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  مقدمة
نھج التخطيط  2002. ھنالك مناقشات تجري بشأن تنظيم عمل اللجنة التنفيذية منذ أن أقّرت اللجنة التنفيذية عام 1

على االمتثال. وأحدث قرار اتخذته اللجنة التنفيذية بشأن عدد االجتماعات التي يجب أن  االستراتيجي الذي يرّكز
ن أجل النظر معلى األقّل  2013ان اإلبقاء على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنوياً حتى العام كسنوياً،  ھاتعقد

ل اجتماع يعقد عام ونظر في ھذه المسألة في أوإعادة الفي خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، 
واستعراض أعباء العمل ذات الصلة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وأي مسائل  2013

 ).61/48أخرى في تلك المرحلة (المقرر 
  
ه الوثيقة األسباب المحتملة . وتعرض ھذ61/48كمتابعة للمقرر التي نحن بصددھا لقد أعّدت األمانة ھذه الوثيقة . 2

وتحليالً لسيناريو االجتماعين استناداً إلى الوضع الراھن للسياسات العامة  ،إلجراء تغيير على عمل اللجنة التنفيذية
والموافقة على  والمبادئ التوجيھية التي أقّرتھا اللجنة التنفيذية من أجل إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

ة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وأعباء عمل اللجنة التنفيذية في المستقبل. وھي تقترح إعادة خطط إدار
ً لعملية فيما بين دورات االجتماع من أجل الموافقة على مقترحات  تنظيم اجتماعات اللجنة التنفيذية، وتورد وصفا

ً اقتراحات بشأن تواريخالمشروعات.  ً لتكاليف اجتماعات اللجنة واالجتماعات  وتورد الوثيقة أيضا تضّمن استعراضا
 التنفيذية، تعقبه مجموعة مالحظات، وتوصية لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية. وھي تتضمن أيضاً المرافق التالية:

  
  ن عمل اللجنة التنفيذية؛أموجز للنتائج واالستنتاجات من الوثائق السابقة بش  المرفق األول  
  نظرة عن كثب على استعراض عام ألعباء عمل اللجنة التنفيذية؛  المرفق الثاني  
  تمثيل بياني لعملية الموافقة فيما بين دورات االجتماع التي ُوصفت في ھذه الوثيقة؛ و  المرفق الثالث  
 جداول أعمال إيضاحية صيغت لسيناريو االجتماعين سنوياً.  المرفق الرابع  

  
 يذيةأسباب التغيير في عمل اللجنة التنف

  
، ما 1990في مجال أدائھا مھاّمھا ومسؤولياتھا التي منحتھا األطراف في بروتوكول مونتيريال منذ إنشائه عام . 3

حيث عقدت اللجنة اجتماعين فقط، وفي  1996و 1990زالت اللجنة التنفيذية تعقد ثالثة اجتماعات سنوياً، باستثناء 
 حيث عقدت أربعة اجتماعات. 1994

  
عرضت اللجنة التنفيذية لعمل اللجنة التنفيذية ونظرت بنوع خاص في مسألة تخفيض عدد  2004منذ عام . 4

االجتماعات السنوية المتعلقة بأعباء عملھا. وكان االستنتاج باإلبقاء على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنوية 
من االمتثال بجدول  5ياق تمكين بلدان المادة عباء عمل اللجنة التنفيذية في سأليستغرق كل منھا خمسة أيام، نظراً 
وموجز النتائج واالستنتاجات من وثائق سابقة بشأن عمل اللجنة التنفيذية  .1اإلزالة الزمني لبروتوكول مونتريال

 معروض في المرفق األول.
  

 أعباء عمل اللجنة التنفيذية
  
منذ اجتماعھا الثالث والخمسين، االجتماع األول اص وبنوع خھنالك نظرة عامة على أعباء عمل اللجنة التنفيذية  .5

 بعد موافقة األطراف على الجدول الزمني لإلزالة المعجلة لھيدرو كلورو فلورو كربون، معروضة في المرفق الثاني.

                                                 
ة قليلة متوافرة ) أربعة أيام. وبالنتيجة تبّين أنه كانت هنالك فواصل زمني2010(ب)، كانت مدة االجتماع الستين (يولو/تموز  57/39وفقًا للمقرر   1

صبيحة اليوم  ُحّرةصال والفريق الفرعي بشأن قطاع اإلنتاج، نظرًا لتعقيد القضايا السياساتية، وعدم وجود جلسة تلتحديد مواعيد اجتماعات أفرقة اال
دوالر  20,000يكن ذا أهمية (أي  األخير من االجتماع، مّما أسفر عن وقت أقّل من أجل إعداد مشروع التقرير النهائي، وكما أن التوفير المالي لم

  خمسة أيام).اجتماع المن  أمريكي الجتماع أقلّ 
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تمدة من جيھية المعووقد أظھر تقييم للعمل الذي تقوم به اللجنة التنفيذية حتى الساعة أن السياسات العامة والبمادئ الت
لھيدرو من االمتثال بالجدول الزمني لبروتوكول مونتريال بالنسبة لإلزالة المعجلة  5شأنھا أن تمّكن بلدان المادة 

سيواصل تعزيز السياسات العامة الموجودة  2013. والعمل اإلضافي الذي سيتم خالل العام كلورو فلورو كربون
ية موافق ھيدرو كلورو فلورو كربونخطة إدارة إزالة مواد  5المادة من بلدان  137حالياً. وفضالً عن ذلك فإن لدى 

ھا في غالبيتھا تقوم حتى اآلن بإجراء نعلى األقل (مع أ 2015و 2013عليھا، سوف تمكنھا من االمتثال بأھداف رقابة 
جميع  بالمئة في خطوط أساسھا). ومن المتوقع أن 10زيادة عن  ھيدرو كلورو فلورو كربونتخفيض استھالك 

ية أو معظمھا، سوف تحصل على الموافقة في العام لھيدرو كلورو فلورو كربونالخطط الثماني إلدارة إزالة المواد ا
ھيدرو أن يتم اعتماد المبادئ التوجيھية لقطاع اإلنتاج، وأن تتم الموافقة على خطة قطاع إنتاج أيضاً . ويُرتجى 2013

 .2013للصين خالل العام  كلورو فلورو كربون
  
فصاعداً ذا عالقة بالبحث في البنود النظامية لجدول  2014ل الرئيسي للجنة التنفيذية من العام م. بالتالي، سيكون الع6

ية، وتجديدات مشروعات لھيدرو كلورو فلورو كربونعلى شرائح خطط إدارة إزالة المواد اوبالموافقة  2األعمال
 ية للمرحلة الثانية.لھيدرو كلورو فلورو كربونإدارة إزالة المواد ا التعزيز المؤسسي والطلبات من أجل إعداد خطط

ً بتقديمات محتملة لخطط إدارة إزالة المواد ا ية خالل لھيدرو كلورو فلورو كربونوثمة عمل إضافي قد يكون مقترنا
ارة إزالة مواد بلداً) التي لديھا خطة إد 137(من بين الـ  53من بلدان المادة  23من جانب  2015و 2014عاَمي 

 10بنسبة  ھيدرو كلورو فلورو كربونية موافق عليھا، التي التزمت بتخفيض استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون
ية ھيدرو كلورو فلورو كربون. وخطط إدارة إزالة المواد ال2015بالمئة فقط من خطوط أساسھا في حدود العام 

غير المنخفضة  5بلداً آخر من بلدان المادة  19من جانب  2020 - 2015للمرحلة الثانية قد تقدم خالل فترة 
بالمئة من خط أساسھا. وأي تعديل محتمل على بروتوكول  10مع التزامات بما يتجاوز خفض الـ  ،االستھالك

 حدود المواد الخاضعة لرقابتھا كفيل بزيادة أعباء عمل اللجنة التنفيذية.تمديد مونتريال من أجل 
 

 االجتماعين السنويَّينتحليل لسيناريو 
  
ً في الوثيقة المرفوعة إلى االجتماع الرابع واألربعيناد تّم تقييم خيقل. 7 ً دقيقا من ف. 4ر عقد اجتماعين في السنة تقييما

نظر دورة األعمال، استنتج التحليل أن معظم األنشطة المدرجة حالياً على جدول أعمال ثاني اجتماع في السنة،  وجھة
 حديد مواعيدھا من دون تعطيل يُذكر لعمل اللجنة التنفيذية.إعادة ت نيمك

  
 إعادة تنظيم االجتماعات

  
. على غرار االستنتاجات التي تم التوّصل إليھا في االجتماع الرابع واألربعين، يمكن تنظيم مھام اللجنة التنفيذية 8

ً لشكل مقرر الجتماَعين  ،صالحياتھاوأنشطتھا من أجل إدارة الصندوق المتعدد األطراف على النحو المحدد في  وفقا
اثنين (يُشار إليھما ھنا على أنھما االجتماع األول واألخير). وتحتاج دورة أعمال الصندوق إلى تنظيم جديد على النحو 

 التالي:
  

من السنة  (تبدأ 5الموافقة على خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف التي تشمل فترة ثالث سنواتإن   ) أ(
كما ھو ّدمت فيھا خطة األعمال) قد تحصل في آخر اجتماع من السنة، عوضاً عن االجتماع األول، التي قُ 

                                                 
ط، بما إن البنود النظامية في جدول األعمال تتضمن، من جملة أمور أخرى، أنشطة األمانة، وحالة المساهمات والمصروفات، وحالة الموارد والتخطي  2

الشرائح السنوية، وتقييم خطط األعمال، والتقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال؛ والتقارير المرحلية؛  في ذلك التقرير عن األرصدة، والتأخيرات في تقديم
  والرصد والتقييم؛ الحسابات المؤقنة وتسوية حسابات الصندوق المتعدد األطراف، وميزانية أمانة الصندوق.

  ان غير المنخفضة االستهالك.ستة من بلدان حجم االستهالك المنخفض وسبعة عشر بلدًا من البلد 3
4  UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/69.  
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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؛

  
اً سببه عدم وجود بيانات مالية منذ الربع األول من السنة. وھذا يعني أن عائقلمرحلية تعرض رير ااإن التق  ) ب(

تكون متوافرة ديسمبر/كانون األول من السنة السابقة)  31(في التقارير المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة 
قدراً لالجتماع األول في السنة فقط ابتداء من أول يونيو/حزيران من تلك السنة، كأول مناسبة. وإذا كان م

ي إلى ليرير المرحلية إلى عنصرين: يُقّدم الجزء التشغاأن يُعقد قبل حلول يونيو/حزيران ستنقسم التق
االجتماع األول، في حين أن الجزء المالي يُقّدم إلى االجتماع األخير، ليُنظر فيه بمعية بنود ذات صلة مالية 

 طراف؛مثل حسابات الصندوق المتعدد األ
 

إن الوثيقة بشأن الحسابات المؤقتة للصندوق المتعدد األطراف المقّدمة في الوقت الراھن إلى االجتماع   (ج)
 الثاني، لن يجري إعدادھا، ووحدھا حسابات الصندوق النھائية سوف تقّدم إلى االجتماع األخير؛

  
قّدم بصورة متواصلة في كل اجتماع للجنة ، سوف ت6إن الوثيقة بشأن تقارير األوضاع القائمة واالمتثال (د) 

ً إلى اجتماَعي لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول  ً كما تقّدم أيضا التنفيذية، تماما
وبعد االجتماع األول للجنة التنفيذية، يكون على األمانة أن  كوثيقة إعالمية. إضافة إلى ذلك، 7مونتريال

لصلة بتقارير األوضاع القائمة واالمتثال، قبل إرسالھا إلى االجتماع األول تحّدث أقسام الوثيقة ذات ا
للجنة التنفيذ، على أن تتضمن مقررات تم إقرارھا في االجتماع األول للجنة التنفيذية، وكذلك معلومات 

و من كل أيار/مايأول  إلى األمانة مع حلول التي تقّدم 8اقتطفت من التقارير بشأن تنفيذ البرامج القطرية
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؛
  

عة لالتفاقات المتعددة السنوات، وتقرير المشروعات المجمّ  تمامن تقارير إ، فإمبالنسبة للرصد والتقيي  (ھـ)
يُنظر  فعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات، والدراسات النظرية وغير ذلك من الوثائق التحليلية سواق

التي تحتاج  المجّمع وتقارير التقييم النھائية اتالمشروع تمامفيھا في االجتماع األول، في حين أن تقرير إ
 يُنظر فيھا لالجتماع األخير؛ و فإلى زيارات ميدانية، سو

  

                                                                                                                                                             
) كانت خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف معتمدة على روزنامة مّدتها سنة 2004أبريل/نيسان  - وحتى االجتماع الثاني واألربعين (مارس/آذار   5

ل مّرة في خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف لفترة ثالث سنوات (أي نهج واحدة. ولكن في اجتماعها الثاني واألربعين نظرت اللجنة التنفيذية ألو 
الرقابة في  جديد مستند إلى الموافقة على بعض كميات المواد المستنفدة لألوزون لبلدان معينة خالل فترة السنوات الثالث إلتاحة االمتثال بإجراءات

). ومنذ ذاك الوقتـ بدأت خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف 1قم والتصويب ر   UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/6بروتوكول مونتلایر). (الوثيقة 
  تغطي فترة ثالث سنوات.

ن بلدان ع، المستعملة كدليل لتخطيط األعمال، وهي تتضمن معلومات 5تعرض الوثيقة، من جملة أمور أخرى، األوضاع القائمة المثتال بلدان المادة   6
رات من األطراف، وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال؛ وهي تعرض بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية؛ وهي تعرض التي تخضع لمقر  5المادة 

  اصة.معلومات عن مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ، والتي طلبت من أجلها تقارير عن األوضاع القائمة، وكذلك مشروعات لديها متطلبات تبليغ خ
يوليو/تموز، واجتماع  - مع الفريق العامل المفتوح العضوية الذي ُيعقد في يونيو/حيزران  (ظهرًا بظهر) بطريقة متعاقبةتعقد هذه االجتماعات   7

  األطراف، الذي ُيعقد عادة بين منتصف أكتوبر/نشرين األول ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
ستنفدة لألوزون حسب القطاع، وأسعار المواد المستنفدة لألوزون والمواد تتضمن هذه المعلومات، من جملة أمور أخرى، بيانات استهالك مواد م  8

  الكيميائية البديلة، وكذلك معلومات عن أنظمة إصدار الشهادات والكوتا والنظام القائم بشأن المواد المستنفدة لألوزون.
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وفي حال انعقاد االجتماع األخير بعد اجتماع األطراف فإن مشروع التقرير للجنة التنفيذية للصندوق  (و) 
المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال الموجه إلى اجتماع األطراف، يجب أن يخضع للتحديث من 

انب أمانة الصندوق، مع إدماج مقترحات المشروعات الموافق عليھا بواسطة عملية الموافقة فيما بين ج
 الموصوفة أدناه. االجتماع دورات

  
 على مقترحات المشروعات االجتماع الموافقة فيما بين دورات

  
ة توزيع طلبات الشرائح لخطط إدارة إن توافر األموال، زيادة عن أعباء عمل اللجنة التنفيذية، له تأثير على إعاد. 9

إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في سيناريو االجتماعين. وبموجب صالحيات الصندوق المتعدد 
ألي سنة معيّنة  ندوقصت للھما. والمسا9األطراف، "يجب عدم إجراء التزامات في وقت مسبق لتلقّي المساھمات"

ك السنة والسنوات الالحقة، مع أن اللجنة التنفيذية قد حثّت األطراف أن يسددوا يتلقّاھا أمين الخزانة خالل تل
حليل مستوى المساھمات المستلمة في تيفيد (د)). و 43/1مساھماتھم بحلول أول يونيو/حزيران كل سنة (المقرر 

بالمئة من  8لى إ 5، أن نسبة من 2012و 2010التنفيذية المنعقد بين  موعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة
بالمئة ُسّددت في االجتماع  50إلى  30المساھمات المتعھّد بھا قد ُسدّدت في موعد االجتماع األول، وأن نسبة من 

 .10بالمئة ُسّددت في االجتماع الثالث 80إلى  40الثاني، وأن نسبة من 
  

ً للجدول . من أجل النظر في مسألة توافر األموال، يجب االستمرار في تقديم طلبات 10 الشرائح إلى األمانة وفقا
المعنية واللجنة التنفيذية (أي، حالياً االجتماع األول، أو الثاني  5الزمني للتقديم المضّمن في االتفاقات بين بلدان المادة 

في وكذلك األنشطة المضمنة  ،د تقديمھا في االجتماعين األول والثالثيأو الثالث). وطلبات الشرائح التي ُحددت مواع
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، 

(ب))، أي في االجتماع األول  9/ 60طط األعمال (بالتوافق مع المقرر إلى ما بعد النظر فيھا في سياق خ تُرجأسوف 
 من السنة التالية.

  
ت الشرائح وتجديدات مشروعات التعزيز المؤسسي المحددة مواعيدھا للتقديم في االجتماع الثاني، لبابالنسبة لط. 11

 ، على النحو التالي:11االجتماع اتقد ترغب اللجنة التنفيذية في اعتبار تمديد عملية الموافقة فيما بين دور
  

 مع، قد تقّدم إلى األمانة دورات االجتماعإن مقترحات المشروعات الخاضعة لعملية موافقة فيما بين   ) أ(
لتاريخ االجتماع األخير. وتجدر اإلشارة إلى أن الطلبات ما فوق الخمسة تواريخ انتھاء تقررھا األمانة وفقاً 
ً من تاريخ إرسال  معّدم ماليين دوالر أمريكي يجب أن تق لوثيقة اتاريخ انتھاء قبل اثني عشر أسبوعا

(التاريخ الذي ينبغي فيه على األمانة أن تؤمن توافر وثائق مقترحات المشروعات ألعضاء اللجنة التنفيذية 
 سال.). وتُقّدم جميع الطلبات األخرى قبل ثمانية أسابيع من تاريخ اإلردورات االجتماعللموافقة فيما بين 

  
                                                 

  .II/8التذييل الرابع من المقرر   9
) كان التسديد اإلجمالي من األطراف المساهمة للصندوق المتعدد األطراف للفترة ما 2012ر/كانون األول ابتداء من االجتماع الثامن والستين (ديسمب  10

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

موجود في نطاق المبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف، وقد أقّرته  االجتماع فيما بين دورات على المشروعات من أجل الموافقةجراء إلإن ا  11
) تحت موضوع التعاون الثنائي واإلقليمي (المرفق الرابع من الوثيقة 1991اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس (نوفمبر/تشرين الثاني 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16ليشمل مشروعات قدمتها الوكاالت المنفذة، ولكنه  1993د عام ُمدّ قد  االجتماع ). وٕاجراء الموافقة فيما بين دورات
  بالنسبة للوكاالت المنفذة. 1995أوقف في وقت الحق عام 
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ستقوم األمانة باستعراض مقترحات المشروعات وإعداد الوثائق ذات الصلة، بالتوافق مع الممارسات   ) ب(
تقّدم إلى االجتماع األخير للجنة التنفيذية  فالثابتة. ومقترحات المشروعات التي لديھا مسائل معلقة سو

، دورات االجتماعنظر فيھا فيما بين ليُنظر فيھا إفرادياً. وستُعّد األمانة وثائق مقترحات المشروعات ليُ 
وعات حيث تّمت معالجة جميع المسائل السياساتية والتقنية وذات الصلة بالتكاليف، ربالنسبة فقط للمش
ل الموافقة الشمولية") بصرف النظر عن مستوى تمويل الشريحة (إن ج(مثالً: "من أ معالجة ُمرضية.

ً فقط لطلب شريحة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو  توصية "الموافقة الشمولية" ھي حاليا
 ؛)66/19كربونية ما دون المليون دوالر أمريكي حسب المقرر 

 
، على دورات االجتماعستنشر األمانة وثائق مقترحات المشروعات لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية فيما بين  (ج) 

ة وإعالم أعضاء اللجنة التنفيذية وفقاً لذلك. وابتداء قررالم شبكة الصندوق اإللكترونية بلغات األمم المتحدة
من تاريخ اإلرسال ستكون لكّل عضو من اللجنة التنفيذية فترة ثالثة أسابيع للنظر في المقترحات وألن 
يرفع/ترفع قراره/قرارھا، في نھاية ھذه الفترة خطياً إلى األمانة، باإلشارة بوضوح إلى تلك المشروعات 

 لت على موافقة للتمويل من دون اعتراض، وتلك التي تبيّن أن ثّمة عوائق بشأنھا؛التي حص
  

بعدما تكون األمانة قد تلقّت جميع االستجابات من اللجنة التنفيذية، ستعّد تقريراً عن عملية الموافقة فيما و  (د)
فترة أسبوع  على مدىرير إلى أعضاء اللجنة التنفيذية. وسيتّم إعداد التقوترسله  دورات االجتماع،بين 
ً من: الئحة بمقترحات المشروعات التي حصلت على الموافقة للتمويل من دو ،واحد  نوسيكون مؤلفا
التي يجب تضمينھا في التقرير النھائي لالجتماع األخير للجنة التنفيذية (شبيه بـ "الئحة واض، رتاع

ً بالتقارير النھائية الجتماع اللجنة التنفيذية)، المشروعات واألنشطة الموافق عليھا للتمويل" المرفقة حال يا
ً  تبيّن أن ثمةوالئحة بمقترحات المشروعات التي  بشأنھا من جانب أي عضو من اللجنة التنفيذية  عائقا

 (سوف تقّدم ھذه المقترحات إلى االجتماع األخير للجنة اللتنفيذية ليُنظر فيھا إفرادياً)؛ و
  

إلى أمين الخزانة بشأن التخصيصات للوكاالت المنفذة، والمساھمات الثنائية  داتإرشاستوّجه األمانة  (ھـ) 
 .االجتماع المستندة إلى مستوى األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية فيما بين دورات

  
 لھذه الوثيقة. مدرج في المرفق الثالث دورات االجتماع. ثمة تمثيل بياني لعملية الموافقة على المشروعات فيما بين 12

  
قد ترغب اللجنة التنفيذية بالسماح لألمانة بأن ترسل إلى لجنة التنفيذ الوثيقة عن تقارير األوضاع القائمة . 13

لتنفيذ  إضافية وبيانات ،مدت في االجتماع األولالمقررات التي اعتُ  ىم المعنية استناداً إلاواالمتثال بعد تحديث األقس
مشروع التقرير المحّدث للجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف،  ، وإلى أمانة األوزون12دتالبرامج القطرية التي ور

بعد إدماج مقترحات المشروعات الموافق عليھا فيما بين دورات االجتماع، في حال عقد االجتماع األخير بعد اجتماع 
 األطراف.

  
 حتملة لالجتماعاتمتواريخ 

  
دة أعاله، تّم وضع جداول أعمال توضيحية لسيناريو االجتماعين في السنة، وھي . استناداً إلى االعتبارات الوار14
بالمرفق الرابع من ھذه الوثيقة. وإذا قررت اللجنة التنفيذية اعتماد سيناريو االجتماعين سنوياً، يُحتمل أن يكون  علّقةم

 على النحو التالي: 2014الجدول الزمني الجتماعات 
  

                                                 
  إلى أمانة الصندوق، هو أول مايو/أيار.للبرامج القطرية،  5إن االستحقاق لتقديم التقارير المرحلية بشأن تنفيذ بلدان المادة   12
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  13أبريل/نيسان 11-7  أو   أبريل/نيسان 4 -ارس/آذار م 31    االجتماع األول:  
 ديسمبر/كانون األول 5-1  أو   نوفمبر/تشرين الثاني  28-24    االجتماع األخير:  

  
، بحيث أنه سيكون وقت سابق الجتماع األطراففي  2014العام ينعقد االجتماع األخير من  أن. مع ذلك، يجب 15

اللجنة  ، وطلبت األطراف في بروتوكول مونتريال أن تعمل2014-2012 االجتماع األخير لفترة السنوات الثالث
ً بھا مع نھاية  2014-2012انية بكاملھا لفترة ميزلتضمن إلى أقصى حّد ممكن، أن تكون ال التنفيذية  2014ملتزما

 .)XXIII/15(المقرر 
  

ر، باستطاعة اللجنة التنفيذية أن . في حال وجود سياسة عامة تحتاج إلى معالجة بين االجتماعين األول واألخي16
ً واحداً مّدته يوم واحد أو يومان، بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل المفتوح  تطلب من األمانة أن تنظم اجتماعا
العضوية. وعلى نحو مماثل، باستطاعة الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج أن يجتمع فيما بين دورات االجتماع لمناقشة أي 

 ذات صلة بقطاع اإلنتاج والتي تحتاج إلى معالجة بين االجتماعين األول واألخير.مسائل عاجلة 
  

 تحليل التكاليف
  

. إن التكاليف الرئيسية المقترنة باجتماع للجنة التنفيذية تتعلق بإيجار المواقع والمعدات، وأجور محّرري التقارير 17
محلياً) وغير ذلك من التكاليف المنّوعة. إضافة إلى ذلك، فإن والمترجمين (زائد تكاليف السفر للذين ال يكون اختيارھم 

 .5مشتركاً من بلدان المادة  21الصندوق المتعدد األطراف يغطي السفر، ومخّصصات اإلقامة اليومية لـ 
  

  240,000بالتالي فإن الوفورات السنوية التي يحققھا الصندوق المتعدد األطراف بعقد اجتماعين يكون في مرتبة. 18
الذين يتكفل  5الواحد والعشرين من بلدان المادة دوالر أمريكي مقترنة بتكاليف االجتماع الثابتة وتكاليف المشاركين 

مقترنة بالسفر (التعريفات الجوية  دوالر أمريكي  315,000. وھنالك وفورات إضافية قدرھاالصندوق بتسديد تكاليفھم
سوف  ال يسدد الصندوق تكاليفھم بل يسددونھا على نفقتھم الخاصة الذين ومخصصات اإلعاشة اليومية) للمشاركين

، مع االفتراض بأن االجتماع ينعقد 1تنتج (مع أنھا غير ظاھرة في ميزانية الصندوق)، على النحو المبين في الجدول 
وعّما إذا كان  في مونتريال (إن تكاليف االجتماع الذي يُعقد خارج مونتريال تتوقّف باألكثر على مكان االجتماع،

 طي التكلفة التفاضلية بالنسبة لعقد االجتماع خارج مونتريال).غھنالك اتفاق للحكومة المضيفة مع أمانة الصندوق، ي
  

  . ملّخص التكاليف الجتماع للجنة التنفيذية ينعقد في مونتريال1الجدول 
  التكلفة (دوالر أمريكي)  الوصف

 40,000  إيجار أماكن االجتماع
 10,000  لمعداتإيجار ا

 30,000  محررو التقارير
 60,000  المترجمون الشفويون

 5,000  متنّوعات
 145,000  المجموع الفرعي للتكاليف

 95,000  عضواً) * 21( يسّدد الصندوق تكاليفھم 5أعضاء من بلدان المادة 
 240,000  مجموع التكلفة (المباشرة) للصندوق المتعدد األطراف

 315,000  مشتركاً) * 70( الذين يسددون تكاليفھم على نفقتھم الخاصةالسفر للمشتركين 
 555,000  التكلفة اإلجمالية

  دوالراً أمريكياً يومياً). 350دوالر أمريكي  ومخصصات إعاشة يومية لسبعة أيام (بمعدل  2000رھا * استناداً إلى معّدل تعرفة جوية قد

                                                 
  .2014أبريل نيسان  21و 18يقع أسبوع الفصح بين   13
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ً . فضالً عن ذلك، سوف تتحقق وفورات إضافي19 إلى االجتماع الثاني للجنة ة من الوثائق التالية التي تُقّدم حاليا
التنفيذية، والتي لن تعود مطلوبة وبالتالي لن تعود بحاجة للترجمة: جداول األعمال، جدول األعمال المشروح، حالة 

قرير األوضاع القائمة المساھمات، تقرير األرصدة، خطة األعمال السنوية والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية، ت
واالمتثال، وثائق بشأن الرصد والتقييم، الحسابات المؤقتة للصندوق، التقرير النھائي للجنة التنفيذية إلى االجتماع 

ً على عدد مقترحات المشروعات ثانيال للموافقة فيما بين دورات  المقّدمة. ومع أن الوفورات الفعلية ستكون وقفا
دوالر أمريكي لكّل من لغات  20,000و دوالر أمريكي  15,000قيق وقورات تتراوح بينع تحتوقّ يمكن االجتماع، 

كامل الجتماع األمم المتحدة، باعتبار أن التكاليف لترجمة وثائق ما قبل دورات االجتماع والتقرير النھائي 
ً  دوالر أمريكي  40,000ھي   لكّل من لغات األمم المتحدة. تقريبا

  مل لألمانة والوكاالت المنفذةالتنسيق وأعباء الع

في اجتماعھا الرابع والعشرين نظرت األطراف في التقرير بشأن تقييم اآللية المالية لبروتوكول مونتريال عام . 20
للتعقيد الجديد لخطط إزالة  ق متطلبات التبليغ نظراً ، الذي أوصى، من جملة أمور أخرى، "بمراجعة وتنسي201214

وبعد مداوالتھا طلبت األطراف من اللجنة  ".15فلورو كربونية واالتفاقات المتعددة السنواتالمواد الھيدرو كلورو 
، على النحو المناسب، في سياق التحسين ة الماليةالتنفيذية من ضمن تفويضھا، أن تنظر في التقرير بشأن تقييم اآللي

  ).XXIV/11المتواصل إلدارة الصندوق المتعدد األطراف (

اله، في نطاق سيناريو االجتماعين، لن يعود ضرورياً إعداد وثائق متعددة مع معلومات مقترنة من . وكما ذكر أع21
فيض في متطلبات التبليغ من الوكاالت خج عن ذلك تنتم ذلك). وسيءيث يتالحالوكاالت المنفذة و/أو أمين الخزانة (

متطلبات التبليغ كما أوصي بھا في التقرير  ، والرصد المقترن من األمانة، ومواصلة تنسيقالمنفذة وأمين الخزانة
  م اآللية المالية.يبشان تقي

  مالحظات

. نظراً لكون المناقشات بشان قطاع إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون، ستُستكمل قريباً، وأنه تّم االتفاق على 22
 5المرحلة الثانية لتمكين بلدان المادة  السياسات العامة والمبادئ التوجيھية للمرحلة األولى، وأنھا تُصاغ حالياً من أجل

من االمتثال باإلزالة العاجلة للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وأنه تّم تمويل خطط إزالة ھيدرو كلورو فلورو 
تنفيذية في تخفيض عدد االجتماعات إلى قد تنظر اللجنة ال ،5من بلدان المادة  137كربون وھي قيد التنفيذ في 

  .2014سنوياً ابتداء من  اجتماعين

أعضاء اللجنة التنفيذية وجھات المترتبة على . بموجب سيناريو االجتماعين سوف تٌخفض الترتيبات اللوجستية 23
وّزع بطريقة ياألمانة، وأمين الخزانة والوكاالت المنفذة، سوف ومعنية أخرى. وحجم عمل أعضاء اللجنة التنفيذية، 

وسينتج عن الوثائق التي لن يعود إعدادھا ضرورياً، تبليغ منّسق متواصل وانفراج  سويّة معززة على طول السنة.
  يتعلق بأعباء موظفي األمانة وأمين الخزانة والوكاالت المنفذة.

. فضالً عن ذلك، سيكون ھنالك مزيد من الوقت لكي تحقق الوكاالت الثنائية والمنفذة تنفيذ مشروعات ميدانياً، 24
ً أمام األمانة فرصة إجراء ائق التي يجب إعدادھا على أساس سنوي سوف يخفّض. بحيث أن عدد الوث وستتاح أيضا

مزيد من المناقشات المتكررة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة عن األوضاع القائمة بالنسبة لتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد 
ات في التنفيذ، وأن تشارك بنشاط مطّرد في الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وبنوع خاص تلك التي لديھا تأخير

 5ّل مسائل ذات صلة بمقترحات المشروعات، بحضور بلدان المادة حاالجتماعات الشبكية كوسيلة ھامة لمعالجة و
  والوكاالت المنفذة.

                                                 
14  UNEP/Oz.L.Pro.24/INF/4.المرفق ،  
  توصيات التقرير تحت القسم بعنوان "عمليات الفعالية التنظيمية واتخاذ القرارات".  15
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ً بأن تكاليف االجتماعات السنوية ستنخ25 فض . إضافة إلى ذلك، ستتحقق وفورات للصندوق المتعدد األطراف، علما
التي  5 من بلدان المادة المشاركيندوالر أمريكي مقترن بتكاليف االجتماعات الثابتة وتكاليف   240,000 بمبلغ

دوالر أمريكي لكّل من لغات األمم  20,000 ودوالر أمريكي   15,000 ، زائد مبلغ يتراوح بينيسّددھا الصندوق
دوالر   315,000 وستتحقق وفورات إضافية تبلغ ة.المتحدة، بسبب تخفيض عدد الوثائق التي تحتاج إلى ترجم

، يتوقّع أن ينجم عن تقليص . زيادة على ذلكتكاليفھم بأنفسھم نيسددو نالذي للمشاركينالسفر أمريكي مقترنة بتكاليف 
  تقليص عدد االجتماعات.نتيجة لحجم السفر تخفيض انبعاثات الكربون 

إلرجاء  مخاطرةمع حدث يي اجتماع قد ألتحميل فيض الاحتمال . ولكن، وبموجب سيناريو االجتماعين، فإن 26
النظر في مسائل سياساتية جديدة، أو الموافقة على مقترحات مشروعات إلى اجتماع الحق. ولكن يمكن تلطيف ھذه 

جة أي المخاطرة بعقد اجتماع قصير للجنة التنفيذية، ظھراً لظھر، مع اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية، لمعال
  مسألة عاجلة تتعلق بالسياسة العامة.

  التوصية

أو  ،رغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ باالعتبار اإلبقاء، إما على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنويةت. قد 27
  ، على سبيل التجربة.2014سنوياً عام  نبعقد اجتماعي
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 األول المرفق
 
  قة بشأن عمل اللجنة التنفيذيةنتائج واستنتاجات من وثائق ساب
  

في مسألة تقليص عدد ، عالجت اللجنة التنفيذية عمل اللجنة التنفيذية ونظرت بنوع خاص 2004. منذ العام 1
والسادس  18والخامس واألربعين 17الـرابع واألربعين 16االجتماعات السنوية بالنسبة ألعباء عملھا، في االجتماعات

. 24والحادي والستين 23والسابع والخمسين 22والرابع والخمسين 21ث والخمسينوالثال 20والخمسين 19واألربعين
 معروضة أدناه. ،التي نوقشت في الوثائق المقدمة إلى ھذه االجتماعاتووالمالحظات واالستنتاجات األكثر موافقة 

 
نة، يكون االجتماع . إن الوثيقة التي قّدمت إلى االجتماع الرابع واألربعين عرضت الخيار لعقد اجتماعين في الس2

األول في منتصف مايو/أيار، والثاني في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وتضّمنت جداول أعمال توضيحية لكّل من 
. ومن وجھة نظر الدورة االقتصادية، استنتج التحليل أنه يمكن إعادة تحديد مواعيد األنشطة المدرجة 25االجتماعين

جنة التنفيذية. واستنتج التحليل أيضاً أن توقيت لثاني، من دون تعطيل كثير لعمل الحالياً على جدول االجتماع السنوي ال
االجتماعين يمكن أن يكون في منتصف مايو/أيار وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن يؤخذ بالحسبان عدد من 

  االحتياجات التشغيلية، أي:

تكھّن أفضل للوكاالت المنفذة  أمينثنين، لتيجب أن يكون ھنالك فاصل نظامي بين أي اجتماعين ا    (أ)
  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 
الھا في السنة السابقة، وبين مزء التشغيلي من خطط أعالمنفذة البيانات بشأن تنفيذ الج الوكاالت

  تاريخ االجتماع. وسيمّكن ذلك األمانة من المراجعة والتعليق على ھذا الجزء من التقارير المرحلية؛ 

                                                 
سع عشر بأن "تمنح اللجنة التنفيذية المرونة في أن تعقد اجتماعين أو ثالثة اجتماعات نزوًال عند طلب اللجنة، فّررت األطراف في اجتماعها التا  16

أن تعقد  سنوية، إذا قررت ذلك، وتقدم تقريرًا لكل اجتماع من اجتماعات األطراف عن أي مقرر تتخذه في ذلك االجتماع. وتنظر اللجنة التنفيذية في
  )XIX/11ماعات بروتوكول مونتلایر األخرى" (المقرر اجتماعاتها، عند االقتضاء، باالقتران مع اجت

17  UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/69  
18  UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/48.  
إلى االجتماع السادس واألربعين. ولكن اللجنة قررت إعادة النظر في  UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/45 ٌقدمت الوثيقة 45/56عمًال بالمقرر   19

  )46/40ن (المقرر المسألة في اجتماعها الخمسي
إلى االجتماع الخمسين. ولكن اللجنة قررت أن تعاين مجددًا مسألة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/56 ُقدمت الوثيقة 46/40عمًال بالمقرر   20

ى تعديل عدد المّرات عدد االجتماعات في اجتماعها الثالث والخمسين على ضوء طلبها لألطراف لتغيير اختصاصات اللجنة التنفيذية لمنحها المرونة عل
  ).50/41التي تجتمع فيها عند االقتضاء (المقرر 

لالجتماعات الثالثة  راهنالتي تعرض خيارات إّما لإلبقاء على الوضع ال UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/63 فإن الوثيقة 50/41عمًال بالمقرر   21
دمت إلى االجتماع الثالث والخمسين. قلورو كربونية، فمواد الهيدرو كلورو السنوية، أو لعقد اجتماعين نظاميين مع تأمين اجتماع خاص آخر بشأن ال

  .).53/40ولكن اللجنة قررت إرجاء النظر في المسألة حتى اجتماعها الرابع والخمسين (المقرر 
والخمسين وقررت اإلبقاء على اجتماعها الرابع في   UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/57 نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة 53/40عمًال بالمقرر   22

  ).54/43الوضع الراهن بعقد ثالثة اجتماعات سنوية، ولكن وضع المسألة على جدول األعمال لُينظر فيها في اجتماعها السابع والخمسين (المقرر 
23  UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/66  
24  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55.  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/69ضيحية في المرفق الثالث للوثيقة باإلمكان اإلطالع على جداول األعمال التو   25
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يجب أن يكون توقيت االجتماع الثاني أقرب ما يمكن من نھاية السنة ولكن قبل الوقت المعتاد    (ج) 
يتيح ذلك الوقت الالزم للوكاالت المنفذة إلكمال خطط أعمالھا، وللجنة وس .الجتماع األطراف

  التنفيذية أن تضّمن نتائج االجتماع الثاني في التقرير الجتماع األطراف.

ً إمكانات مختلفة لتمديد . 3 لموافقة فيما بين دورات االجتماع القائمة، باعتبار القائمة ل عمليةالاستعرضت الوثيقة أيضا
والحاجة لالستجابة في الوقت  ،فاصلة بين االجتماعين إذا اجتمعت اللجنة التنفيذية مرتين في السنة فقطالمدة ال

موجز للنتائج بالنسبة لتمديد العملية القائمة للموافقة فيما  1المناسب لطلبات التمويل ذات الصلة باالمتثال. وفي الجدول 
  بين دورات االجتماع.

  بالنسبة لتمديد العملية القائمة لتمديد الموافقات فيما بين دورات االجتماع. موجز اإلمكانات 1الجدول 
  السيّئات  الحسنات  اإلمكانية

البقاء مع العملية القائمة للموافقات فيما . 1
بين دورات االجتماع على أساس عدم 
االعتراض، وتمديدھا إلى األنشطة غير 

  الثنائية

ة مخاطرة منعدمة لتعريض مسؤولية اللجن -
  التنفيذية

تنظبق على جميع طلبات التمويل،  -
  بصرف النظر عن توافر المبادئ التوجيھية

عمل إضافي ألعضاء اللجنة التنفيذية فيما  -
  بين دورات االجتماع

عملية تجھيز طويلة ناجمة عن إرسال  -
الوثائق إلى أعضاء اللجنة التنفيذية وانتظار 

  نھاية فترة االستجابة المحددة
يق إجراء جديد لسلطة كاملة . تطب2

التفويض فقط لألنشطة التي لديھا سياسات 
  عامة ومبادئ توجيھية راسخة

العمل في  عباءإفراج محدود أل -
  االجتماعات

مخاطرة ضعييفة لتعريض مسؤولية اللجنة  -
  التنفيذية

ال حّل للطبالت العاجلة ذات الصلة  -
  باالمتثال

تطبيق . وضع حّد أقصى للتمويل من أجل3
  اإلجراء الجديد

ن الحّد األقصى أن يشمل خطط أمن ش -
إدارة غازات التبريد واالتفاقات المتعددة 
السنوات ومعالجة الطلبات العاجلة ذات 

  الصلة باالمتثال
الحّد األدنى أن يغطي التعزيز  أنمن ش -

المؤسسي وإعداد المشروعات وأن يسفر 
العمل في  عباءعن إفراج محدود أل

  اعاتاالجتم

ة ة شديدة لتعريض مسؤولية اللجنرخطو -
  حّد أقصى في حال وضع  التنفيذية

قد ال يشمل الحد األدنى جميع الطلبات  -
  العاجلة ذات الصلة باالمتثال

 القائم بعدم االعتراض جراءاإل. تطبيق 4
على مجاالت ال سياسات عامة ومبادئ 

ثابتة لديھا حيث يكون االمتثال  توجيھية
تطبيق اإلجراء الجديد على مشكلة؛ و

  مجاالت ذات مبادئ توجيھية ثابتة

توفير الحّل للطلبات العاجلة ذات الصلة  -
باالمتثال من دون مخاطرة تعريض 

  مسؤولية اللجنة التنفيذية
العمل في  عباءإفراج محدود أل -

  االجتماعات

عضاء اللجنة التنفيذية فيما ألعمل إضافي  -
  بين دورات االجتماع

اطرة ضعيفة لتعريض مسؤولية اللجنة مخ -
  التنفيذية

  

، لمسائل تقليص 2005ة المناقشة طوال العام لفي أعقاب مناقشة، قررت اللجنة، من جملة أمور أخرى، مواص. 4
يقة عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية، وإنشاء إجراء للموافقة فيما بين دورات االجتماع، وطلبت من األمانة أن تنتج وث

  ).44/57ذية وتأمين تقييم لآلثار المالية لمختلف السيناريوھات (المقرر يتجّمع آراء أعضاء اللجنة التنف

ً لآلثار المالية للبدائل المقترحة من 44/57. استجابة للمقرر 5 ، ناقشت اللجنة في اجتماعھا الخامس واألربعين تقييما
استعراض لمختلف دورات االجتماعات وأطوال االجتماعات أن ثمة أجل إعادة تنظيم عمل اللجنة التنفيذية. وأفاد 
ً ضئيالً لتقليص االجتماعات إلى   دوالر أمريكي   200,000وفورات قدرھا وأن، 26حجم األيام األربعةحافزاً ماليا

                                                 
ة، وتكاليف إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الفارق بين اجتماع األيام األربعة مقابل اجتماع األيام الخمسة في مونتلایر، هي: الترجمة الشفوي  26

يسدد الصندوق مصاريفهم.  ذينعدد األيام لتخصيصات اإلعاشة اليومية للمندوبين الالترجمة وتحرير التقارير، وٕايجار المعّدات وأماكن االجتماعات و 
  دوالر أمريكي، أقل من اجتماع األيام الخمسة.  20,000ومع األخذ بالحسبان هذه العوامل، تكون كلفة اجتماع من أربعة أيام في مرتبة
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تنجم  تيغالبيتھم أن الوفورات الاألعضاء بشدة وفي  عريمكن تحقيقھا مع سيناريو االجتماعين في السنة. ولكن ش
  .27تغيير طريقة عمل اللجنة إيجازتخفيض عدد االجتماعات ليست ھاّمة لدرجة ب

الوثيقة  في ، نظرت اللجنة في اجتماعھا السابع والخمسين54/43. عمالً بالمقرر 6
UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/66 ،التي تضمنت مجموعة توصيات بشأن تنظيم اجتماعات اللجنة التنفيذية ،

اإلبقاء على وعقد اجتماعين نظاميَّين بمواعيد ثابتة،  ؛بعقد ثالثة اجتماعات سنوية حاليلى الوضع الشملت:  اإلبقاء ع
باالجتماع ثالث مرات في راھن إمكانية عقد اجتماع ثالث في منتصف السنة، عند االقتضاء؛ أو اإلبقاء على الوضع ال

توقعة، وبنوع خاص بالنسبة لعدد مسائل السياسة العامة ل الممالسنة بحجم أربعة أيام لكل اجتماع. ونظراً ألعباء الع
المعلقة بشأن إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون، قّررت اللجنة اإلبقاء على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات 

ً واحداً مدته أربعة أيام، من أجل رصد الوقت وأعباء العمل سنوية. وطلبت اللجنة أيض ً من األمانة أن تنظّم اجتماعا ا
في اجتماعات اللجنة، بالمقارنة مع اجتماعات األطراف في بروتوكول مونتريال، والفريق لعامل المفتوح العضوية، 

  ).57/39ع الحادي والستين (المقرر وأن تدرج مسألة اجتماعات عمل اللجنة التنفيذية على جدول أعمال االجتما

التي ُرفعت إلى االجتماع الحادي   UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55في الوثيقة التي جرت المناقشةحسب . و7
بالنسبة للتحويل من ثالثة اجتماعات إلى  اً ديفرض قيوالذي ، فإن العامل الرئيسي 57/39والستين، استجابة للمقرر 

باء عمل اللجنة التنفيذية، وكون أعباء العمل ستبقى ثقيلة للسنوات القليلة القادمة بسبب اجتماعين في السنة، كان أع
ومراجعة خطط إدارة إزالة  ،والصوغ الالحق للمبادئ التوجيھية لألطراف XIX/6االعتبارات الناجمة عن المقرر 

ً عن األيام الخمسة،  28أيام المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. وبالنسبة لعقد االجتماع على مدى أربعة عوضا
تحديد مواعيد اجتماعات أفرقة االتصال وللفريق أشارت الوثيقة إلى وجود فواصل زمنية قليلة متوافرة من أجل 

الفرعي لقطاع اإلنتاج. زيادة عن ذلك، ونظراً لتعقيد مسائل السياسات العامة المدرجة على جدول أعمال االجتماع 
نالك وقت كاٍف ھيكن م لوعلى الرغم من الدورة اإلضافية  عشية اليوم الثالث.إضافية تقرر عقد دورة ، 29الستين

فضالً عن ذلك، فإن  إرجاء ھذه البنود إلى االجتماع الحادي والستين. األعمال، وقد تمّ  لعدد من بنود جدولمعالجة 
وافر قسط أدنى من الوقت من أجل إعداد مشروع م األخير لالجتماع أسفر عن توصبيحة الي  حّرة عدم وجود دورة

  تقرير االجتماع، الذي أُصدر بعد ظھر اليوم األخير.

جتماعات اللجنة التنفيذية بالمقارنة مع تلك التي الجتماع األطراف والفريق البالنسبة لمسألة الوقت وأعباء العمل . 8
العملية الجتماع األطراف والفريق العامل المفتوح ختصاصات والممارسات الا نالعامل المفتوح العضوية، لوحظ بأ

. وعلى ھذا بةكن بالتالي مناست، والمقارنة بينھا لم 30العضوية كانت مختلفة إلى حّد ما عن تلك التي للجنة التنفيذية
 على 2013و 2012و 2011األساس قّررت اللجنة أن تبقي على الوصع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنوياً للسنوات 

، بالنظر إلى أعباء 2013وأن تعيد النظر في مسألة عدد االجتماعات السنوية في االجتماع األول من عام  ،األقل
ل المتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وأي مسائل أخرى في تلك المرحلة مالع

.)61/48 (المقرر

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/55من الوثيقة  178الفقرة   27
المعتادة. وثمة مقارنة بين حجم األيام الخمسة واألربعة الجتماعات اللجنة للتنفيذية  ةستغرق االجتماع الستون أربعة أيام عوضًا عن األيام الخمسلقد ا  28

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55من الوثيقة  1مدرجة في الجدول 
مستوى التكاليف و ئل معلقة بشأن هيدرو كلورو فلورو كربون: تاريخ االنتهاء، من بين مسائل السياسة العامة التي نوقشت في االجتماع الستين: مسا  29

التمويل المعطى لقطاع الخدمات، والتكاليف الرأسمالية اإلضافية، والتكلفة من أجل تحويل عنصر التصنيع مقابل التكلفة التشغيلية و التشغيلية اإلضافية، 
متعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ، ومرفق تمويل خاص، والجوانب المناسبة لتحديد العناصر في اإلضافية، والحوافز المقترنة بمؤشر الصندوق ال
  مشروعات تحويل هيدرو كلورو فلورو كربون.

من الوثيقة  2موجز في الجدول  ،إن مقارنة بين اجتماعات اللجنة التنفيذية والفريق العامل المفتوح العضوية/واجتماع األطراف  30
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55.   
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  المرفق الثاني

  لجنة التنفيذيةنظرة عامة على أعباء عمل ال

  خلفية

كانت أعباء عمل اللجنة التنفيذية ذات )، 2007. في مرحلة سابقة لالجتماع الثالث والخمسين (نوفمبر/تشرين الثاني 1
الستھالك إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية، والھالونات، ورابع كلوريد وئيسية، باإلزالة الكاملة رصلة، بصورة 

. ولكن، مع االتفاق بشأن التعجيل في إزالة إنتاج واستھالك المواد 2010اير/كانون الثاني الكربون، بحلول أول ين
) الذي حققته األطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعھا XIX /6(المقرر  31الھيدرو كلورو فلورو كربونية

تماعھا الثالث والخمسين وفيما )، زادت أعباء عمل اللجنة مّما كانت عليه منذ اج2007التاسع عشر (سبتمبر/أيلول 
في بعد، مع بداية مفاوضات كثيفة ومعقدة بشأن السياسات العامة من أجل إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 

  ي االستھالك واإلنتاج.قطاعَ 

  العمل المحقق بالنسبة إلزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون

جرت مناقشة مسألة عدد  ن)، أي االجتماع األخير حي2010/تموز . مع حلول االجتماع الحادي والستين (يوليو2
  حقيق مراحل رئيسية، من بينھا:تاالجتماعات سنوياً، كان قد تّم 

اعتماد مبادئ توجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية (المقرر  (أ) 
  )؛53/57

ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع االستھالك (المقرر  االتفاق بشأن المعايير لتمويل إزالة (ب) 
  )؛60/44

لفريق الفرعي بشأن قطاع اإلنتاج لمناقشة المسائل المعلقة بالنسبة لقطاع إنتاج النعقاد ادعوة جديدة  (ج) 
  ھيدرو كلورو فلورو كربون (منذ االجتماع التاسع والخمسين)؛

، في وقت 32ستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربوناليض المجّمع اعتماد منھج لحساب نقطة البداية للتخف  (د)
 ؛5بلدان المادة لسابق للتثبيت الرسمي لخطوط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون من أجل االمتثال 

  

                                                 
الخطوات التالية:  سعلى أسا ا، فإن اإلزالة المعجلة إلنتاج واستهالك المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية قد اتفق عليه5بالنسبة ألطراف المادة   31

بالمئة بحدود  67.5؛ و2020بالمئة بحدود  35؛ و2015بالمئة بحدود  10؛ وتخفيض 2013تجميد خط أساس هيدرو كلورو فلورو كربون عام 
  .2040- 2030بالمئة سنويًا خالل فترة  2.5مع إتاحة الخدمات لمعدل  2030؛ واإلزالة عام 2025

ية مبلغ عنه بموجب المادة هيدرو كلورو فلورو كربونللمواد الأن تختار بين أحدث استهالك لها ب 5في مجال حساب نقطة البداية، ُسمح لبلدان المادة   32
بين متوسط أو ية و/أو المشروع االستثماري هيدرو كلورو فلورو كربونالروتوكول مونتلایر، في الوقت الذي يتم فيه تقديم خطة إدارة إزالة المواد من ب 7

الحاالت التي  ). ووافقت اللجنة التنفيذية أيضًا على تسوية لمرة واحدة لنقاط البداية في تلك60/44(المقرر  2010و 2009االستهالك المقدر لعاَمي 
المبلغ عنها) مختلفة عن نقطة البداية المحتسبة، حين انتقى  7(أي بموجب بيانات المادة  هيدرو كلورو فلورو كربونلكانت فيها نقاط البداية الرسمية 

 تقدمساس ونقاط البداية حين . ويتوقع إجراء هذه التسوية لخطوط األ(ه) 60/44(المقرر  2010و 2009َمي ر متوسط االستهالك المقدر لعااالبلد خي
  ية.هيدرو كلورو فلورو كربونالطلب تمويل للشريحة الثانية من خطط إدارتها إلزالة المواد   5بلدان المادة 
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لمادة ا البية بلدانغھيدرو كلورو فلورو كربونية لالالموافقة على التمويل من أجل إعداد خطط إدارة إزالة المواد  (ه) 
  ؛ و5

ھيدرو كلورو فلورو كربونية لبلدين، ملديف وجمھورية الالموافقة على خطط إدارة إزالة المواد  (و) 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (وقد تمت الموافقة في االجتماع الحادي والستين على ثالث خطط 

  انا).رواتيا وغورو كربونية لكمبوديا وكھيدرو كلورو فلالافية إلدارة إزالة المواد ضإ

، كما تّم أيضاً، إضافة إلى ذلك، 533. منذ ذاك الوقت تّم تثبيت خطط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون لبلدان المادة 3
  ھيدرو كلورو فلورو كربونية، بما في ذلك:الإنماء السياسات العامة والمبادئ التوجيھية من أجل إزالة المواد 

من تعجيل إزالة استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون زيادة  5ن بلدان المادة مكّ تالسياسات العامة التي    (أ)
  ؛201534ام عبالمئة بحلول ال 10عن تخفيض الـ 

ھيدرو كلورو فلورو كربونية ذات قيَم الادئ توجيھية تسمح بتقديم األنشطة من أجل إزالة المواد بم  (ب)
بھدف االمتثال بإجراءات  -141bكربون قدرات استنفاد األوزون أقّل من ھيدرو كلورو فلورو 

  ؛ و2015و 2013

الموجود في البوليوالت المستوردة  141b-مبادئ توجيھية من أجل إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون (ج) 
من البروتوكول، وبالتالي ليست مطلوبة  7والتي لم يبلغ عنھا بموجب المادة  الجاھزة الخلط،

  .35لالمتثال

ھيدرو كلورو فلورو لالسياسات العامة والمبادئ التوجيھية  صياغةمع  ،تنفيذية، في الوقت نفسه. وافقت اللجنة ال4
، على تمويل تنفيذ المشروعات للتدليل على التكنولوجيات البديلة في قطاع الرغاوى، وقطاع التبريد وتكييف كربون
 5بلداً إضافياً من بلدان المادة  132لـ  بونيةھيدرو كلورو فلورو كرالخطط إدارة إزالة المواد ، ووافقت على 36الھواء

 )137(رافعة العدد اإلجمالي إلى 

                                                 
حدة، ، باستثناء جمهورية كوريا وسنغفورة واإلمارت العربية المت5لبلدان المادة  هيدرو كلورو فلورو كربونإن خط القاعدة المجّمع الستهالك   33
(األرجنتين، الصين،  هيدرو كلورو فلورو كربونطنًا من قدرات استنفاد األوزون). وخط القاعدة المجّمع إلنتاج  33,335طن متري (  503,000يبلغ

طنًاً    32,594ًا متريًا (طن  494,081وباستثناء جمهورية كوريا، يبلغ ،جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الهند، المكسيك، جمهورية فنزويال البوليفارية
  من قدرات استنفاد األوزون).

هيدرو كلورو فلورو كربونية التي ُأقّرت في االجتماع الرابع والخمسين عداد المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الإلإن المبادئ التوجيهية   34
لمئة من خط أساس استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون بحلول العام با 10من تخفيض  5لتمكين بلدان المادة صيغت (ب)) قد  54/39(المقرر 
  ني لإلزالة لبروتوكول مونتلایر.زموفقًا للجدول ال ،2015

الموجودة في أنظمة السنوية  -141bهيدرو كلورو فلورو كربونقررت اللجنة التنفيذية، من جملة أمور أخرى، أن تضّمن في نقطة البداية كمية   35
  )).2(ج(( 61/47(المقرر  2009-2007لمستوردة خالل فترة البوليوالت ا

فورمات الميثيل، ميتيالل، ثاني أكسيد الكربون فوق الَحِرج، سايكلوبنتان في البوليوالت  :لقد كانت المشروعات التدليلية من أجل التكنولوجيات التالية  36
زيت و المستخدمة كعامل لنفخ الرغاوى،  141-محّل هيدرو كلورو فلورو كربون ، من أجل أن يحلّ -245faهيدرو كلورو فلورو كربونلالجاهزة الخلط و 

في صنع رغوة بولستيرين المسحوبة  142b-هيدرو كلورو فلورو كربونل /22هيدرو كلورو فلورو كربون حّل محّل ت، ل1234ze -الوقود الثقيل
تكييف  ةظمنفي أ 22- ليحّل محّل هيدرو كلورو فلورو كربون  410A-كربونوهيدرو كلورو فلورو  32-بروبان؛ هيدرو كلورو فلورو كربونو بالضغط؛ 

  في أنظمة التبريد التجارية. 22- ربون ليحّل محّل هيدرو كلورو فلورو كربونكونشادر/ثاني أكسيد ال ،الهواء
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 37ھيدرو كلورو فلورو كربونيةالمن أطنان قدرات استنفاد األوزون من المواد   8,130.4مع إزالة مجّمعة قدرھا
ماعيھا السابع والستين والثامن للصين (في اجت ھيدرو كلورو فلورو كربون، وناقشت خطة قطاع إنتاج )1(الجدول 
  .38والستين

ھيدرو كلورو فلورو كربونية التي يجب أن تُزال في خطط إدارة إزالة المواد ال. مجموع كميات المواد 1الجدول 
الموافق عليھا حتى اآلن (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 137لورو كربونية الـ فھيدرو كلورو ال  
 

النسبة المئوية   المتبقي  موافق عليھا  نقطة البداية  خط األساس  ھيدرو كلورو فلورو كربون
  الموافق عليھا

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 1.5 29.9 0.4 30.3 33.1  123-ھيدرو كلورو فلورو كربون
 3.9 25.1 1.0 26.1 26.7  124-ھيدرو كلورو فلورو كربون
 0.0 0.9 - 0.9 1.9  141-ھيدرو كلورو فلورو كربون

- كلورو فلورو كربونھيدرو 
141b 10,637.7 10,693.8 4,289.4 6,404.3 40.1 

- ھيدرو كلورو فلورو كربون
142b  1,990.4 1,994.1 606.3 1,387.8 30.4 

 0.0 0.7 - 0.7 1.5  21-ھيدرو كلورو فلورو كربون
 14.8 16,967.2 2,941.1 19,908.3 20,297.6  22-ھيدرو كلورو فلورو كربون

 0.0 1.6 - 1.6 3.1  225-لورو كربونھيدرو كلورو ف
- ھيدرو كلورو فلورو كربون

225ca 1.8 1.6 - 1.6 0.0 
-ھيدرو كلورو فلورو كربون

225cb  0.7 0.7 - 0.7 0.0 
المجموع الفرعي للمواد الھيدرو 

 24.0 24,819.9 7,838.3 32,658.2 32,994.4  يةكلورو فلورو كربون
بوليول ھيدرو كلورو فلورو 

 141b*  - 558.8 292.1 266.7 52.3-كربون
 24.5 25,086.6 8,130.4 33,217.0 32,994.4  المجموع الكلي

 
المحتوى في البوليوالت المستوردة الجاھزة  141b- ھيدرو كلورو فلورو كربونيشير إلى  141b- (*) إن بوليول ھيدرو كلورو فلورو كربون

  ونتريال.ممن بروتوكول  7الخلط/،وغير المبلغ عنھا بموجب المادة 
  من البروتوكول). 7(المبلغ عنھا بموجب المادة  5تي استھلكھا البلد من بلدان المادة لھيدرو كلورو فلورو كربونية اال) المواد 1(
  ) خط أساس االستھالك المجّمع حسب صنف ھيدرو كلورو فلورو كربون.2(
تعّدل استناداً إلى خط  فسو 5الك ھيدرو كلورو فلورو كربون. ونقاط البداية لعدد من بلدان المادة ) نقطة البداية المجّمعة للتخفيضات المجّمعة الستھ3(

  (ھـ). 60/44األساس الثابت بالتوافق مع المقرر 
  ورو فلورو كربونية.) كميات المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية الموافق على إزالتھا في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كل4(
  )).3( -) 4) كميات المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية المتبقية القابلة للتمويل (أي (5(
  ).3) ونقطة البداية (4) معّدل (بالنسبة المئوية) كمية ھيدرو كلورو فلورو كربون التي تمت الموافقة على إزالتھا (6(
  

   

                                                 
 اً أمريكي اً دوالر   599,402,219 و فلورو كربونية يبلغهيدرو كلور المجموع التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ، المقترن بخطط إدارة إزالة المواد إن   37

 اً دوالر   222,517,349، وقد ُيطلب مبلغاً أمريكي اً دوالر   331,484,888(بما في ذلك رسوم مساندة الوكالة)؛ من هذا المبلغ تمت الموافقة سابقًا على
  .2015يكيًا المتبقي بعد العام دوالرًا أمر   45,399,982، ويمكن طلب مبلغ2015و 2013بين عاَمي  اً أمريكي

  لقد تّم تقديم خطة قطاع انتاج للصين إلى االجتماع التاسع والستين.  38
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  2013ام العمل اإلضافي بشأن اإلزالة التي ستتحقق ع

ستواصل اللجنة التنفيذية مناقشة و/أو تحديث المبادئ التوجيھية بشأن قطاَعي إنتاج واستھالك  2013. في العام 5
، ومن ھيدرو كلورو فلورو كربون. وستشمل المناقشات: المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون

كلورو مصانع المزدوجة االستخدام التي تلقّت من قبل تمويل إغالق لجملة أمور أخرى، وما إذا كانت األنشطة في ال
عداد خطط المرحلة الثانية إلدارة إزالة المواد إللدعم إضافي؛ ومبادئ توجيھية  ةقد تكون مؤھل 39فلورو كربون

ً للتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربونال  ورو كربونھيدرو كلورو فلية؛ وتنقيحا
ً في وثيقة بشأن المسائل واالع ت الرئيسية المتعلقة تبارا(التي اتفق عليھا في االجتماع الستين). وستنظر اللجنة أيضا

زالة بالنسبة إلمناخية ضاّرة  رليل في أي آثاقبمواصلة تعزيز االستراتيجيات، والمناھج والتكنولوجيات من أجل الت
  ).68/11(المقرر  XIX/6 ع خدمات التبريد في  سياق المقررفي قطا ھيدرو كلورو فلورو كربون

(والسنوات الالحقة)، معالجة البنود المنتظمة في  2013. إضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة التنفيذية، خالل العام 6
 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؛ 
ً في  الرصد والتقييم؛ حسابات الصندوق المتعدد األطراف؛ وميزانية أمانة الصندوق). وستنظر اللجنة التنفيذية أيضا

ة برامج العمل للوكاالت الثنائية والمنفذة؛ شرائح الخطط الوطنية من ي أنشطالموافقة على مقترحات المشروعات (أ
وثماني خطط معلقة إلدارة إزالة المواد الھيدرو ، 40والمكسيك وفييت نام ة بروميد الميثيل في شيلي والصينأجل إزال

 2013كلورو فلورو كربونية عام إزالة المواد الھيدرو لخطط إدارة  شريحة 35و 37، و41كلورو فلورو كربونية
  .42على التوالي 2014و

  عمل إضافي محتمل ناجم عن األطراف

ً أن ت7 ً بأن األطراف في بروتوكول مونتريال ناقشت في اجتماعھا الراح. يجب أيضا ع بيط اللجنة التنفيذية علما
ال (من أجل أن يشمل الخفض ) تعديلين مقترَحين على بروتوكول كونتري2012والعشرين (نوفمبر/تشرين الثاني 

حكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، واليات ألالتدريجي لھيدرو فلورو كربون الذي قدمته إلى أمانة األوزون وفقاً 
إرجاء مواصلة على واتفقت األطراف أيضاً  .44وكندا والمكسيك والواليات المتحدة على التوالي 43ميكرونيزيا المتحدة
المقدم من جانب كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية بشأن إزالة انبعاثات  45وع المقترحالنقاش بشأن مشر

، إلى اجتماع الفريق العامل 22-الناجمة عن إنتاج ھيدرو فلورو كربون ،المشتق 23-منتج ھيدرو فلورو كربون
  .2013. ويتوقع أن تناقش األطراف ھذه المسائل عام 2013المفتوح العضوية عام 

                                                 
  المكسيك وجهورية فنزويال البوليفارية.الهند، األرجنتين، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،   39
االجتماع التاسع والستين. والشريحتان الباقيتان إلزالة بروميد الميثيل (أي  خطط إزالة بروميد الميثيل لشيلي والمكسيك ُقّدمت إلىمن إن شرائح   40

  .2014قد ُتطلبان عام  )امنالصين لقطاَعي اإلنتاج واالستهالك كليهما، وفييت 
عيد تقديمها إلى االجتماع التاسع على وجه التخديد بربادوس (ُقدمت إلى االجتماع التاسع والستين) وبوتسوانا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (أُ   41

  ، ليبيا، موريتانيا، جنوب السودان، الجمهورية العربية السورية (ُيعاد تقديمها عندما تتحّسن الظروف الوطنية)؛ وتونس.)والستين
  المعنية واللجنة التنفيذية. 5وفقًا لالتفاقات بين بلدان المادة   42
  .(UNEP/OzL.Pro.24/5)تعديل مقترح على بروتوكول مونتلایر   43
  .(UNEP/OzL.Pro.24/6)تعديل مقترح على بروتوكول مونتلایر   44
هيدرو فلورو كربون كانبعاث مشتق من هيدرو فلورو إزالة  والواليات المتحدة األمريكية بشأنمشروع المقرر المقترح المقدم من جانب كندا والمكسيك "  45

  .(UNEP/OzL.Pro.24/8)" له إمكانية احترار عالمي مرتفعة 22- كربون
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  المرفق الثالث

  التمثيل البياني لعملية الموافقة على المشروعات فيما بين دورات االجتماع

  

تقديم مقترحات المشروعات مع 
  تاريخ اإلنتهاء، إلى األمانة

توزيع وثائق المشروعات لموافقة 
 اللجنة التنفيذية فيما بين دورات

 االجتماع

مقترحات المشروعات التي 
ألمانة "بالموافقة أوصت بها ا
 عليها شموليًا"

مقترحات مشروعات لديها مسائل 
 سياسة عامة معلقة

استعراض المشروعات وٕاعداد 
 الوثائق ألعضاء اللجنة التنفيذية

تقديم إلى االجتماع األخير لُينظر 
 فيها إفرادياً 

قرار من أعضاء اللجنة التنفيذية 
 أرسل إلى األمانة

ي وافقت مقترحات المشروعات الت
 عليها اللجنة التنفيذية

تقرير أعّدته األمانة بشأن 
الموافقات وأرسل إلى أعضاء 

 اللجنة التنفيذية

تعليمات من األمانة لى أمين 
 الخزانة بشأن تخصيص الموارد 

مشروعات موافق عليها فيما بين 
دورات االجتماع المضمنة في 

 التقرير النهائي، االجتماع األخير
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 المرفق الرابع

  جدوال أعمال توضيحيّان
  جدول أعمال توضيحي لالجتماع األول

  افتتاح االجتماع. .1

  . الشؤون التنظيمية:2
  إقرار جدول األعمال؛  (أ) 

  تنظيم العمل؛ ب) (
  . أنشطة األمانة.3

  .. حالة المساھمات والمصروفات4

  . حالة الموارد والتخطيط:5
  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ (أ) 

  تحديث بشأن تنفيذ خطة أعمال السنة الحالية والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛  (ب)
  تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال. (ج) 

  تنفيذ البرامج: الرصد والتقييم: .6
تقارير تقييم من المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم (أي تقارير مجّمعة عن إتمام المشروعات لالتفاقات  (أ) 

المتعددة السنوات، تقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات، دراسات نظرية وغير ذلك من 
  ؛الوثائق التحليلية)

  ديسمبر/كانون األول من السنة الفائتة (الجزء التشغيلي)*: 31مرحلية حتى تقارير  (ب) 
  حلي المجّمع؛ر) التقرير الم1(
  ) التقرير المرحلي الثنائي؛2(
  ) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي)؛3(
  ) برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛4(
  يونيدو)؛) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (5(
  ) البنك الدولي.6(

  . مقترحات المشروعات:7
  ض المشروعات؛اا أثناء استعريّنھنظرة عامة على القضايا التي تّم تب  (أ)

  (ب) التعاون الثنائي؛
  شطة التشغيليةنتبليغ مقتصر على األ ،* نظراً لعدم توافر بيانات مالية

طط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية (ج) برامج العمل (أي التعزيز المؤسسي؛ واإلعداد لخ
  للمرحلة الثانية):

  ) يوئنديبي؛1(
  ) يونيب؛2(
  ) يونيدو؛3(
  ) البنك الدولي.4(

أي شرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة (المشروعات االستثمارية  (د) 
  ة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة الثانية).قليل من خطط إدارة إزال وعدد  ؛األولى

  . قضايا تتعلق بالسياسة العامة (وثائق).8

  .. تقرير اللجنة الفرعية لقطاع اإلنتاج9

  . مسائل أخرى.10
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  . اعتماد التقرير.11

  . اختتام االجتماع.12

  ية.* نظراً لعدم وجود بيانات مالية، يقتصر التبليغ على األنشطة التشغيل
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 جدول أعمال توضيحي لالجتماع األخير
افتتاح االجتماع. .  1 

  . الشؤون التنظيمية:2
  إقرار جدول األعمال؛  (أ) 

  تنظيم العمل؛ (ب) 
  . أنشطة األمانة.3

  . حالة المساھمات والمصروفات4

  . حالة الموارد والتخطيط:5
  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ (أ) 

  ؛يم الشرائح السنويةالتأخيرات في تقد  (ب)
  تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال. (ج) 

  ::2016-2014. خطط أعمال 6
  (أ)  خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعدد األطراف؛

  (ب)  خطط أعمال الوكاالت المنفذة: 
  ائية؛نالوكاالت الث) 1(
  يوئنديبي؛) 2(
  ) يونيب؛3(
  ) يونيدو؛4(
  الدولي. ك) البن5(

  .فيذ البرامج: الرصد والتقييم. تن7
تمام المشروعات إ(أ)  تقارير تقييم من المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم (أي برامج العمل، تقرير عن 

  تقارير التقييم النھائية التي تتطلب زيارات ميدانية)؛و
  ة. ديسمبر/كانون األول من السنة الفائت 31(ب)  الجزء المالي من التقارير المرحلية حتى 

  . مقترحات المشروعات:8
  أثناء استعراض المشروعات؛ تبيّنھا(أ)  نظرة عامة على القضايا التي تّم 

  (ب) التعاون الثنائي؛
(ج) برامج العمل (أي التعزيز المؤسسي؛ اإلعداد لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 

  ال ليونيب؛ تكاليف الوحدة األساسية):برنامج المساعدة على االمتث ؛للمرحلة الثانية
  ) يوئنديبي؛1(
  ) يونيب؛2(
  ) يونيدو؛3(
  ) البنك الدولي.4(

(د)  المشروعات االستثمارية (أي شرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة 
  ونية للمرحلة الثانية).األولى؛ وعدد  قليل من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كرب

  . قضايا تتعلق بالسياسة العامة (وثائق).9

  :حسابات الصندوق المتعدد األطراف. 10
  ؛2011(أ)  الحسابات النھائية لعام 

  (ب) تسوية الحسابات.
  .2016و 2015و 2014انيات أمانة الصندوق المنقحة لـ ز. مي11

  طراف في بروتوكول مونتريال.. مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى اجتماع األ12
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  . تقرير الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج.13

  مسائل أخرى.. 14

  اعتماد التقرير.. 15

   اختتام االجتماع.. 16
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