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عمل اللجنة التنفيذية
)المقرر (25/69

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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مقدمة
.1
استعرضت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التاسع والستين وثيقة سياسة عامة بشأن عمل اللجنة التنفيذية ،1التي
ً
أجرت تحليال لخيار عقد اجتماعين فقط للجنة التنفيذية خالل السنة ،مع األخذ بالحسبان الوضع الراھن للسياسات العامة
والمبادئ التوجيھية ،وحالة الموافقات على خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،وحجم عمل اللجنة
المستقبلي المتوقع .وقد أبرزت الوثيقة مقترحات إلعادة برمجة تقديم طلبات الشرائح للمرحلة األولى الموافق عليھا من
خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 2والطلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي ،ومن أجل
تجھيز عملية فيما بين الدورات لتمكين أعضاء اللجنة التنفيذية من الموافقة على مقترحات المشروعات ،من دون
سياسة عامة أو مسائل تكلفة أو مسائل تقنية معلقة بين االجتماعين األول والثاني ،بموجب األحكام الحالية للموافقة
الشمولية .ونظرت الوثيقة أيضا ً في جداول عمل ھذين االجتماعين في السنة ،من حيث التقارير السنوية المرحلية
والمالية للوكاالت الثنائية والمنفذة وغير ذلك من بنود جدول األعمال المحتملة ،والتواريخ المع ّدلة لالجتماعات بموجب
سيناريو االجتماعين في السنة.
خالل المناقشة ،أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن تأييدھم إلقامة اجتماعين في السنة عام  ،2014على
.2
ّ
أساس تجريبي.
ولكن أحد األعضاء أعرب عن بعض التخ ّوف بشأن عملية الموافقة المقترحة فيما بين دورات
االجتماع .وقد تض ّمنت الحلول الممكنة اقتراحا ً بأن يعقد ،عند الحاجة ،اجتماع وجيز في منتصف السنة بالتعاقب مع
اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية للموافقة على مشروعات.
بعد مزيد من النقاش بشأن اقتراح االنتقال إلى سيناريو االجتماعين ،من دون أي عملية موافقة فيما بين
.3
دورات االجتماع ،شعر أعضاء اللجنة بأنھم لم يحصلوا على معلومات كافية بشأن آثار عملية كھذه لألمانة ،والوكاالت
المنفذة واللجنة التنفيذية ،وبشأن مدى تأثير ھذا النھج على تنفيذ األنشطة التي تكون قادرة على اختتام ھذه المسألة.
وبالتالي طلب إلى األمانة أن تُع ّد تحليالً آلثار عقد اجتماعين فقط في السنة من دون أي عملية موافقة فيما بين دورات
االجتماع لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السبعين )المقرر .(25/69
.4

أع ّدت األمانة الوثيقة الحالية كمتابعة للمقرر .25/69

تحليل سيناريو االجتماعين من دون عملية موافقة فيما بين الدورات
من أجل التثبّت من أن سيناريو االجتماعين في السنة من دون عملية موافقة فيما بين الدورات ستم ّكن مع ذلك
.5
اللجنة التنفيذية من تحقيق مھامھا ومسؤولياتھا بطريقة فاعلة وفعّالة ،ومن أجل تحاشي تعطيل عمل الصندوق المتعدد
األطراف ،ينبغي اختيار تواريخ وأماكن اجتما َعي اللجنة التتنفيذية بدقّة ،كما ينبغي إعادة برمجة األنشطة على جدول
أعمال االجتماع الثاني بالطريقة المناسبة.
تواريخ وأماكن االجتماعات
.6
بالتوافق مع قواعد النظام الداخلي الجتماعات اللجنة التنفيذية ،3وقدر المستطاع ،يجب عقد االجتماعات في
ً
مقر األمانة ،م ّما يسھّل الترتيبات اللوجستية لتنظيم وإجراء االجتماعات بتكلفة مجدية ،وأيضا من أجل تحاشي تكاليف
إضافية على الصندوق بسبب عقد اجتماعات خارج مونتريال 4.ويجب إعارة اعتبار خاص لتوقيت االجتماعات
المتعاقبة إلتاحة التخطيط المناسب للعمل لموظفي الوكاالت الثنائية والمنفذة ،وموظفي األمانة وجميع أعضاء اللجنة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36 1
ً
 2في موعد اختتام االجتماع التاسع والستين ،كان  138بلدا قد وافق على خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية.
 3يجب أن تعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية في مقر األمانة ،إالّ إذا أجرت األمانة ترتيبات مناسبة بالتشاور مع اللجنة التنفيذية )UNEP/OzL.Pro/3/11
المرفق السادس للمقرر ) 22/IIIالقاعدة  (3و UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18التعديل األول ،المرفق الثاني(.
 4إن تكلفة اجتماع خارج مونتريال تتوقف إلى حد بعيد على المكان ،وما إذا كان ھنالك اتفاق حكومة مضيفة مع األمانة يغطي فرق التكلفة لعقد اجتماع
خارج مونيتريال .وكمرجع ،فإن تكلفة عقد االجتماع السابع والستين في بانكوك )من  16إلى  20يوليه/تموز  (2012بدالً من عقده في مونتريال بلغت
 179,576دوالراً أمريكيا ً إضافيا ً )الفقرتان  4و 5من الوثيقة .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/50
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التنفيذية .وفضالً عن ذلك ،فإن التوقيت بين اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات فريق العمل المفتوح العضوية
واألطراف في بروتوكول مونتريال يجب أن يُق ّدر بالطريقة المناسبة ،إلتاحة الوقت الكافي للتحضير لجميع المشاركين
الذين يحضرون ھذه االجتماعات.
ثمة وضع خاص يطرأ في السنوات التي تعتمد فيھا األطراف في بروتوكول مونتريال مستوى تجديد موارد
.7
الصندوق المتعدد األطراف .في تلك السنوات يجب أن ينعقد االجتماع األخير في وقت سابق الجتماع األطراف بحيث
تكون اللجنة التنفيذية قادرة على إسناد ،إلى أبعد ح ّد ممكن ،الميزانية الكاملة لفترة السنوات الثالث المعنية .5وسترد ھذه
الحالة عام  ،2014بحيث أنھا ستكون آخر اجتماع لفترة السنوات الثالث .2014-2012
إضافة إلى ذلك ،فإن المستوى المتوقع للموارد المالية في الصندوق المتعدد األطراف ،6وتوافر بيانات
.8
المشروع والبيانات المالية المطلوبة حين تق ّدم الوكاالت الثنائية والمنفذة وثائق االجتماع ،يجب أن تؤخذ بالحسبان حين
تجري إعادة توزيع حجم العمل على االجتماعين وتحديد تواريخھا.
شرائح من المرحلة األولى لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وتجديد مشروعات التعزيز
المؤسسي
استناداً إلى االعتبارات اآلنفة الذكر ،ناقشت األمانة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية إعادة جدولة طلبات
.9
الشرائح للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لـ  56من بلدان المادة ،5
والطلبات لتجديدات التعزيز المؤسسي التي ُح ّدد تقديمھا خالل االجتماع الثاني للجنة التنفيذية.
إن إعادة التوزيع المقترح للشرائح المتفق عليه مع الوكاالت ،كما ورد في الجدول  2من المرفق الثاني لھذه
.10
الوثيقة ،أخذت باالعتبار توافر الموارد في الصندوق ،والوقت المطلوب إلعداد تقارير التحقق )وھو عنصر من
طلبات الشرائح للبلدان التي ليست من بلدان حجم االستھالك المنخفض .(7وكنتيجة لذلك فإن عدد الشرائح ومستويات
التمويل المقترنة بھا مبيّتة في الجدول .1

 5على سبيل المثال ،طلبت األطراف بواسطة مقرّرھا  ،15/XXIIIومن جملة أمور أخرى ،بأن تعمل اللجنة التنفيذية لضمان ،إلى أبعد ح ّد ممكن ،بأن
تكون التزامات الميزانية بكاملھا لفترة  2014-2012محققة مع نھاية .2014
 6على النحو المبلغ في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36فتحليل مستوى المساھمات التي وردت في موعد كل اجتماع للجنة التنفيذية يعقد
بين  2010و ،2012يفيد بأن  8 - 5بالمئة من مجموع المساھمات المتعھّد بھا ُس ّددت في موعد االجتماع األول؛ وأن مساھمات بنسبة تتراوح بين 30
و 50بالمئةُ ،س ّددت في االجتماع الثاني؛ وأن ممساھمات بنسبة تتراوح بين  40و 80بالمئة ًس ّددت في االجتماع الثالث.
 7في المقرر ) 46/61ج( طلب من األمانة أن تزوّد اللجنة التنفيذية في االجتماع األول من كل سنة ،وابتداء من  ،2013بالئحة بجميع البلدان التي لديھا
خط أساس الستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون قدره  360طنا ً متريا ً وأق ّل من ذلك ،والتي لديھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
موافق عليھا ،وتحديد عيّنة مؤلفة من  20بالمئة من البلدان في تلك الالئحة لتمكين اللجنة التنفيذية من الموافقة على تلك العيّنة ألھداف التحقق من امتثال
تلك البلدان التفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لتلك السنة.
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الجدول  .1موجز عدد شرائح المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
ومستويات تمويلھا*
الوصف
االجتماع األول
التمويل
)بالدوالر
األمريكي(
عدد الشرائح
االجتماع األخير
التمويل
)بالدوالر
األمريكي(
عدد الشرائح

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

>2020

6,248,128

8,219,461

9,957,671

2,932,000

2,990,141

531,009

2,546,322

725,950

17

29

45

14

31

6

51

6

40,314,995

57,840,422

13,749,775

3,604,697

6,179,709

279,199

1,694,419

383,850

19

24

21

11

15

2

22

4

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة

.11

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما ً بأن:
)أ( الفوارق في مستويات التمويل بين االجتماعين األول واألخير للسنوات  ،2015 ،2014و،2016
مقترنة بالشرائح للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للصين
)أي  32,186,059دوالراً أمريكيا ً عام 2014؛ و 41,816,960دوالراً أمريكيا ً عام 2015
و 7,764,491دوالراً أمريكيا ً عام (2016؛
)ب( إن كثرة شرائح عام  2016تمثّل التقديم المبرمج للشرائح األخيرة )لعدد قليل من بلدان حجم االستھالك
المنخفض وبلدان ع ّدة غير منخفضة االستھالك( بمستوى تمويل قدره  10بالمئة تقريبا ً من مجموع
التمويل الموافق عليه للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية؛ و
)ج( إن كثرة الشرائح عام  2020تمثّل التقديم المبرمج للشرائح األخيرة لبلدان ع ّدة ذات حجم االستھالك
المنخفض بمستوى تمويل قدره  10بالمئة تقريبا ً من مجموع التمويل الموافق عليه للمرحلة األولى من
خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية.

من أجل تحقيق مزيد من اإلنسجام لعمل اللجنة التنفيذية ،قد ترغب اللجنة في أن تف ّكر بالسماح لألمانة بتقديم
.12
طلبات الشرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بمستوى تمويل لغاية  5ماليين دوالر أمريكي
)بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( في الئحة المشروعات واألنشطة الموصى بالموافقة الشمولية عليھا ،8شرط أالّ
تكون محتوية على أي مسائل سياسة عامة ،وأن تكون جميع المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة قد اتفق عليھا بين
األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية) 9الجدول  .(2وسيبقى لدى اللجنة التنفيذية على الدوام خيار حذف أي
شريحة موصى بالموافقة الشمولية عليھا من أجل النظر فيھا إفراديا ً.10

 8بمقتضى المقرر  19/66يمكن تقديم الشرائح للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للحصول على موافقة شمولية
شرط أن تكون متوافقة مع السياسات العامة وقرارات الصندوق ذات الصلة؛ وأالّ تكون محتوية على أي مسألة سياسة عامة؛ وأن تكون جميع المسائل
التقنية والمتعلقة بالتكلفة قد اتفق عليھا؛ وأن يكون مجمل التمويل المطلوب للشريحة ھو أق ّل من مليون دوالر أمريكي .
 9في االجتماع الثامن والستين قُدمت شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للبرازيل ومصر وجمھورية إيران اإلسالمية
والمكسيك ،ليُنظر فيھا إفراديا ً بحيث أنھا تجاوزت جميعھا المليون دوالر أمريكي ،رغم أن جميع مسائل السياسة العامة والمسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة
قد عولجت بطريقة ُمرضية .وتعقيبا ً على تقديم أجرته األمانة ،ت ّمت الموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية األربع ،من دون
تعليقات من أي عضو من اللحنة التنفيذية.
 10على سبيل المثال ،وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السابع والستين على حذف طلب الشريحة الثانية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدرو كلورو فلورو كربونية لغانا من الئحة الموافقة الشمولية ،وعلى تقديمھا ليُنظر فيھا إفرادياً ،نظراً إلى التغييرات في حساب نقطة البداية للتخفيض
المج ّمع في االستھالك )الفقرة  68من الوثيقة .( UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39

4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/55

الجدول  .2شرائح المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بمستويات تمويل تزيد
عن المليون دوالر.
البلد
البرازيل
الصين
الھند
جمھورية إيران اإلسالمية
الكويت
المكسيك
العربية السعودية
جنوب أفريقيا
تايلند
تركيا
فييت نام

االجتماع
األخير
األخير
األخير
األول
األول
األخير
األخير
األخير
األخير
األول
األول

التمويل اإلجمالي )بالدوالر األمريكي(*
2014
3,225,000
32,186,059

2015
2,227,841
41,816,960
1,865,393
1,128,390

3,977,887
1,284,000
1,070,000

2016
7,764,491

1,505,661
1,449,982
2,171,680
1,393,499
3,277,990
2,675,000
1,124,860

1,070,000
1,710,770

)*( بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة.

.13
لقد ت ّمت أيضا ً مناقشة تقديم طلبات تجديد التعزيز المؤسسي مع الوكاالت المنفذة .ولضمان عدم حدوث تعطيل
التمويل للتعزيز المؤسسي للبلد ،يُسمح لبلدان المادة  5أن تق ّدم الطلبات لتجديد مشروعاتھا للتعزيز المؤسسي قبل ستة
أشھر من نھاية الفترة الموافق عليھا لمشروع التعزيز المؤسسي )المقرر  .(29/19وإذا كان الوقت بين اجتماعين أكثر
من ستة أشھر ،قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تسمح بتقديم طلبات تجديد التعزيز المؤسسي بتاريخ االجتماع الذي
يكون األقرب إلى مطلب الستة أشھرـ مع التفھم بأن التقديمات تكون متوافقة مع المقررات ذات الصلة.

التقارير المرحلية السنوية
إن تقديم التقارير المرحلية السنوية للوكاالت الثنائية والمنفذة تش ّكل تحديا ً خاصا ً بحيث أن البيانات المالية
.14
الكاملة المطلوبة من أجل إعدادھا ال تكون متوافرة إالّ قبيل نھاية الربع األول من السنة.
بالتالي ،فإن الوثيقة للتقرير المرحلي المج ّمع تكون فقط قابلة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية إذا كان االجتماع
.15
األول للسنة لن يعقد قبل األسبوع األخير من يونيو/حزيران ،ألن الوكاالت المنفذة ال تحصل على تقاريرھا المالية
النھائية إالّ قبيل نھاية مارس/آذار أو بداية أبريل/نيسان ،وأنھا تستطيع تقديم التقارير المرحلية مع البيانات المالية
النھائية إلى األمانة ليس قبل  15أبريل/نيسان )وحاليا ً التاريخ ھو  1مايو/أيار( .ويفترض ذلك أن األمانة سيكون لديھا
فقط ثمانية أسابيع تقريبا ً من أجل تجھيز وتقديم التقارير المرحلية إلى اللجنة التنفيذية .ولكنّھا لن تكون قادرة على
تقديمھا في الوقت المحدد )أي قبل أربعة أسابيع من اجتماع اللجنة التنفيذية( .وتقليديا ً تحتاج األمانة إلى عشرة أسابيع
على األقل قبل انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية من أجل إعداد وتقديم وثائق التقارير المرحلية.
ولكن ،إذا كان محدداً لالجتماع األول أن ينعقد في تاريخ سابق ليونيو/حزيران ،سيتوجّب على التقارير
.16
المرحلية إ ّما أن تنقسم وتخضع للنظر في اجتماعين مختلفين )أي العنصر التشغيلي مع بيانات مق ّدرة مقدمة إلى
االجتماع األول وتقرير مرحلي نھائي ليتض ّمن بيانات مالية قابلة للتوفيق بينھا والوضع المح ّدث إلى االجتماع األخير(.
.17

بعد تحليل الخيارات لتقديم التقارير المرحلية ،أفادت األمانة:
)أ( أن عقد االجتماع األول ليس قبل األسبوع الثاني في يونيو/حزيران يح ّدد تاريخ االجتماع األخير ليس قبل
5
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األسبوع األخير من ديسمبر/كانون األول ،م ّما سيسفر عن مشكلة بالنسبة للوقت في سنة يُعاد فيھا تجديد
الموارد .إضافة إلى ذلك ،فإن الوقت المتاح أمام أعضاء اللجنة التنفيذية من أجل تحضير أنفسھم لحضور
اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية واجتماعات األطراف ،سوف
يخفّض؛
)ب( أن تقسيم التقارير المرحلية السنوية إلى عنصرين يحتاج إلى أن تُجري الموارد إدخال البيانات إلكترونيا ً
وتحليلھا لست وثائق إضافية .ويفرض ذلك حجم عمل إضافيا ً قد ال تستطيع األمانة تكييفه من ضمن طاقات
وموارد قائمة .وإذا كانت ثمة حاجة إلى ست وثائق ،سيكون ھنالك أيضا ً تحضير إضافي ألعضاء اللجنة
التنفيذية ،وتكبّد تكاليف إضافية من أجل ترجمة تلك الوثائق إلى جميع لغات األمم المتحدة ذات الصلة .وقد
يفترض أيضا ً تقديمات إضافية من جانب الوكاالت المنفذة .فضالً عن أن العنصر المالي من التقرير
المرحلي السنوي سيصبح باطالً بعد مرور عشرة أشھر )أو أكثر اعتماداً على الوقت المحدد لالجتماع
األخير(؛ و
)ج( النظر في التقرير المرحلي المج ّمع في االجتماع األخير قد يزيد من حجم جدول أعمال االجتماع )بقدر ما
يكون التقرير المرحلي وخطط األعمال قيد النظر في االجتماع نفسه(؛ وكما سبق ذكره ،سيصبح العنصر
المالي للتقرير المرحلي ُمماتا ً .وھذا الواقع يزيد من تفاقم المسألة بشأن الطاقات والموارد التي أُثيرت في
الفقرة الفرعية )ب( أعاله ،ألن ث ّمة وقتا ً محدوداً إلجراء التحليل اإلحصائي المطلوب لمعالجة الوثائق الست
للتقارير المرحلية ،إضافة إلى ّ
ست وثائق إضافية لخطط األعمال.
استناداً إلى المالحظات الواردة أعاله ،وفي السياق الشامل الجتماعات اللجنة التنفيذية ،استنتجت األمانة أن
.18
عنصرين قد يكون الخيار األفضل ،مع التفھم بأن التقارير المرحلية والمالية
تقسيم التقارير المرحلية السنوية إلى
َ
ّ
السنوية سوف تق ّدم إلى االجتماع األول ،مع بيانات مالية مقدرة ،وإلى االجتماع األخير مع بيانات مالية نھائية متوافقة
وتقارير األوضاع المح ّدثة.
إعادة تنظيم بنود أخرى من جدول األعمال
بموجب سيناريو االجتماعين في السنة ستكون ثمة حاجة إلى تنظيم جديد لبنود أخرى من جدول األعمال على
.19
النحو التالي:
)أ( سوف يتوجّب عندئذ تقديم الوثيقة بشأن التقارير عن األوضاع واالمتثال 11في االجتماعين األول واألخير،
كما الجتماعَي لجنة التنفيذ ،بموجب عملية عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال ،12كوثيقة إعالمية ،ولكن
بعض تقارير األوضاع قد تّضمن في عملية التقريرين المرحليﱠين إذا حصلت الموافقة؛
)ب( إن خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف التي تشمل فترة ثالث سنوات )تبدأ مع السنة التي تعقب تقديم
خطة األعمال( يجب أن تخضع للنظر في االجتماع األخير للسنة من أجل تمكين الوكاالت الثنائية والمنفذة
من أن تبدأ في تنفيذ خطط أعمالھا من أول يناير/كانون الثاني من السنة التالية .ولكن ،بما أن اجتماعات
األطراف التي يعتُمد فيھا مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف الذي يجب أن يطرأ بعد آخر
اجتماع من السنة ،يتوجّب تنقيح خطط األعمال في االجتماع األول للسنة الذي يعقب اعتماد األطراف لتجديد

 11تعرض الوثيقة ،من جملة أمور أخرى ،حالة االمتثال لبلدان المادة  5المستعملة كدليل لتخطيط األعمال؛ وتتض ّمن معلومات عن بلدان المادة  5التي
تخضع لمقررات األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال؛ وتعرض بيانات بشأن تنفيذ البرامج القطرية؛ وتعرض معلومات بشأن مشروعات ذات
التأخيرات في التنفيذ ،والتي طُلبت من أجلھا تقارير خاصة عن األوضاع ،وكذلك عن مشروعات ذات متطلبات تبليغ خاصة.
 12تُعقد ھذه االجتماعات بطريقة متعاقبة مع اجتماع فريق العمل المفتوح العضوية المنعقد في يونيو/حزيران -يوليو/تموز ،واجتماع األطراف ،الذي
ينعقد اعتياديا ً بين منتصف أكتوبر/تشرين األول ونھاية نوفمبر/تشرين الثاني.
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موارد الصندوق المتعدد األطراف )عام  2014مثالً(13؛
)ج( وفي حال كھذه يجب تقديم الوثائق بشأن مراجعة تنفيذ خطط األعمال وتأخيرات تقديم الشرائح ،في
االجتماعين األول واألخير14؛
)د( في حال كھذه ،يجب أن يُنظر في التقارير المج ّمعة إلتمام المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات ،وفي
تقرير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات خالل االجتماع األول ،في حين أن التقرير المج ّمع إلتمام
ُ
الدراسات
المشروعات يجب أن يخضع للنظر خالل االجتماع األخير .كما ينبغي أن تقدم بالطريقة المناسبة
وتقاري ُر التقييم النھائية التي تحتاج إلى زيارات ميدانية؛
)ه( كما أن األنشطة الجديدة في برامج عمل الوكاالت المنفذة التي ليست مطلوبة لالمتثال ،والتي لم تنظر فيھا
اللجنة التنفيذية من قبل ،يجب أن تق ّدم فقط في االجتماع األول من السنة التالية ،بالتوافق مع المقرر
)9/60ب(؛ و
)و( في حال كھذه ،لن يت ّم إعداد الوثيقة بشأن الحسابات المؤقتة للصندوق المتعدد األطراف )التي تق ّدم حاليا ً إلى
االجتماع الثاني( ،وحسابات الصندوق النھائية وحدھا تُقدم إلى االجتماع األخير.
لقد ت ّم تجھيز جداول أعمال إيضاحية من أجل سيناريو االجتماعين ،وھي مدرجة في المرفق الثاني لھذه

.20
الوثيقة.

تواريخ ممكنة لالجتماعات
استناداً إلى جميع االعتبارات اآلنفة الذكر ،تعتبر األمانة أن التواريخ األكثر مالءمة لعقد اجتماعات اللجنة
.21
التنفيذية ھي في أواخر مارس/آذار -أوائل أبريل/نيسان لالجتماع األول ،وأواخر سبتمبر/أيلول  -أوائل أكتوبر/تشرين
األول لالجتماع األخير .وكما ورد ذكره أعاله ،قد يتغيّر آخر اجتماع السنة عام  2014وفقا ً لتاريخ االجتماع السادس
والعشرين لألطراف.
التوصيات
.22

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ باالعتبار:
)أ( أن تحيط علما ً بالوثيقة بشأن عمل اللجنة التنفيذية ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/55التي اُع ّدت
عمالً بالمقرر 24/69؛
)ب( قبول عقد اجتماعين للجنة التنفيذية عام  2014على أساس تجريبي ،وفقا ً للشروط التالية:
) (1االتفاق الذي ت ّم التوصل إليه بشأن الجدول الزمني لتقديمات طلبات الشرائح للمرحلة األولى من
خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لبلدان المادة  5بين االجتماعين األول
واألخير ،حسب ما ورد في الجدول  2للمرفق األول لھذه الوثيقة؛
) (2أن تتيح:

 13سوف يقتضي ذلك إعداد وثيقة إضافية من جانب كل وكالة ثنائية ومنفذة بشأن خطط أعمال كل منھا ،وكذلك إيجاد ّ
ست وثائق إضافية تع ّدھا األمانة
تتعلق بخطط األعمال ،لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية.
 14عمالً بالمقرر ) 3/53ج( ،يجري حاليا ً تقديم وثيقة خطة األعمال وتأخيرات تقديم الشرائح إلى كل من االجتماعين الثاني والثالث بعد أن تصادق
اللجنة التنفيذية على خطة األعمال؛ وتقديم الوثيقة بشأن حاالت تأخير التقديم ،منفصلة ،إلى االجتماع األول الجاري.
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)أ( تقديم التقرير الختامي وخطة العمل المستقبلي المقترن بتجديدات مشروعات التعزيز المؤسسي
لالجتماع الذي يسبق مباشرة التاريخ المح ّدد قبل ستة أشھر من نھاية الفترة الموافق عليھا سابقاً ،من
أجل تحاشي أي تأخير في الموافقة على مشروعات كھذه ومع التفھم بأنھا ملتزمة بجميع المقررات ذات
الصلة؛
)ب( لألمانة أن تدرج طلبات شرائح خطط إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية التي لديھا مستوى
تمويل لغاية  5ماليين دوالر أمريكي )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( في الئحة المشروعات
واألنشطة الموصى بالموافقة الشموليه عليھا ،شرط أال تحتوي على مسائل سياسة عامة ،وأن يكون قد
ت ّم االتفاق على جميع المسائل التقنية ومسائل التكاليف ،بين األمانة والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة ذات
الصلة؛
) (3أن تطلب:
)أ( تقديم خطط األعمال ووثائق تأخيرات تقديم الشرائح إلى ك ّل من االجتماعين األول واألخير من
السنة ،وبالتالي تعديل المقرر ) 3/53ج(؛
)ب( إمكانية تقديم خطة أعمال منقحة إلى االجتماع األول من السنة ،في أعقاب سنة اعتماد
األطراف لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف؛
)ج( من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقارير مرحلية ومالية سنوية لمدة عشرة أسابيع مسبقة
لالجتماعين األول واألخير ،مع بيانات مالية مقدرة تق ّدم إلى االجتماع األول ،وبيانات مالية
نھائية تق ّدم إلى االجتماع األخير؛ و
)ج( استعراض سيناريو االجتماعين في السنة في االجتماع األخير من عام .2014
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Annex I
Table 1. Current schedule for submission of tranches of approved HPMPs
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

First
Algeria
Antigua and Barbuda
Barbados
Chile
Colombia
Cote D'Ivoire
Croatia
Cuba
Djibouti
Dominican Republic
Eritrea
Ethiopia
Georgia
Guinea
Haiti
Indonesia
Islamic Republic of Iran
Kenya
Kuwait
Maldives
Moldova (Republic of)
Montenegro
Mozambique
Namibia
Niger
Panama
Saint Kitts and Nevis
Saint Vincent and the Grenadines
Seychelles
Tanzania (United Republic of)
Timor-Leste
Turkey
Uganda
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Pacific Island Countries (12)

Second
Afghanistan
Albania
Argentina
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Cambodia
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo
Congo (Democratic Republic of)
Costa Rica
Dominica
Ecuador
Gabon
Ghana
Grenada
Guinea-Bissau
Guyana
Honduras
India
Jamaica
Kyrgyzstan
Lao (Democratic People's Republic)
Lebanon
Lesotho
Liberia

Third
Angola
Armenia
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Burundi
Cameroon
Cape Verde
China
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Fiji
Gambia
Guatemala
Iraq
Jordan
Malaysia
Mauritius
Mongolia
Morocco
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Peru
Qatar
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Sudan
Suriname
Thailand
Uruguay
Macedonia (Former Yugoslav Republic of) Yemen
Madagascar
Zimbabwe
Malawi
Mali
Mexico
Myanmar
Oman
Pakistan
Papua New Guinea
Paraguay
Philippines
Rwanda
Saint Lucia
Sao Tome and Principe
Sierra Leone
Somalia
South Africa
Sri Lanka
Swaziland
Togo
Trinidad and Tobago
Turkmenistan
Zambia
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Table 2. Re-schedule for submission of tranches of approved HPMPs
No.
First meeting
Last meeting
1 Afghanistan
Angola
2 Albania
Argentina
3 Algeria
Armenia
4 Antigua and Barbuda
Bahamas
5 Barbados
Bahrain
6 Belize
Bangladesh
7 Benin
Brazil
8 Bhutan
Burundi
9 Bolivia
Cameroon
10 Bosnia and Herzegovina
Cape Verde
11 Brunei Darussalam
China
12 Burkina Faso
Ecuador
13 Cambodia
Egypt
14 Central African Republic
El Salvador
15 Chad
Equatorial Guinea
16 Chile
Fiji
17 Colombia
Gambia
18 Comoros
Guatemala
19 Congo
India
20 Congo (Democratic Republic of)
Indonesia
21 Costa Rica
Iraq
22 Cote D'Ivoire
Jordan
23 Croatia
Macedonia (Former Yugoslav Republic of)
24 Cuba
Malaysia
25 Djibouti
Mauritius
26 Dominica
Mexico
27 Dominican Republic
Mongolia
28 Eritrea
Morocco
29 Ethiopia
Nepal
30 Gabon
Nicaragua
31 Georgia
Nigeria
32 Ghana
Pakistan
33 Grenada
Papua New Guinea
34 Guinea
Peru
35 Guinea-Bissau
Philippines
36 Guyana
Qatar
37 Haiti
Saudi Arabia
38 Honduras
Senegal
39 Islamic Republic of Iran
Serbia
40 Jamaica
South Africa
41 Kenya
Sudan
42 Kuwait
Suriname
43 Kyrgyzstan
Thailand
44 Lao Democratic People's Republic
Trinidad and Tobago
45 Lebanon
Uruguay
46 Lesotho
Yemen
47 Liberia
Zimbabwe
48 Madagascar
49 Malawi
50 Maldives
51 Mali
52 Moldova
53 Montenegro
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No.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

First meeting
Mozambique
Myanmar
Namibia
Niger
Oman
Panama
Paraguay
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Sao Tome and Principe
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sri Lanka
Swaziland
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Zambia
Pacific Island Countries (12)

Last meeting
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المرفق الثاني
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 ،وتقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات ،ودراسات نظرية وغير ذلك من
الوثائق التحليلية ،تقارير التقييم النھائية التي تتطلب زيارات ميدانية(؛
)ب( تقارير مرحلية حتى  31ديسمبر/كانون األول من العام السابق )الجزء التشغيلي مع البيانات المالية
المقدرة(:
) (1التقرير المرحلي المج ّمع؛
) (2الوكاالت الثنائية؛
) (3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛
) (4برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛
) (5منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛
) (6البنك الدولي.
)ج( التقارير المرحلية حتى  31ديسمبر /كانون األول من العام السابق )الجزء التشغيلي مع البيانات المالية
المقدرة(:
)(1

التقرير المرحلي المج ّمع؛

)(2

الوكاالت الثنائية؛

)(3
)(4
)(5
)(6

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛
برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛
البنك الدولي.
) .7 (1مقترحات المشروعات:

)أ( نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛
)ب( التعاون الثنائي؛
)ج( برامج العمل )أي التعزيز المؤسسي؛ واإلعداد لخطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
للمرحلة الثانية(:
) (1يوئنديبي؛
1
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) (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(.
 .9مشروع تقرير اللجنة التنفيذية الجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال
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 .10تقرير اللجنة الفرعية لقطاع اإلنتاج.
 .11مسائل أخرى.
 .12اعتماد التقرير.
 .13اختتام االجتماع.
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سيدرج ھذا البند بجدول األعمال إذا تم تحديد موعد حدوث اجتماع األطراف لھذا العام قبل االجتماع األخير للجنة التنفيذية من العام الحالي.
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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( تحديث تنفيذ خطة عمل السنة الحالية والتأخيرات في تقديم الشرائح؛
)ج( تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال.
 .6خطط أعمال 201#-201#
)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 ،وتقارير عن إتمام المشروعات
وتقارير التقييم النھائية التي تتطلب زيارات ميدانية(؛
)ب( الجزء المالي من التقارير المرحلية حتى  31ديسمبر/كانون األول العام الماضي )الجزء التشغيلي مع
البيانات المالية القابلة للتسوية(.
) (1التقرير المرحلي المج ّمع؛
) (2الوكاالت الثنائية؛
) (3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛
) (4برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛
) (5منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛
) (6البنك الدولي.
)ج( مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام .201#.
) .8 (2مقترحات المشروعات:
)أ( نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛
)ب( التعاون الثنائي؛
)ج( تعديالت برامج العمل )أي مشروع التعزيز المؤسسي؛ إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب؛ تكاليف الوحدة األساسية(:
) (1يوئنديبي؛
) (2يونيب؛
) (3يونيدو؛
3
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) (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 201#؛
)ب( تسوية الحسابات.
 .11ميزانيات أمانة الصندوق المنقحة لـألعوام  201#,201#,و.201#
 .12مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال.16
 .13تقرير الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج.
 .14مسائل أخرى.
 .15اعتماد التقرير.
 .16اختتام االجتماع.

_____________
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سيدرج ھذا البند بجدول األعمال إذا تم تحديد موعد حدوث اجتماع األطراف لھذا العام عقب اجتماع اللجنة التنفيذية األخير من العام الحالي.
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