اﺳﺗﻬﻼك ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣواد اﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑوﻧﻳﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة

 7ﻣن ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻣوﻧﺗ﷼ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺗم ﻓﻳﻪ ﺗﻘدﻳم ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑوﻧﻳﺔ و/أو اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري أو ﺑﻳن ﻣﺗوﺳط
ﻟﻌﺎﻣﻲ  2009و) 2010اﻟﻣﻘرر  .(44/60وواﻓﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﻳﺔ ﻟﻣرة واﺣدة ﻟﻧﻘﺎط اﻟﺑداﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻘدر َ
ﻛﺎﻧت ﻓﻳﻬﺎ ﻧﻘﺎط اﻟﺑداﻳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون )أي ﺑﻣوﺟب ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدة  7اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ( ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ،ﺣﻳن اﻧﺗﻘﻰ

اﻟﺑﻠد ﺧﻳﺎر ﻣﺗوﺳط اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻘدر ﻟﻌﺎ َﻣﻲ  2009و) 2010اﻟﻣﻘرر ) 44/60ه( .وﻳﺗوﻗﻊ إﺟراء ﻫذﻩ اﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻟﺧطوط اﻷﺳﺎس وﻧﻘﺎط اﻟﺑداﻳﺔ ﺣﻳن ﺗﻘدم
ﺑﻠدان اﻟﻣﺎدة  5طﻠب ﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺧطط إدارﺗﻬﺎ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑوﻧﻳﺔ.
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)ه( الموافقة على التمويل من أجل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لغالبية بلدان المادة
5؛ و
)و( الموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لبلدين ،ملديف وجمھورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )وقد تمت الموافقة في االجتماع الحادي والستين على ثالث خطط
إضافية إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لكمبوديا وكرواتيا وغانا(.
 .3منذ ذاك الوقت ت ّم تثبيت خطط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون لبلدان المادة  ،335كما ت ّم أيضاً ،إضافة إلى ذلك،
إنماء السياسات العامة والمبادئ التوجيھية من أجل إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،بما في ذلك:
)أ( السياسات العامة التي تم ّكن بلدان المادة  5من تعجيل إزالة استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون زيادة
عن تخفيض الـ  10بالمئة بحلول العام 342015؛
)ب( مبادئ توجيھية تسمح بتقديم األنشطة من أجل إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ذات قيَم
قدرات استنفاد األوزون أق ّل من ھيدرو كلورو فلورو كربون  141b-بھدف االمتثال بإجراءات
 2013و2015؛ و
)ج( مبادئ توجيھية من أجل إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون 141b-الموجود في البوليوالت المستوردة
الجاھزة الخلط ،والتي لم يبلغ عنھا بموجب المادة  7من البروتوكول ،وبالتالي ليست مطلوبة
لالمتثال.35
 .4وافقت اللجنة التنفيذية ،في الوقت نفسه ،مع صياغة السياسات العامة والمبادئ التوجيھية لھيدرو كلورو فلورو
كربون ،على تمويل تنفيذ المشروعات للتدليل على التكنولوجيات البديلة في قطاع الرغاوى ،وقطاع التبريد وتكييف
الھواء ،36ووافقت على خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لـ  132بلداً إضافيا ً من بلدان المادة 5
)رافعة العدد اإلجمالي إلى (137

اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون ﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺎدة  ،5ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻛورﻳﺎ وﺳﻧﻐﻔورة واﻹﻣﺎرت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،
 33إن ﺧط اﻟﻘﺎﻋدة
ّ
اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻹﻧﺗﺎج ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون )اﻷرﺟﻧﺗﻳن ،اﻟﺻﻳن،
ﻳﺑﻠﻎ  503,000طن ﻣﺗري ) 33,335طﻧﺎً ﻣن ﻗدرات اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻷوزون( .وﺧط اﻟﻘﺎﻋدة
ّ

ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻛورﻳﺎ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،اﻟﻬﻧد ،اﻟﻣﻛﺳﻳك ،ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻧزوﻳﻼ اﻟﺑوﻟﻳﻔﺎرﻳﺔ ،وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻛورﻳﺎ ،ﻳﺑﻠﻎ  494,081طﻧﺎً ﻣﺗرﻳﺎً )  32,594طﻧﺎًً
ﻣن ﻗدرات اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻷوزون(.

34
ُﻗرت ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟراﺑﻊ واﻟﺧﻣﺳﻳن
إن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻹﻋداد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧطط إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ أ ّ
)اﻟﻣﻘرر ) 39/54ب(( ﻗد ﺻﻳﻐت ﻟﺗﻣﻛﻳن ﺑﻠدان اﻟﻣﺎدة  5ﻣن ﺗﺧﻔﻳض  10ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن ﺧط أﺳﺎس اﺳﺗﻬﻼك ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون ﺑﺣﻠوﻝ اﻟﻌﺎم

 ،2015وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻺزاﻟﺔ ﻟﺑروﺗوﻛوﻝ ﻣوﻧﺗ﷼.

ﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﻳﺔ ﻛﻣﻳﺔ ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون 141b-اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ
 35ﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،ﻣن ﺟﻣﻠﺔ أﻣور أﺧرى ،أن
ّ
اﻟﺑوﻟﻳوﻻت اﻟﻣﺳﺗوردة ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ) 2009-2007اﻟﻣﻘرر ) 47/61ج)).((2
36

اﻟﺣ ِرج ،ﺳﺎﻳﻛﻠوﺑﻧﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺑوﻟﻳوﻻت
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗدﻟﻳﻠﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :ﻓورﻣﺎت اﻟﻣﻳﺛﻳﻝ ،ﻣﻳﺗﻳﻼﻝ ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﻳد اﻟﻛرﺑون ﻓوق َ

اﻟﺟﺎﻫزة اﻟﺧﻠط وﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون ،245fa-ﻣن أﺟﻝ أن ﻳﺣ ّﻝ ﻣﺣ ّﻝ ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون 141-اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻌﺎﻣﻝ ﻟﻧﻔﺦ اﻟرﻏﺎوى ،وزﻳت
اﻟوﻗود اﻟﺛﻘﻳﻝ ،1234ze -ﻟﺗﺣ ّﻝ ﻣﺣ ّﻝ ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون  /22ﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون 142b-ﻓﻲ ﺻﻧﻊ رﻏوة ﺑوﻟﺳﺗﻳرﻳن اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ

ﺑﺎﻟﺿﻐط؛ وﺑروﺑﺎن؛ ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون 32-وﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون 410A -ﻟﻳﺣ ّﻝ ﻣﺣ ّﻝ ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون 22-ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ ﺗﻛﻳﻳف
اﻟﻬواء ،وﻧﺷﺎدر/ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﻳد اﻟﻛرﺑون ﻟﻳﺣ ّﻝ ﻣﺣ ّﻝ ﻫﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑون 22-ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺑرﻳد اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ.

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36
Annex II
37

مع إزالة مج ّمعة قدرھا  8,130.4من أطنان قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
)الجدول  ،(1وناقشت خطة قطاع إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون للصين )في اجتماعيھا السابع والستين والثامن
والستين.38
الجدول  .1مجموع كميات المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية التي يجب أن تُزال في خطط إدارة إزالة المواد
الھيدرو كلورو فلورو كربونية الـ  137الموافق عليھا حتى اآلن )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
ھيدرو كلورو فلورو كربون

خط األساس

نقطة البداية

موافق عليھا

المتبقي

)(1
ھيدرو كلورو فلورو كربون123-
ھيدرو كلورو فلورو كربون124-
ھيدرو كلورو فلورو كربون141-
ھيدرو كلورو فلورو كربون-
141b
ھيدرو كلورو فلورو كربون-
142b
ھيدرو كلورو فلورو كربون21-
ھيدرو كلورو فلورو كربون22-
ھيدرو كلورو فلورو كربون225-
ھيدرو كلورو فلورو كربون-
225ca
ھيدرو كلورو فلورو كربون-
225cb
المجموع الفرعي للمواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية
بوليول ھيدرو كلورو فلورو
كربون*141b-
المجموع الكلي

)(2
33.1
26.7
1.9

)(3
30.3
26.1
0.9

)(4
0.4
1.0
-

)(5
29.9
25.1
0.9

النسبة المئوية
الموافق عليھا
)(6
1.5
3.9
0.0

10,637.7

10,693.8

4,289.4

6,404.3

40.1

1,990.4
1.5
20,297.6
3.1

1,994.1
0.7
19,908.3
1.6

606.3
2,941.1
-

1,387.8
0.7
16,967.2
1.6

30.4
0.0
14.8
0.0

1.8

1.6

-

1.6

0.0

0.7

0.7

-

0.7

0.0

32,994.4

32,658.2

7,838.3

24,819.9

24.0

32,994.4

558.8
33,217.0

292.1
8,130.4

266.7
25,086.6

52.3
24.5

)*( إن بوليول ھيدرو كلورو فلورو كربون 141b-يشير إلى ھيدرو كلورو فلورو كربون 141b-المحتوى في البوليوالت المستوردة الجاھزة
الخلط،/وغير المبلغ عنھا بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال.
) (1المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية التي استھلكھا البلد من بلدان المادة ) 5المبلغ عنھا بموجب المادة  7من البروتوكول(.
) (2خط أساس االستھالك المج ّمع حسب صنف ھيدرو كلورو فلورو كربون.
) (3نقطة البداية المج ّمعة للتخفيضات المج ّمعة الستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون .ونقاط البداية لعدد من بلدان المادة  5سوف تع ّدل استناداً إلى خط
األساس الثابت بالتوافق مع المقرر ) 44/60ھـ(.
) (4كميات المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية الموافق على إزالتھا في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية.
) (5كميات المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية المتبقية القابلة للتمويل )أي ).((3) - (4
) (6مع ّدل )بالنسبة المئوية( كمية ھيدرو كلورو فلورو كربون التي تمت الموافقة على إزالتھا ) (4ونقطة البداية ).(3
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ﻻر أﻣرﻳﻛﻳﺎً
إن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣواﻓق ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ،اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﺧطط إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﻬﻳدرو ﻛﻠورو ﻓﻠورو ﻛرﺑوﻧﻳﺔ ﻳﺑﻠﻎ  599,402,219دو اً

38

ﺗم ﺗﻘدﻳم ﺧطﺔ ﻗطﺎع اﻧﺗﺎج ﻟﻠﺻﻳن إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﺳﺗﻳن.
ﻟﻘد ّ

ﻻر
)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﺳوم ﻣﺳﺎﻧدة اﻟوﻛﺎﻟﺔ(؛ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠﻰ  331,484,888دو اً
ﻻر أﻣرﻳﻛﻳﺎً ،وﻗد ُﻳطﻠب ﻣﺑﻠﻎ  222,517,349دو اً
ﻋﺎﻣﻲ  2013و ،2015وﻳﻣﻛن طﻠب ﻣﺑﻠﻎ  45,399,982دوﻻ اًر أﻣرﻳﻛﻳﺎً اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺑﻌد اﻟﻌﺎم .2015
أﻣرﻳﻛﻳﺎً ﺑﻳن َ
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العمل اإلضافي بشأن اإلزالة التي ستتحقق عام 2013
 .5في العام  2013ستواصل اللجنة التنفيذية مناقشة و/أو تحديث المبادئ التوجيھية بشأن قطاعَي إنتاج واستھالك
ھيدرو كلورو فلورو كربون .وستشمل المناقشات :المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون ،ومن
جملة أمور أخرى ،وما إذا كانت األنشطة في المصانع المزدوجة االستخدام التي تلقّت من قبل تمويل إغالق لكلورو
فلورو كربون 39قد تكون مؤھلة لدعم إضافي؛ ومبادئ توجيھية إلعداد خطط المرحلة الثانية إلدارة إزالة المواد
الھيدرو كلورو فلورو كربونية؛ وتنقيحا ً للتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون
)التي اتفق عليھا في االجتماع الستين( .وستنظر اللجنة أيضا ً في وثيقة بشأن المسائل واالعتبارات الرئيسية المتعلقة
بمواصلة تعزيز االستراتيجيات ،والمناھج والتكنولوجيات من أجل التقليل في أي آثار مناخية ضارّة بالنسبة إلزالة
ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع خدمات التبريد في سياق المقرر) 6/ XIXالمقرر .(11/68
 .6إضافة إلى ذلك ،ستواصل اللجنة التنفيذية ،خالل العام ) 2013والسنوات الالحقة( ،معالجة البنود المنتظمة في
جدول األعمال )أي حالة المساھمات والمصروفات؛ حالة الموارد والتخطيط ،بما في ذلك التقرير عن األرصدة،
والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية ،وخطط األعمال ،والتقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال؛ التقارير المرحلية؛
الرصد والتقييم؛ حسابات الصندوق المتعدد األطراف؛ وميزانية أمانة الصندوق( .وستنظر اللجنة التنفيذية أيضا ً في
الموافقة على مقترحات المشروعات )أي أنشطة برامج العمل للوكاالت الثنائية والمنفذة؛ شرائح الخطط الوطنية من
أجل إزالة بروميد الميثيل في شيلي والصين والمكسيك وفييت نام ،40وثماني خطط معلقة إلدارة إزالة المواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية ،41و 37و 35شريحة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية عام 2013
و 2014على التوالي.42
عمل إضافي محتمل ناجم عن األطراف
 .7يجب أيضا ً أن تحيط اللجنة التنفيذية علما ً بأن األطراف في بروتوكول مونتريال ناقشت في اجتماعھا الرابع
مقترحين على بروتوكول كونتريال )من أجل أن يشمل الخفض
والعشرين )نوفمبر/تشرين الثاني  (2012تعديلين
َ
ً
التدريجي لھيدرو فلورو كربون الذي قدمته إلى أمانة األوزون وفقا ألحكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ،واليات
ميكرونيزيا المتحدة 43وكندا والمكسيك والواليات المتحدة على التوالي .44واتفقت األطراف أيضا ً على إرجاء مواصلة
النقاش بشأن مشروع المقترح 45المقدم من جانب كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية بشأن إزالة انبعاثات
منتج ھيدرو فلورو كربون 23-المشتق ،الناجمة عن إنتاج ھيدرو فلورو كربون ،22-إلى اجتماع الفريق العامل
المفتوح العضوية عام  .2013ويتوقع أن تناقش األطراف ھذه المسائل عام .2013
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اﻷرﺟﻧﺗﻳن ،ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻛورﻳﺎ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،اﻟﻬﻧد ،اﻟﻣﻛﺳﻳك وﺟﻬورﻳﺔ ﻓﻧزوﻳﻼ اﻟﺑوﻟﻳﻔﺎرﻳﺔ.

 40إن ﺷراﺋﺢ ﻣن ﺧطط إزاﻟﺔ ﺑروﻣﻳد اﻟﻣﻳﺛﻳﻝ ﻟﺷﻳﻠﻲ واﻟﻣﻛﺳﻳك ﻗُ ّدﻣت إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﺳﺗﻳن .واﻟﺷرﻳﺣﺗﺎن اﻟﺑﺎﻗﻳﺗﺎن ﻹزاﻟﺔ ﺑروﻣﻳد اﻟﻣﻳﺛﻳﻝ )أي
ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ،وﻓﻳﻳت ﻧﺎم( ﻗد ﺗُطﻠﺑﺎن ﻋﺎم .2014
اﻟﺻﻳن
َ

 41ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺧدﻳد ﺑرﺑﺎدوس )ﻗُدﻣت إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﺳﺗﻳن( وﺑوﺗﺳواﻧﺎ وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻛورﻳﺎ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ )أُﻋﻳد ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﺗﺗﺣﺳن اﻟظروف اﻟوطﻧﻳﺔ(؛ وﺗوﻧس.
واﻟﺳﺗﻳن( ،ﻟﻳﺑﻳﺎ ،ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ،ﺟﻧوب اﻟﺳودان ،اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ )ﻳُﻌﺎد ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ
ّ
42
43
44
45

وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻳن ﺑﻠدان اﻟﻣﺎدة  5اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.

ﺗﻌدﻳﻝ ﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻣوﻧﺗ﷼ ).(UNEP/OzL.Pro.24/5
ﺗﻌدﻳﻝ ﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻣوﻧﺗ﷼ ).(UNEP/OzL.Pro.24/6

"ﻣﺷروع اﻟﻣﻘرر اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻣﻘدم ﻣن ﺟﺎﻧب ﻛﻧدا واﻟﻣﻛﺳﻳك واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﺷﺄن إزاﻟﺔ ﻫﻳدرو ﻓﻠورو ﻛرﺑون ﻛﺎﻧﺑﻌﺎث ﻣﺷﺗق ﻣن ﻫﻳدرو ﻓﻠورو

ﻛرﺑون 22-ﻟﻪ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﺣﺗرار ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺔ" ).(UNEP/OzL.Pro.24/8
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المرفق الثالث
التمثيل البياني لعملية الموافقة على المشروعات فيما بين دورات االجتماع
ﺗﻘدﻳم ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﻊ

اﺳﺗﻌراض اﻟﻣﺷروﻋﺎت ٕواﻋداد

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺗﻬﺎء ،إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻟوﺛﺎﺋق ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ

أوﺻت ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ "ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ

ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺷﻣوﻟﻳﺎً"

ﺗوزﻳﻊ وﺛﺎﺋق اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻣواﻓﻘﺔ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن دورات
اﻻﺟﺗﻣﺎع

ﺗﻘدﻳم إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺧﻳر ُﻟﻳﻧظر

ﻓﻳﻬﺎ إﻓرادﻳﺎً

ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﺷروﻋﺎت ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺳﺎﺋﻝ

ﻗرار ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ

أرﺳﻝ إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ

ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ واﻓﻘت
ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

ﻣﺷروﻋﺎت ﻣواﻓق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن

دورات اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ

اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ،اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺧﻳر

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻰ أﻣﻳن
اﻟﺧزاﻧﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣوارد

1

أﻋدﺗﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺷﺄن
ﺗﻘرﻳر ّ

اﻟﻣواﻓﻘﺎت وأرﺳﻝ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
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المرفق الرابع
جدول أعمال توضيحي لالجتماع األول
 .1افتتاح االجتماع.

جدوال أعمال توضيحيّان

 .2الشؤون التنظيمية:
)أ( إقرار جدول األعمال؛
)ب( تنظيم العمل؛
 .3أنشطة األمانة.
 .4حالة المساھمات والمصروفات.
 .5حالة الموارد والتخطيط:
)أ( تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛
)ب( تحديث بشأن تنفيذ خطة أعمال السنة الحالية والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛
)ج( تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال.
 .6تنفيذ البرامج :الرصد والتقييم:
)أ( تقارير تقييم من المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم )أي تقارير مج ّمعة عن إتمام المشروعات لالتفاقات
المتعددة السنوات ،تقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات ،دراسات نظرية وغير ذلك من
الوثائق التحليلية(؛
)ب( تقارير مرحلية حتى  31ديسمبر/كانون األول من السنة الفائتة )الجزء التشغيلي(*:
) (1التقرير المرحلي المج ّمع؛
) (2التقرير المرحلي الثنائي؛
) (3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛
) (4برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛
) (5منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛
) (6البنك الدولي.
 .7مقترحات المشروعات:
)أ( نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛
)ب( التعاون الثنائي؛
* نظراً لعدم توافر بيانات مالية ،تبليغ مقتصر على األنشطة التشغيلية
)ج( برامج العمل )أي التعزيز المؤسسي؛ واإلعداد لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
للمرحلة الثانية(:
) (1يوئنديبي؛
) (2يونيب؛
) (3يونيدو؛
) (4البنك الدولي.
)د( المشروعات االستثمارية )أي شرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة
األولى؛ وعدد قليل من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة الثانية(.
 .8قضايا تتعلق بالسياسة العامة )وثائق(.
 .9تقرير اللجنة الفرعية لقطاع اإلنتاج.
 .10مسائل أخرى.
1
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 .11اعتماد التقرير.
 .12اختتام االجتماع.
* نظراً لعدم وجود بيانات مالية ،يقتصر التبليغ على األنشطة التشغيلية.
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جدول أعمال توضيحي لالجتماع األخير
 . 1افتتاح االجتماع.
 .2الشؤون التنظيمية:
)أ( إقرار جدول األعمال؛
)ب( تنظيم العمل؛
 .3أنشطة األمانة.
 .4حالة المساھمات والمصروفات
 .5حالة الموارد والتخطيط:
)أ( تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛
)ب( التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛
)ج( تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال.
 .6خطط أعمال ::2016-2014
)أ( خطة األعمال المج ّمعة للصندوق المتعدد األطراف؛
)ب( خطط أعمال الوكاالت المنفذة:
) (1الوكاالت الثنائية؛
) (2يوئنديبي؛
) (3يونيب؛
) (4يونيدو؛
) (5البنك الدولي.
 .7تنفيذ البرامج :الرصد والتقييم.
)أ( تقارير تقييم من المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم )أي برامج العمل ،تقرير عن إتمام المشروعات
وتقارير التقييم النھائية التي تتطلب زيارات ميدانية(؛
)ب( الجزء المالي من التقارير المرحلية حتى  31ديسمبر/كانون األول من السنة الفائتة.
 .8مقترحات المشروعات:
)أ( نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛
)ب( التعاون الثنائي؛
)ج( برامج العمل )أي التعزيز المؤسسي؛ اإلعداد لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
للمرحلة الثانية؛ برنامج المساعدة على االمتثال ليونيب؛ تكاليف الوحدة األساسية(:
) (1يوئنديبي؛
) (2يونيب؛
) (3يونيدو؛
) (4البنك الدولي.
)د( المشروعات االستثمارية )أي شرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة
األولى؛ وعدد قليل من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة الثانية(.
 .9قضايا تتعلق بالسياسة العامة )وثائق(.
 .10حسابات الصندوق المتعدد األطراف:
)أ( الحسابات النھائية لعام 2011؛
)ب( تسوية الحسابات.
 .11ميزانيات أمانة الصندوق المنقحة لـ  2014و 2015و.2016
 .12مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال.
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 .13تقرير الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج.
 .14مسائل أخرى.
 .15اعتماد التقرير.
 .16اختتام االجتماع.
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