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  ةخلفيـ

، تعرض هذه 2009لمصلحة اللجنة التنفيذية، وبنوع خاص األعضاء الجدد الذين التحقوا باللجنة عام   .1
وتتابع .  اللجنة التنفيذيةالورقة أوالً موجزاً مقتضباً للنتائج واالستنتاجات من األوراق السابقة التي ُأعّدت بشأن عمل

الورقة بتحليل لحجم عمل اللجنة التنفيذية على مدى السنوات الثالث القادمة، وتختتم بمجموعة توصيات لتنظر فيها 
  .اللجنة التنفيذية

 واستجابة لطلب .لقد جرت مناقشة إعادة تنظيم عمل اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الحادي واألربعين للجنة  .2
ة التنفيذية أعّدت األمانة وثائق تبحث في صالحيات اللجنة التنفيذية، وحجم عملها، وإعادة تنظيم دورة العمل اللجن

السنوية، وإحالل إجراء للموافقة على المشروعات في ما بين دورات االجتماع، واآلثار المالية الناتجة عن تغيير 
  .عمليات اللجنة

االجتماع الرابع واألربعين، في خيار تخفيض عدد االجتماعات من نظرت الوثيقة األولى المقّدمة في   .3
 اجتماعات إلى اجتماعين، وفي إحالل إجراء للموافقة على المشروعات في ما بين دورات االجتماع ةثالث

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/69 .( ،ي إذا استنتج التحليل أن االجتماع الثانومن وجهة نظر دورة األعمال
حتمل أن ُيعاد تحديد مواعيد معظم األنشطة المدرجة في حينه على جدول ذاك االجتماع، من دون تّم حذفه، ُي

أن صيغة ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/69(ويفيد الشرح في الوثيقة . إخالل كثير بعمل اللجنة التنفيذية
 الثاني، سوف تسفر عن تشرين الثاني لالجتماع/أيار، وفي مستهّل نوفمبر/االجتماعين، األول في أواسط مايو

  :إعادة ترتيب دورة األعمال السنوية على النحو التالي

إن الموافقة على خطط األعمال للسنة التالية يجب أن تتم في االجتماع الثاني عوضاً عن   )أ(
، لتمكين الوكاالت من بدء تنفيذ خطط أعمالها ابتداء من أول )آذار/مارس(االجتماع األول الحالي 

  ون الثاني من السنة التالية؛كان/يناير

 أن تحصل خالل االجتماع نفسه بما أن معظم هذه  أيضاًوالموافقة على برامج العمل سوف تحتاج  )ب(
  البرامج هي إلعداد المشروعات من أجل تنمية خطط العمل؛

  ط األعمال؛توقّع االمتثال يجب أن ُيحّول إلى االجتماع الثاني لتأمين القاعدة لتخطي/إن تقييم حالة  )ج(

أيار، يجب أن ُينظر في الجزء التشغيلي من /نتيجة لعدم توافر البيانات المالية مسبقاً الجتماع مايو  )د(
التقارير المرحلية في االجتماع األول، في حين أن الجزء المالي للتقرير المرحلي ُيقدَّم إلى 

   الصندوق المتعدد األطراف؛ذات طابع مالي كحساباتاالجتماع الثاني لمراجعته مع بنود أخرى 

تقديمها تخطيط ستكون هنالك حاجة لمجهود إضافي من جانب الوكاالت الثنائية والمنفذة لتحّسن   )ه(
  لمقترحات المشروعات؛

 اإلشارة، مع ذلك، إلى أن إعادة توزيع عمل االجتماعات الثالثة الحالية على اجتماعين في السنة، تجدر  .4
ومن أجل . مشروعات وأنشطة اإلزالة التدريجية، لتتّم الموافقة عليها في كّل اجتماعسوف يسفر عن زيادة عدد 

تمكين األمانة من إجراء مراجعة دقيقة لعدد مقترحات المشروعات المتزايد، يجب إعادة النظر في المهل القصوى 
 14األمانة قبل مهلة الـ أي أن المشروعات واألنشطة يجب أن ترد إلى (لتقديمات الوكاالت الثنائية والمنفذة 

 نظرت فيها اللجنة التنفيذية،  لم تبحث فيه األوراق السابقة التيوهذا الموضوع، الذي).  أسابيع8أسبوعاً والـ 
وقد . يمكن أن ُيتّفق عليه بين األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة، إذا قّررت اللجنة أن تعقد اجتماعين فقط كل سنة

ة جداول أعمال توضيحية بصيغ المقدمة إلى االجتماعين الرابع واألربعين والرابع والخمسين ُأدرجت في األوراق
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 منقّحة قليالً لتتضّمن  توضيحيةوقد ٌأرفقت في المرفق األول من هذه الورقة جداول أعمال. اجتماعين في السنة
  . والخمسينالمقّررات ذات الصلة التي أقّرتها اللجنة التنفيذية منذ اجتماعها الرابع 

بالنسبة للموافقة ما بين دورات االجتماع، انخفض إلحاح إحالل مثل هذا اإلجراء منذ االجتماع الرابع   .5
وسبب ذلك أن اللجنة التنفيذية وافقت على مشروعات إزالة قطاعية ووطنية، تتناول التزامات امتثال . واألربعين

 في كافة مقترحات 2009وقّع أن تنظر اللجنة التنفيذية عام ويت. 1  تقريبا5ً في جميع بلدان المادة 2010عام 
 5وستكون التزامات االمتثال القادمة لبلدان المادة . 2010المشروعات التي تتناول أهداف امتثال البروتوكول لعام 

ل إزالة كاملة لبروميد الميثي (2015، وعام )تجميد الستهالك وإنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون (2013عام 
في ).  بالمئة من خطوط أساس استهالك وإنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون10وثالثي كلورو االيثان، وتخفيض 

بما ( التي تغطي كافة المواد المستنفدة لألوزون 5ذاك الوقت ُيتوقّع أن تكون أنشطة اإلزالة في جميع بلدان المادة 
 على الموافقة، مما يجعل عملية الموافقة ما بين دورات قد حصلت) يةهيدرو كلورو فلورو كربونالمواد الفي ذلك 

  .االجتماع أقّل ضرورة

، وعمالً بطلب لمزيد من )UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/48(في االجتماع الخامس واألربعين   .6
ة ، تّمت مناقشة وثيق)44/57المقرر (المعلومات من جانب أعضاء اللجنة التنفيذية في االجتماع الرابع واألربعين 

وأجرت الورقة تحليالً . ة المقّدرة لمختلف السيناريوهاتة التنفيذية وعرضت النتائج الماليجمعت آراء أعضاء اللجن
للنفقات الرئيسية المتكبَّدة خالل اجتماعات اللجنة التنفيذية، باستعمال بيانات تكاليف فعلية من اجتماعات عقدت 

 292.500سية المتكّبدة لكل من اجتماعات اللجنة التنفيذية بـ وقد قُّدرت النفقات الرئي. 2004 و2003عاَمي 
 السبع 5دوالر أمريكي بما في ذلك السفريات وبدل اإلقامة اليومية لثالثة مندوبين عن كل من دول المادة 

 ووكاالت 5 مشتركاً من غير بلدان المادة 11إضافة إلى  ذلك هنالك بعض تكاليف السفر لنحو من . األعضاء
ووافقت اللجنة التنفيذية على أن الوفورات التي تنتج عن تخفيض عدد ,  دوالر أمريكي37.000 مجموعها منفذة

المقرر (االجتماعات لم تكن كافية لتغيير طريقة عمل اللجنة، وقّررت أن تستّمر في االجتماع ثالث مرات سنوياً 
، ارتفعت كلفة اجتماع اللجنة التنفيذية 2008واستناداً إلى مصاريف متكّبدة في االجتماع األول عام ). 45/56

  .  دوالر أمريكي فقط10.000بمبلغ 

في اجتماعها الخمسين نظرت اللجنة التنفيذية في تقييم محّدث لحجم عمل اللجنة التنفيذية   .7
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/56 (وناقشت ضرورة أن يعّدل اجتماع األطراف صالحيات اللجنة التنفيذية .

 تغيير سها أن يكتب إلى األطراف ليطلب التفكير فياللجنة، في جملة أمور أخرى، أن تطلب من رئيوقّررت 
صالحيات اللجنة التنفيذية في اجتماعهم التاسع عشر، لمنح اللجنة المرونة من أجل تعديل عدد المرات التي تجتمع 

عطيه ضوء التوجيه الذي يتماع الحق على فيها، عند الحاجة، وللعودة في البحث في مسألة عدد االجتماعات في اج
 من صالحيات 8ووافق األطراف في اجتماعهم التاسع عشر، على تعديل الفقرة ). 50/41المقرر (األطراف 

  . إلى اجتماعين إذا قّررت ذلكالتنفيذية لتمكين اللجنة من التّحولاللجنة 

  

  

____________  

تسوانا وغينيا االستوائية وإثيوبيا وهايتي والعراق وسيراليون خطط اإلزالة الوطنية ألنغوال وبربادوس وبو 1
ومن المتوقّع أن ُينظر في خطط اإلزالة . والصومال وتيمور الشرقية لم تقّدم بعد لتنظر فيها اللجنة التنفيذية
 . لبوتسوانا وغينيا االستوائية وسيراليون في االجتماع السابع والخمسين
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مسين نظرت اللجنة التنفيذية في ورقة تجري تحليالً لنتائج تغيير الجداول في اجتماعها الرابع والخ  .8
الزمنية، وتبحث في حجم عمل اللجنة التنفيذية استناداً إلى برامج قائمة ومسائل معقدة مرتبطة بتمويل المبادئ 

ه األطراف في اجتماعهم التوجيهية إلزالة هيدرو كلورو فلورو كربون، وفقاً للجدول الزمني المعدَّل الذي وافق علي
 وقد ُعرض أيضاً خيار لعقد اجتماع خاص ما بين دورات ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/57(التاسع عشر 

، في حال قّررت يةهيدرو كلورو فلورو كربونالمواد لاالجتماع لمناقشة مسائل السياسة العامة، خصوصاً بالنسبة ل
.  األعضاء أن الوقت ليس مناسباً لتخفيض تواتر االجتماعاتوشعر معظم. الحكومة صيغة االجتماعين في السنة

وقّررت اللجنة التنفيذية بالتالي اإلبقاء على الوضع الراهن لعقد ثالثة اجتماعات في السنة، ولكن مع إدراج هذا 
وأعّدت ). 54/43المقرر (الموضوع على جدول األعمال لُينظر فيه في االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية 

  .54/43األمانة هذه الورقة استجابة للمقرر 

مع أن النتيجة المالية لتخفيض مدة االجتماعات من خمسة أيام إلى أربعة أيام والتي ُعرضت في الوثيقة   .9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/48)  يمكن تحقيقها إذا تّم اعتماد صيغة األربعة )  دوالر أمريكي15.700أي

، الذي نوقشت خالله 2008وقد ُأدخل هذا الخيار ألنه، قبل عام . نة التنفيذية كلياً هذا الخيارأيام، لم تعتبر اللج
ال عملها يوم الخميس في ، استطاعت اللجنة إكميةهيدرو كلورو فلورو كربونالمواد الالسياسة العامة المتعلّقة ب

ر من فرق العمل المخصصة عيين عدد أكبومن النتائج الرئيسية لهذا الخيار الحاجة المحتملة لت. اءموعد الغد
، 2008استناداً إلى النفقات المتكّبدة عام ( في مسائل محّددة ، والتغييرات بالنسبة إلجراء اعتماد التقرير للبحث

 .) دوالر أمريكي20.000سيسفر اجتماع األربعة أيام عن تحقيق وفورات قدرها 

ن كافة المسائل المعروضة في األوراق المختلفة قد ُبحثت والخطوط العريضة التي أوجزت أعاله تبّين أ  .10
ويبقى السؤال الرئيسي . بما تستحقّه من االعتبار، مع مناقشة كاملة خالل االجتماعات التي ُبحثت خاللها األوراق

ة عّما إذا كانت اللجنة التنفيذية قادرة على االضطالع في المستقبل بحجم عملها في اجتماعين عوضاً عن ثالث
  .اجتماعات

  حجم عمل اللجنة التنفيذية في المستقبل

 مرحلة تحّول بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف، تتّسم بإكمال الخطط 2010-2009 فترةستكون   .11
القطاعية والوطنية إلنجاز اإلزالة الكاملة لمواد كلورو فلورو كربون والهالونات ورابع كلوريد الكربون في جميع 

، وبدء خطط 2015، ومواصلة خطط اإلزالة لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل مع حلول عام 5بلدان المادة 
 التي اتفق عليها األطراف في 2015 و2013اإلزالة الوطنية لتحقيق التزامات هيدرو كلورو فلورو كربون لعاَمي 

البحث في عدد من المسائل المعقّدة المتعلقة وخالل هذه الفترة ستحتاج اللجنة التنفيذية إلى . اجتماعهم التاسع عشر
، 2010بالتمويل إلزالة هيدرو كلورو فلورو كربون، وكذلك بسياسة التمويل للتعزيز المؤسسي ما بعد العام 

وإتالف المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها، وبمرفق من أجل دخل إضافي للصندوق من القروض 
  .ومصادر أخرى

  األنشطة والمشروعات الجارية: يةهيدرو كلورو فلورو كربونالمواد ال المستنفدة لألوزون باستثناء إزالة المواد

فات، وحالة الموارد والتخطيط ، عادي بشأن حالة المساهمات والمصرو إلى العمل السنوي الإضافة  .12
ظر اللجنة التنفيذية خالل عام  أن تن، من المتوقّع) ذلك الرصد والتقييمبما في(وخطط األعمال وتنفيذ البرامج 

هيدرو كلورو فلورو المواد ال في المشروعات التالية من أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون باستثناء 2009
  :يةكربون

  خطط إزالة وطنية جديدة في تسعة من البلدان القليلة االستهالك وفي بلد واحد من غير البلدان   )أ(
  القليلة االستهالك؛
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  تبحث خصوصاً في (رائح النهائية للخطط الوطنية والقطاعية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون الش  )ب(
 من البلدان القليلة وغير القليلة 84في ) استهالك كلورو فلورو كربون في قطاع خدمة التبريد

  االستهالك؛

  كربون في ثالثة بلدان، الشرائح النهائية للمشروعات المتعددة السنوات لقطاع إنتاج كلورو فلورو   )ج(
  والستهالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون في بلد واحد؛

   بلدان؛10 و5خطط جديدة لإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل في بلدان يتراوح عددها بين   )د( 

   طلباً لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛70نحو من   )ه(   

   المشروع؛اد بإعدأنشطة برنامج العمل، معظمها ذات صلة  )و(

  رصد مشروعات االمتثال والمشروعات الجارية واالتفاقات لكافة البلدان؛  )ز(

  تقييم إكمال المشروعات واإلقفال المالي؛  )ح(

شرائح من خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل في بلد واحد وأيضاً شرائح من خطط إزالة   )ط(
  .2015-2010موافقة لفترة بروميد الميثيل في خمسة بلدان سوف تحصل على ال

 متصلة بشرائح لمشروعات 2009 أن معظم مشروعات وأنشطة اإلزالة التي ستخضع للنظر عام وحيث  .13
متعددة السنوات موافق عليها، ليس متوقعاً أن يزيد حجم عمل اللجنة التنفيذية، ألن هذا النوع من األنشطة توصي 

ولكن حجم عمل األمانة قد يزيد، ألن كافة المسائل التي يحتمل أن . ية بالموافقة عليه موافقة شمول عادةًاألمانة
  .تطرأ خالل مراجعة هذه المشروعات قد تحتاج إلى حّل قبل أن تنظر فيها اللجنة التنفيذية

  سياسات عامة ومبادئ توجيهية ومشروعات جديدة: مواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية لاإلزالة التدريجية ل

 الهيدرو كلورو فلورو كربونية، موادالاعهم التاسع عشر وافق األطراف على التعجيل في إزالة في اجتم  .14
 في يةهيدرو كلورو فلورو كربونالمواد ال اللجنة التنفيذية بوضع مبادئ توجيهية للتمويل بتعجيل في إزالة وكلفّوا

س أوراق سياسة عامة أساسية م األمانة خمنذ ذاك الحين أنتجتو.  وفقاً لجدول األعمال المعّدل5بلدان المادة 
  :واعتمدت اللجنة التنفيذية مقّررات ذات صلة من أجل القيام بالمهمة التي كلّفها بها األطراف

  استناداً إلى ورقة حول الخيارات لتقييم وتحديد التكاليف اإلضافية المؤهلة ألنشطة إزالة استهالك   )أ(
المقدمة إلى االجتماع الثالث ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60(وإنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون 

والخمسين، اعتمدت اللجنة بعض المبادئ العريضة من أجل تمويل أنشطة إزالة هيدرو كلورو فلورو 
  ؛)53/37المقرر (كربون 

  في اجتماعها الرابع والخمسين اعتمدت اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية من أجل إعداد وتنفيذ   )ب(
وفي ). 54/39المقرر  (5إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية من جانب بلدان المادة خطط 

 ورقة مناقشة تمهيدية تورد تحليالً عن كافة اعتبارات الكلفة ذات  فياالجتماع نفسه نظرت اللجنة أيضاً
بتقديم صيغة منقّحة إلى الصلة والمحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية وطالبت 

  .اجتماعها الخامس والخمسين
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  نظرت اللجنة في اجتماعها الخامس والخمسين في ورقة منقحة تورد تحليالً العتبارات الكلفة   )ج(
ذات الصلة المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47.( الواردة في الورقة دعت اللجنة  واستناداً إلى المعلومات 
التنفيذية الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم عدد محدود من مشروعات إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو 

وقد أثير في هذه الورقة عدد من مسائل ). 55/43المقّرر (كربونية على أساس كل حالة على حدة 
  . تحتاج أن تبحث فيها اللجنة التيالسياسة العامة

  في اجتماعيها الخامس والخمسين والسادس والخمسين بدأت اللجنة التنفيذية مداوالتها بشأن قطاع   )د(
إنتاج المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية على أساس الوثيقة بشأن صياغة وتحليل آخرين للمسائل 

 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45( فلورو كربونية رو قطاع إنتاج المواد الهيدرو كلوالمتعلقة بإزالة
وستتواصل المداوالت حول هذه المسألة في االجتماع السابع والخمسين، ومن . المقّدمة إلى ذاك االجتماع

  .المحتمل أيضاً في االجتماعات الالحقة

و كربونية قد حصل  أن عدداً من المقررات والمبادئ التوجيهية إلزالة المواد الهيدرو كلورو فلورومع  .15
 ، ما زالت هنالك عّدة مسائل صعبة قد تحتاج إلى XIX/6على اعتماد اللجنة التنفيذية منذ اعتماد األطراف للمقرر 

  :مناقشات ومفاوضات موّسعة يجريها أعضاء اللجنة التنفيذية للتوّصل إلى اتفاق وهي تتضّمن 

  يلها من تكنولوجيات كلورو فلورو كربون أي تمويل مشروعات تّم تحو(تحويالت مرحلة ثانية   )أ(
  إلى هيدرو كلورو فلورو كربون؛

  تحديد تواريخ االنتهاء لتركيب معّدات التصنيع المعتمدة على هيدرو كلورو فلورو كربون، ال   )ب(
تعود بعدها التكاليف اإلضافية لتحويل مثل هذه المعّدات مؤهلة للتمويل، وكذلك تحديد تواريخ 

  اع اإلنتاج؛االنتهاء لقط

  أسبقية تكنولوجيات إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للتقليل من االنعكاسات األخرى   )ج(
  .XIX 2/6على البيئة، بما في ذلك على المناخ، كما هو مقّدر أساساً في المقرر 

 الصندوق  األوزون منتمويل مشترك من آليات تمويل مناسبة ومتوافقة كمصادر لتغذية تمويل  )د(
  المتعدد األطراف في الوقت المناسب، بغية تحقيق مكاسب مناخية إضافية؛

  م قبل األوان سحب المعّدات العاملة بعدما يكون قد تّم تناول أهداف ما إذا كان يجب أن يت  )ه(
  ؛2015 و2013االمتثال لـ 

  ة أو الوفورات من مقّررات بشأن السياسات العاّمة الحتساب التكاليف التشغيلية اإلضافي  )و(
  ؛2010ويل هيدرو كلورو فلورو كربون، ووضع عتبات لجدوى التكاليف عام حمشروعات ت

 

  

____________  

ية إلزالة استهالك المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية لجنة التنفيذية نهج الوحدة الوظيففي اجتماعها الخامس والخمسين ناقشت ال 2
 إزالة المواد الهيدورو كلورو فلورو كربونية للتقليل من اإلنعكاسات األخرى على البيئة، بما في ذلك على كقاعدة ألسبقية تكنولوجيات
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وطلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تستمر في تقييمها من أجل التبليغ بمزيد من . XIX/6المناخ، كما هو مقّدر أساساً في المقرر 
  )).ح (55/43المقرر ( في اجتماع الحق التفصيل

  استكمال العمل بشأن قطاع إنتاج المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، بما في ذلك، من جملة   )ز(
أمور أخرى، التمويل للمصانع المزدوجة االستخدام؛ حوافز لإلزالة المبكرة إلنتاج المواد الهيدرو 

ربونية التي ستزال فيما كلورو فلورو كربونية، أو روادع إلنتاج المواد الهيدرو كلورو فلورو ك
بعد؛ نظام رصد متين شبيه بذاك المستعمل للتحقّق من إزالة رابع كلوريد الكربون، لرصد 
المرافق التي تلقّت تمويالً ولكنها استمّرت في إنتاج مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية 

 إلى إنتاج هيدرو كلورو الستعماالت المواد األولية؛ تحليل للتكاليف إلقفال اإلنتاج مقابل التحويل
  . للمواد األولية32-فلورو كربون

 إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو  إلى ذلك، واستناداً إلى المبادئ التوجيهيةإضافة  .16
زالة كربونية التي اعتُمدت في االجتماع الرابع والخمسين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إلعداد خطط إدارة إ

ة مشروعات تدليلية تتعلق بتكنولوجيات  وبضع5 من بلدان المادة 115ية في المواد الهيدرو كلورو فلورو كربون
 في الطلبات من أجل إعداد 2009 أن تنظر اللجنة التنفيذية عام ومن المتوقّع. و كلورو فلورو كربونبديلة لهيدر

  . الباقية5 في بلدان المادة يةخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربون

والسياسات العامة والمبادىء التوجيهية . سيزيد حجم عمل اللجنة التنفيذية وأمانتها خالل هذه الفترة  .17
الجديدة التي ستحتاج اللجنة التنفيذية إلى اعتمادها إلتاحة تقديم أنشطة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، 

فضالً عن ذلك، وفي . ن ذلك، قد تحتاج إلى مناقشات مطّولة بين أعضائها قبل التوّصل إلى اتفاقوالتعقيد الناتج ع
أي  (حّل كافة المسائل،عدد كبير من المقترحات، حيث تّم أن اللجنة أذنت لألمانة أن توصي بموافقة شمولية لحين 

صندوق المتعدد األطراف بعد أي خبرة في ، ليست لدى ال)أن ال حاجة للجنة لمناقشة المقترح إالّ إذا شاءت ذلك
 ،لذلك، وعلى مدى السنوات القليلة القادمة. مراجعة وتقديم خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

ستحتاج اللجنة التنفيذية إلى مناقشة خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، والموافقة عليها على 
  ).تقديم ُينظر فيه إفرادياً(ل حالة على حدة أساس ك

  مسائل أخرى للسياسة العامة تتناولها اللجنة التنفيذية

 اللجنة التنفيذية عبر تاريخ الصندوق المتعدد األطراف على سياسات عامة ومبادئ توجيهية تنجم اعتمدت  .18
إضافة إلى . األنشطة في المستقبلوستستمّر هذه . عن مراجعة أنشطة اإلزالة على أساس متواصلبنوع خاص 

  :ذلك ستحتاج اللجنة في المستقبل القريب إلى اعتماد السياسات العامة بشأن المسائل التالية

ورقة سياسة عامة بشأن المسائل قُّدمت إلى . 2010الدعم لمشروعات التعزيز المؤسسي بعد   )أ(
  االجتماع السابع والخمسين؛

ويقوم البنك الدولي بإعداد دراسة عن . ألوزون غير المرغوب فيهاإتالف المواد المستنفدة ل  )ب(
وستُقّدم نتائج الدراسة إلى االجتماع .  المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها إتالفتمويل

  التاسع والخمسين؛ و

وقد قُّدمت ورقة سياسة عامة بشأن هذه . مرفق لدخل إضافي من القروض أو المصادر األخرى  )ج(
  .إلى االجتماع السابع والخمسينلمسألة ا

لة بشأن المسائل المبّينة أعاله قبل اعتماد أي ضاء اللجنة التنفيذية مناقشات مطوّّ المتوقّع أن يجري أعمن  .19
  .والنظر في مسائل السياسة العامة هذه سيزيد حجم عمل اللجنة التنفيذية، بما في ذلك األمانة. قرار
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  االستنتاجات

عملها، يمكن خالل التحليل الشامل والمناقشات التي أجرتها اللجنة التنفيذية بشأن إعادة تنظيم  من  .20
  . الرئيسي لالنتقال من ثالثة اجتماعات إلى اجتماعين هو حجم عمل اللجنة التنفيذية العائقاالستنتاج بأن

اللجنة التنفيذية مرتفعاً نظراً على مدى السنوات الثالث القادمة على األقل، ُينتظر أن يبقى حجم عمل   .21
 واالعتماد الالحق للساياست العامة XIX/6أي النظر في كافة مظاهر المقرر (للمسائل التي سيجري البحث فيها 

وفي نهاية هذه الفترة سيتم وضع خطوط أساس المواد الهيدرو ). والمبادئ التوجيهية مع العمل الجاري قيد التنفيذ
 وسيتم البحث في معظم أو كافة المسائل العالقة بشأن المواد الهيدرو 5متثال بلدان المادة كلورو فلورو كربونية ال

كلورو فلورو كربونية، ويكون قد تّم تقديم عدد كبير نسبياً من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو 
  :ى النحو التاليوخالل هذه الفترة باستطاعة اللجنة التنفيذية أن تنظم عملها عل. كربونية

االبقاء على الوضع الراهن بالنسبة لعقد ثالثة اجتماعات سنوياً، ما سيؤّمن إجراءات ًسلسة   )أ(
وحسنة النمط، والوقت المناسب إلتاحة اعتماد سياسات عامة ومبادئ توجيهية جديدة بشأن المواد 

تر المرتفع لسفريات أعضاء وهذا الخيار لن يؤّمن انفراجاً للتوا. الهيدرو كلورو فلورو كربونية
  اللجنة التنفيذية أو للصعوبة في تحديد المواعيد مع اجتماعات بيئية دولية أخرى؛

واإلبقاء ) تشرين الثاني/أيار وبداية نوفمبر/منتصف مايو(عقد اجتماعين عاديَّين بمواعيد محددة   )ب(
وهذا الخيار كفيل بزيادة . على إمكانية عقد اجتماع ثالث مختّص في منتصف السنة عند الحاجة

 للبحث في المسائل المعقدة أو للتوصل إلى اتفاق بشأن  أفرقاء العمل المخّصص الضروريعدد
ومن سيئاته أيضاً . مقبل تأجيلها إلى اجتماع مشروعات ذات مسائل عالقة، وبالتالي تحاشي 

ة كذلك لتقسيم التقّدم ميم جدول األعمال الجتماعين عوضاً عن ثالثة اجتماعات، والحاجإعادة تص
  السنوي إلى تقّدم مّرتين في السنة؛

اإلبقاء على الوضع الراهن بعقد ثالثة اجتماعات سنوية ولكن مع تخفيض مدة االجتماعات من   )ج(
فرقاء العمل أوهذا الخيار قد يزيد عدد ). أي من الثالثاء وحتى الجمعة(خمسة أيام إلى أربعة أيام 
وحول هذه المسألة تعتقد األمانة أن . عتماد التقرير النهائي لالجتماعاتالمخصص ويغّير طريقة ا

 لالعتماد الرسمي في اليوم الرابع  في الوقت المحددمسّودة نّص المقّررات نفسها ستكون جاهزة
وقد تفكّر . لالجتماع، ولكّن الجزء الوصفي سيحتاج إلى مزيد من الوقت لالستكمال والترجمة

في أن تترك عبء الموافقة على الجزء الوصفي على األمانة بالتشاور مع رئيس اللجنة التنفيذية 
  .اللجنة

  توصيــة

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية بالتفكير في  .22

  اإلبقاء على الوضع الراهن بعقد ثالثة اجتماعات في السنة؛  )أ(   
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فاظ بإمكانية عقد اجتماع ، في عقد اجتماعين عاديَّين مع مواعيد ثابتة واالحت2010ابتداء من   )ب(
  ثالث مختّص في منتصف السنة، عند الحاجة، ومطالبة األمانة بتدبير مثل هذا االجتماع حسب

  االقتضاء؛ و

ابتداء من االجتماع الثامن والخمسين ولفترة اختبارية تقررها اللجنة، اإلبقاء على الوضع الراهن   )ج(
ام ومطالبة األمانة بتدبير االجتماعات حسب لالجتماع ثالث مرات في السنة بصيغة أربعة أي

  .االقتضاء
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  األولالمرفق  

  جداول أعمال توضيحية
  

  )اجتماع السنة األول(عمال توضيحي جدول أ
  

  )عند الحاجة(الشروح   البند الرقم
    افتتاح االجتماع  .1
    :الشؤون التنظيمية  .2
    إقرار جدول األعمال)  أ(  
    تنظيم العمل) ب(  
    نشطة األمانةأ  .3
    حالة المساهمات والمصروفات  .4
    :حالة الموارد والتخطيط  .5
    تقرير عن األرصدة المرتجعة من مشروعات ملغاة ومنجزة)  أ(  
 تحديث عن تنفيذ خطة أعمال السنة الجارية والتأخيرات في     ) ب(  

       تقديم الشرائح السنوية
  

   في 5رة واحتماالت بلدان المادة حالة تنفيذ المشروعات المتأخ) ج(  
       تحقيق االمتثال 

  

    تنفيذ البرامج  .6
  بالنسبة لبرنامج العمل السنوي  تقارير تقييم من المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم)  أ(  
 كانون األول من السنة السابقة / ديسمبر31تقارير مرحلية حتى ) ب(  

  ):الجزء التشغيلي(     
افر بيانات مالية، نظراً لعدم تو

يقتصر التبليغ على األنشطة 
  التشغيليلة

    تقرير مرحلي مجّمع)   1(  
    تقرير مرحلي ثنائي)  2(  
    يوئنديبي  )3(  
     يونيب) 4(  
    يونيدو)   5(  
    البنك الدولي)  6(  
    تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة) ج(  
    :روعاتمقترحات المش  .7
  نظرة عامة على القضايا التي تّم تبينها أثناء استعراض )  أ(  

       المشروعات
  

  ال يمكن التكّهن بعدد المشروعات   التعاون الثنائي) ب(  
. ال يمكن التكّهن بعدد المشروعات  :تعديالت برامج العمل) ج(  

معظم األنشطة متوقّعة من أجل 
تجديدات مشروعات التعزيز 

، وبضعة أنشطة للمساعدة المؤسسي
  التنفينة
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    يوئنديبي)    1(  
    يونيب)   2(  
    يونيدو)  3(  
    البنك الدولي)  4(  
  :المشروعات االستثمارية)  د(  

   اتفاقات جارية متعّددة السنوات-     
  )تجريبي، تدليلي، استثماري( مشروعات مستقلة -     
  كلورو فلورو كربونية خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو -     

  .ال يمكن التكّهن بعدد المشروعات
ويتوقع أن تكون غالبية 

المشروعات متعلّقة بخطط إدارة 
إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو 

  كربونية
    تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  .8
  ال يمكن التكّهن بعدد المشروعات  )أوراق(مسائل سياسة عامة   .9

    سائل أخرىم  .10
    اعتماد التقرير  .11
    اختتام االجتماع  .12
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  )اجتماع السنة الثاني(عمال توضيحي جدول أ
  

  )عند الحاجة(الشروح   البند الرقم
    افتتاح االجتماع  .1
    :الشؤون التنظيمية  .2
    إقرار جدول األعمال)  أ(  
    تنظيم العمل) ب(  
    ألمانةأنشطة ا  .3
    حالة المساهمات والمصروفات  .4
    :حالة الموارد والتخطيط لخطط أعمال السنة الجارية  .5
    تقرير عن األرصدة المرتجعة من مشروعات ملغاة ومنجزة)  أ(  
 تحديث عن تنفيذ خطة أعمال السنة الجارية والتأخيرات في     ) ب(  

       تقديم الشرائح السنوية
تنفيذ خطط تأمين تحديث عن 

أعمال السنة الجارية بعد اجتماع 
  السنة األول

   في 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة واحتماالت بلدان المادة ) ج(  
       تحقيق االمتثال 

  

    :تنفيذ البرامج  .6
    مجمعة عن إتمام المشروعاتتقارير )  أ(  
  لبرنامج العمل السنويبالنسبة   تقييم من المسؤول عن الرصد والتقييمتقارير ) ب(  
    مشروع برنامج رصد وتقييم للسنة التالية)  ج(  
  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ )   د(  

        محددة
  

    تقييم خطط أعمال السنة السابقة) ه(  
    :مسائل مالية  .7
    حسابات الصندوق المتعدد األطراف للسنة السابقة)  أ(  
    وية الحساباتتس) ب(  
  كانون / ديسمبر31الجزء المالي من التقارير المرحلية حتى ) ج(  

       األول من السنة السابقة
  

    الميزانية المقترحة لألمانة)  د(  
    مقترحات المشروعات  .8
  نظرة عامة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعراض )  أ(  

       المشروعات
  

  ال يمكن التكّهن بعدد المشروعات  نائيالتعاون الث) ب(  
. ال يمكن التكّهن بعدد المشروعات   السنة الجارية –تعديالت برامج العمل )  ج(  

يتضّمن تجديدات مشروعات 
  .التعزيز المؤسسي

    تكاليف الوحدة األساسية)   د(  
    ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال) ه(  
  :المشروعات االستثمارية)  و(  

   اتفاقات جارية متعّددة السنوات-     
  .ال يمكن التكّهن بعدد المشروعات
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  )تجريبي، تدليلي، استثماري( مشروعات مستقلة -     
   خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية-     

    تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  .9
   يمكن التكّهن ال  )أوراق(مسائل سياسة عامة   .10
    :تخطيط األعمال للسنة التالية  .11
    التخطيط المالي لفترة السنوات الثالث)  أ(  
 السائرة (خطة محدثة لإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات ) ب(  

  )قدماً لسنة واحدة     
  

    خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف في السنة الجديدة)  ج(  
  عمال الوكاالت المنفذة وأنشطة برنامج العمل الملحقة خطة أ)   د(  

  :     بها
  

    الوكاالت الثنائية)    1(  
    يوئنديبي)   2(  
    يونيب) 3(  
    يونيدو)  4(  
    البنك الدولي)   5(  

    تقرير اللجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف  .12
    مسائل أخرى  .13
    اعتماد التقرير  .14
    االجتماعاختتام   .15
  

________ 
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