
 

1 

EP  األمم المتحدة 
Distr. 

LIMITED 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCMEF/15/1/Add.1 
10 November 2001 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
ةاألمم المتحد  

ةللبيئ  

 
 

 متعدد األطراف  الاللجنة التنفيذية للصندوق     
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال

  اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية 
 الخامس عشر جتماع اال

 2001آانون األول / ديسمبر4 -3 ،مونتريال 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح 

 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -1

بعد إقرار جدول األعمال قد ترغب اللجنة الفرعية في أن تنظم عملها على مدى يوم ونصف يوم بقصد اعتماد   
 .تقريرها بعد ظهر اليوم الثاني 

 2002مشروع خطة األعمال الموحدة للصندوق المتعدد األطراف لعام  -2

 للوآاالت المنفذة   2002هذه الوثيقة الموحدة هي تجميع لخطط أعمال عام      : UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/5الوثيقة  
المنهجية ،  : زاء هي والوثيقة الموحدة تشمل خمسة أج  . والوآـاالت الثنائية ، إلى جانب تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق  

البيانات والخطوات لتسهيل االمتثال ، تخصص الموارد ، األنشطة في الخطة ، مؤشرات األداء ، ثم تعليقات وتوصيات من         
 .أمانة الصندوق  

 :المسائل المطلوب معالجتها   

 التحقق من صحة البيانات وآشف التضارب في البيانات   •
  .2002مع إمكانيات أدخال تصحيحات في تخصيص الموارد لخطط األعمال النهائية     •

 .الحاجة إلى التصدي للبلدان أو لألنشطة غير الواردة  في مشروع خطط األعمال         �

 :قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : الخطوة المتوقعة من اللجنة الفرعية    

 الواردة في  2002لمتعدد األطراف لعام  أن تحيط علمًا بمشروع خطة األعمال الموحدة للصندوق ا   -1
UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/5.  
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أن تطلب من الوآاالت المنفذة حل وجوه التضارب في البيانات قبل إدراج المشروعات الواردة من البلدان والمنطوية على            -2
  .2002تضاربات في البيانات ، في خطط أعمالها النهائية لعام 

 ، وتشمل  2002 مليون دوالر أمريكي ألغراض خطة األعمال النهائية لعام 176بمبلغ  أن توافق على تخصيص الموارد  -3
 مليون   20 مليون دوالر للمشروعات غير االستثمارية و  22ر7 مليون دوالرأمريكي للمشروعات االستثمارية و  130

 .صد والتقييم  مهام الر/اللجنة التنفيذية / مليون دوالر أمريكي لألمانة  3ر3دوالر للتعاون الثنائي و   

أن تطلب من الوآاالت المنفذة أن تقدم خطط أعمالها النهائية في الموعد المضروب لذلك مع بيان مجموع األموال الالزمة        -4
 .، وأن ترخص لألمانة بتصحيح تخصيص الموارد للمشروعات االستثمارية تبعًا لذلك   

والمبالغ التي أعيدت من المشروعات التي تم انجازها       أن ترخص لألمانة بتصحيح تخصيص الموارد بإدخال مبلغ الفوائد       -5
 ، مع مراعاة األرصدة المطلوب إعادتها للصندوق       2001أو ألغيت ، عندما تتاح الحسابات النهائية للصندوق عن عام   

  . 37حتى االجتماع الـ 

 : لكل من 2002مشروع خطط األعمال عام  -3

 الوآاالت الثنائية  )أ( 

وقد قدمت  . 2002 تتضمن مشروع خطط أعمال التعاون الثنائي لعام  ExCom/Pro.zLO/UNEP/6/35أن الوثيقة  
حكومات أستراليا وآندا وألمانيا وأيطاليا واليابان والسويد مشروع خطط أعمال تبين ما تنويه بالنسبة لألنشطة الثنائية خالل عام            

 .  لمشروعات استثمارية  هي2002ومعظم األنشطة المزمعة للوآاالت الثنائية عام   . 2002

 :المسائل المطلوب معالجتها   

 . الحاجة إلى أية تعديالت على خطط الوآاالت الثنائية     �

 : قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : الخطوة المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

أستراليا ، آندا ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان     :  الثنائي المقدمة من  أن تحيط علمًا مع التقدير بمشروع خطط األعمال للتعاون     -1
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/6، السويد ، آما ورد في الوثيقة  

 المعنية 5 ، أن تحصل على موافقة بلدان المادة       2002أن تطلب من الوآاالت المنفذة التي تزمع تقديم أنشطة في عام       -2
 .ألنشطة للحصول على تمويل لها من اللجنة التنفيذية    باألمر مقدمًا أي قبل تقديم ا

أن تطلب من السويد أن تعيد النظر في أنشطتها في قطاع خدمة تكييف هواء السيارات في ماليزيا ، وفي قطاعي       -3
CTC/TCA      في آل من ماليزيا وتايالند ، في ضوء المعلومات الواردة  في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/6 

 أن تقدم خطط أعمال نهائية إلى  2002 من األطراف التي تزمع تقديم مشروعات تعاون ثنائي في  أن تطلب -4
  .36االجتماع الـ 

 اليوئنديبي )ب( 

 تشمل تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق ومشروع خطة أعمال اليوئنديبي   UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/7الوثيقة 
  .2002لعام 

 القضايا المطلوب التصدي لها   
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الحاجة إلى خطوات إضافية لتعجيل تنفيذ المشروعات المعتمدة والمشروعات التي يمكن أن تكون ذات أهمية حرجة          •
 .لالمتثال 

 .وفاء مؤشرات األداء المقترحة بالغرض المطلوب   •
 .الحاجة إلى أية تعديالت على خطة أعمال اليوئنديبي    •
 .ة الحاجة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالسياسة العام  •

 : إن اللجنة الفرعية قد ترغب في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/7أن تحيط علمًا بمشروع خطة أعمال اليوئنديبي الواردة في الوثيقة     -1

 بشأن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/7واردة  في   أن تطلب من اليوئنديبي أن يأخذ في حسبانه التعليقات ال   -2
  .2002األنشطة المزمعة في آينيا ولبنان ، عند وضع خطة أعماله النهائية لعام    

أن تطلب من اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات أن تنظر في ارشاد يتعلق بقطاع جديد محتمل هو قطاع استعمال    -3
 . في صناعة األلومنيوم CFC -12الـ  

 تطلب من اليوئنديبي تقديم خطابات من البلدان بالنسبة لجميع األنشطة التي أدخلها اليوئنديبي في خطة    أن -4
  .2002أعماله النهائية لعام  

أن تطلب من اليوئنديبي أن يبين ، في خطته أعماله المالية ، الخطوات التي ينوي أن يتخذها لتعجيل التنفيذ بالنسبة  -5
 .لمشروعات التي يمكن أن تكون ذات أهمية حرجة لالمتثال     للمشروعات المعتمدة وا 

 اليونيب )ج( 

تتضمن تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق ومشروع خطة أعمال اليونيب       : UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/8الوثيقة  
  .2002لعام 

 :القضايا المطلوب معالجتها   

 .يب لمهمة غرفة تبادل المعلومات في ضوء تقييم اليون) CAP(برنامج المساعدة على االمتثال   •
 . ، وأجر الوآالة لمكتب األمم المتحدة في نيروبي  CAPالميزانية إلدارة شؤون الـ     •
 . السنوية CAP ، وإجراءات إعادة أموال من  المرصود ألنشطة الـ     CAPرصد الـ    •
 .همية الحرجة لالمتثال إعادة جدولة األنشطة المعتمدة والحاجة إلى خطوات إضافية بشأن المشروعات ذات األ       •
 .طلبات الحصول على تمويل لمرة واحدة     •
 الحاجة إلى أية تعديالت على خطة أعمال اليونيب    •

 وفاء مؤشرات األداء المقترحة بالغرض المطلوب   �

 :قد ترغب اللجنة الفرعية أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/8تحيط علمًا بمشروع خطة أعمال اليونيب الواردة في    أن  -1

في خطة األعمال النهائية ، مع بيان أية تعديالت   ) CAP(أن تبين هل ينبغي ابقاء  برنامج المساعدة على االمتثال      -2
لهذا المشروع آجزء من  مقترحة في ضوء أن اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات سوف تنظر في طلب التمويل  

  .2002خطة عمل اليونيب لعام  

 السنوية إلى الصندوق المتعدد األطراف إلعادة برمجتها في       CAPأن تطلب إعادة جميع األموال غير المصروفة للـ       -3
  .CAPاالجتماع الثاني للجنة التنفيذية خالل العام الذي يلي إتمام الـ   
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لى نحو ، تبين ذلك خطة أعمال اليونيب ، ما إذا في ذلك التواريخ المقررة لتقديم      هل ينبغي تعديل تواريخ اإلتمام ع -4
 .الخاغت /البرامج القطرية  

أنشطة واردة  في   /الخاغت مقدمًا أي قبل طلب التمويل ألية مشروعات   /أن تطلب من اليونيب تقديم البرامج القطرية   -5
 .الخاغت /ذلك البرنامج  

  .2002قديم خطابات من البلدان بالنسبة لجميع األنشطة الداخلة في خطة أعماله النهائية لعام     أن تطلب من اليونيب ت  -6

 اليونيدو  )د( 

تحتوى تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق ومشروع خطة أعمال اليونيدو لعام       : UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/9الوثيقة 
2002 .  

 :القضايا المطلوب معالجتها   

ضافية لتعجيل تنفيذ المشروعات المعتمدة  والمشروعات التي يمكن أن تكون ذات أهمية حرجة    الحاجة إلى خطوات إ  •
 .لالمتثال 

 .وفاء مؤشرات لألداء المقترحة بالغرض المطلوب   •
 .الحاجة إلى أية تعديالت على خطة أعمال اليونيدو    •

 .الحاجة إلى التصدي للقضايا المتعلقة بالسياسة العامة     �

 :قد ترغب اللجنة الفرعية أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : من جانب اللجنة الفرعية الخطوات المتوقعة  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/9أن تحيط علمًا بمشروع خطة أعمال اليونيدو الواردة في      -1

، وجدوى   2002 في عام ODPأن تطلب من اليونيدو تعديل أهداف مؤشرات أداء مشروعها االستثماري إلزالة الـ        -2
التكاليف وسرعة صرف أول مبلغ وأهداف مؤشرات أدائها في المشروعات غير االستثمارية ، فيما يتعلق بسرعة         

أول صرف ، وتحديد األهداف لمؤشرات األداء غير المثقلة والمتعلقة بالمشروعات غير االستثمارية ، مع مراعاة      
(القتراحـــــات بإدخــــال تعديــــالت        نظر اللجنة الفرعية في التقرير عن مؤشرات األداء وا   

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16. ( 

 بشأن األنشطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/9أن تطلب من اليونيدو أن تأخذ في حسبانها التعليقات الواردة في   -3
 . في صورتها النهائية 2002المزمعة في مصر وآينيا وعمان ، عند وضع خطة أعمال عام  

من اليونيدو تقديم خطابات من البلدان بالنسبة لجميع األنشطة التي تدخلها اليونيدو في خطة أعمالها النهائية        أن تطلب  -4
  .2002لعام 

أن تطلب من اليونيدو أن تبين في خطة أعمالها النهائية الخطوات التي سوف تتخذها لتعجيل تنفيذ المشروعات         -5
 .مية حرجة لالمتثال المعتمدة والمشروعات التي قد يكون لها أه  

 البنك الدولي    )هـ( 

 2002تتضمن تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق ومشروع خطة أعمال عام     : ExCom/Pro.OzL/UNEP/10/35الوثيقة 
 .للبنك الدولي   

 :القضايا المطلوب معالجتها   

كون ذات أهمية حرجة لالمتثال الحاجة إلى خطوات إضافية لتعجيل تنفيذ المشروعات المعتمدة  والمشروعات التي قد ت   •
. 
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 .وفاء مؤشرات األداء المقترحة بالغرض المطلوب   •
 الحاجة إلى التصدي للقضايا المتعلقة بالسياسة العامة     •
 .األنشطة في البلدان التي ال توجد بها اتفاقات مظلية مع البنك بشأن المنح    •

 .الحاجة إلى أية تعديالت على خطة أعمال البنك الدولي     �

 :قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : ات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية  الخطو 

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/10 للبنك الدولي الواردة في    2002أن تحيط علمًا بمشروع خطة أعمال عام   -1

مدة وأن تطلب من البنك أن يبين في خطة أعماله     أن تحيط علمًا بجهود البنك الدولي  التعجيل بتنفيذ األنشطة المعت   -2
النهائية الخطوات اإلضافية للتعجيل بتنفيذ المشروعات المعتمدة والمشروعات التي قد تكون ذات أهمية قصوى     

 .لالمتثال 

د    ، وعد 2002أن تطلب من البنك الدولي تعديل أهداف مؤشرات األداء في مشروعاته االستثمارية لإلزالة في عام        -3
البلدان في خطة أعماله ، واالنبعاثات الصافية الناشئة عن التأخيرات ومؤشرات أداء مشروعاته غير االستثمارية     

 بفضل المشروعات غير االستثمارية ، آخذًا في حسبانه نظر  ODSبالنسبة لسرعة اإلنجاز وتخفيضات استهالك الـ    
(قتـــــراح بشأن التعديــالت   اللجنة الفرعية في التقريـــــر عن مؤشرات األداء واال    

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16. ( 

أن تطلب من البنك الدولي تقديم مزيد من المعلومات بشأن عملية اتفاقه المعجل في سياق خطة األعمال النهائية للبنك       -4
 الموافقة وعقد االتفاق   ، مبينة الخطوات الكفيلة بالتوصل إلى االتفاق ، وبيان الوقت المقدر الذي ينقضي ما بين صدور      

، بالنسبة لألنشطة في البلدان التي لم تقم بها بعد وحدة بروتوآول مونتريال التابعة للبنك بعقد اتفاقات في ضوء     
 .أنشطتها المزمعة في بلدان مثل البهاما ومنطقة الكاريبي واليمن  

 ، آجزء من CTC وضع مشروع إلغالق الـ      أن تطلب من البنك الدولي إدراج النشاط غير االستثماري الرامي إلى          -5
 .المال المخصص للبنك للمشروعات االستثمارية    

  .2001تقرير عن تنفيذ برنامج العمل للرصد والتقييم لعام  -4

.  بشأن الرصـد والتقييم    2001تتضمن بيانات عن نتائج تنفيذ خطة عمل عام :  ExCom/Pro.OzL/UNEP/11/35الوثيقة 
 بشأن تقييم قطاع 33/2 وتقييمًا لتقارير إتمام المشروعات التي وردت خالل العام ، ومتابعة للمقرر  وهي تتضمن تجميعًا

حول المشروعات التي أتمت في قطاع اإليروسوالت ، وتقريرًا مرحليًا بشأن  ) النظرية(الرغاوي ، وموجزًا للدراسة المكتبية    
 .ادل معلومات اليونيب الدراسة المكتبية التي مدت مدتها حول أنشطة غرفة تب   

 .تقرير إتمام المشروعات الموحد   )أ( 

 :القضايا المطلوب معالجتها   

تحسينات بشأن تنفيذ وجودة  تقارير إتمام المشروعات ، التي ال يزال تقديمها يتأخر وآثيرًا ما تكون فيها فجوات في  •
 .البيانات الالزمة 

، بشأن تقديم البيانات الكافية من جانب المنشآت 32/18نفذة  للمقرر الوضع القائم فيما يتعلق بمتابعة الوآاالت الم  •
المستفيدة لوضع تقارير إتمام المشروعات ذات جودة طيبة ، وذلك باحتجاز صرف جزء من أموال المشروع إذا آان           

 .ذلك ممكنًا 
 . ي  تقريـر إتمام المشروعتحديد قائمة المعدات المطلوب تدميرها ، وبيان أسلوب التدمير في وثيقة المشروعات وف    •

 .التوافق بين البيانات الواردة  في تقرير إتمام المشروعات والتقارير المرحلية    �

 :قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

  .2001مل للرصد والتقييم عن عام   أن تحيط علمًا بالتقرير المتعلق بتنفيذ برنامج الع -1
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أن تقر التوصيات بشأن االتيان بمزيد من تحسين جودة  التقارير المتعلقة بإنهاء المشروعات ، وهي التوصيات    -2
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/11 من الوثيقة  30الواردة  في الفقرة  

 ي  بشأن تقارير التقييم في مشروعات الرغاو 33/2متابعة المقرر  )ب( 

 :القضايا المطلوب معالجتها   

تطبيق الدروس المستفادة في وضع وتنفيذ    ) أ: (الخيارات لحل القضايا التي ال تزال معلقة بشأن تقييم الرغاوي  •
 .المراجعات المالية للمشروعات التي جرى تقييمها المتعلقة بهذا الموضوع    ) ب(المشروعات في المستقبل ؛ 

-HCFC مدة المشروعات في مشروعات الرغاوي ، التي تتحول إلى تكنولوجيا الـ     الحاجة واإلمكانية بشأن تقصير �
141b.  

 : قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   :الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

 إقرار أحد الخيارات لحل القضايا المعلقة في مجال تقييم الرغاوي    -1

من األمانة والوآاالت المنفذة  مواصلة العمل على تخفيض مدة مشروعات الرغاوي التي تتحول إلى      أن تطلب  -2
  .HCFC-141bالتكنولوجية  

أن تحيط علمًا بالتقرير عن اآلثار المترتبة على الحرائق ، والتي تضمنتها تقارير بعض مشروعات التحول في مجال        -3
 .الرغاوي 

 .بشأن مشروعات اإليروسوالت ملخص الدراسة المكتبية   )ج( 

 :القضايا المطلوب معالجتها   

 .النهج والمسائل التي تم تبينها في سبيل التقييم الكامل لمشروعات اإليروسوالت التي تم انجازها     �

 :قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

 .حيط علمًا بالنهج والمسائل التي تم تبينها في سبيل التقييم الكامل لمشروعات اإليروسوالت   أن ت -1

 .تقرير مرحلي عن تقييم غرفة تبادل المعلومات   )د( 

  :القضايا المطلوب معالجتها   

 .القضايا التي تم تبينها لتقييم أنشطة غرفة تبادل المعلومات التابعة لليونيب  �

 :قد ترغب اللجنة الفرعية بأن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   :من جانب اللجنة الفرعية الخطوات المتوقعة   

 .أن تحيط علمًا بالقضايا المتعلقة بتقييم أنشطة غرفة تبادل المعلومات التابعة لليونيب   -1

 تقرير ختامي عن تقييم مشروعات قطاع المذيبات  -5

الوثيقة تتضمن النتائج الرئيسية والتوصيات الناشئة عن عملية تقييم   هذه  :ExCom/Pro.OzL/UNEP/12/35الوثيقة 
 ) .1 (5 مشروعًا منجزة  في المذيبات في سبعة من بلدان المادة   30تناولت 

 :القضايا التي ينبغي معالجتها 

 . في مشروعات المذيبات المحولة ODSاستدامة إزالة الـ     •
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  .TCAتعمالها آبديل في تحويالت تطبيقات الـ  مادة ينبغي عدم قبولها واس : HCFC-141bالـ   •
 . والتخلص منها  ODSتدمير المعدات التي تعمل بالـ   •
 تأخيرات في التنفيذ  •
 تغير آثير الحدوث في التكنولوجيا والمعدات الموافق عليها     •
  .TCEتحديد مدة التعرض القسوى للمذيبات المكلورة  غير المستنفدة لألوزون ، خصوصًا الـ       •
  بشأن أمان العاملين وصحتهم وآذلك بشأن الوقع البيئي ، خصوصًا في معالجة المياه المستعملة     شواغل •
 .التقييم الزائد في التكلفة الرأسمالية اإلضافية في بعض المشروعات   •
 .استنزال وفورات المشروعات من تمويل الجهة النظيرة    •
 المذيبات وفي المشروعات التي تحقق وفورات تشغيلية   صعوبات في التصدي لموضوع اإلزالة بالنسبة لضعار مستعملي   •

 .آبيرة 

 : قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   :الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

 .أن تحيط علمًا بالنتائج والدروس المستفادة  والتوصيات الواردة في التقرير       -1

 التي ODSلوحدة  الوطنية لألوزون بقدر اإلمكان بالشهادة  بصحة فواتير شراء مذيبات الـ     أن تطلب أن تقوم ا -2
تشتريها المنشآت المستفيدة ، وأن تظل تلك الفواتير هناك ولدى المنشأة المستفيدة آمحفوظات إلمكان التحقق الالحق         

 .من صحتها 

 على الطراز والرقم المسلسل أو أية عالمة أخرى إيجابية           أن تطلب من الوآاالت المنفذة  إدراج البيانات التي تدل     -3
 .  ، في سبيل آفالة المطابقة PCRللتحقق ، بالنسبة لجميع معدات خط األساس ، سواء في وثيقة المشروع أو في الـ   

أو  /ثمنًا وأن تطلب من الوآاالت المنفذة أن تبين في تقرير إتمام المشروع الوفورات الناشئة عن شراء معدات أرخص   -4
تحقيق تكاليف تشغيل إضافية أقل أو تحقيق وفورات تشغيلية إضافية أآبر مما آان متوقعًا ومعتمدًا ، وإعادة مقدار     
نسبي من المال يوازي حصة المنحة المقدمة للتمويل في مجموع التكلفة اإلضافية المؤهلة للتمويل ، إلى الصندوق        

 .المتعدد األطراف   

 2002عمل للرصد والتقييم لعام مشروع برنامج ال -6

 ، الذي  2002تشمل هذه الوثيقة مشروع برنامج العمل للرصد والتقييم لعام     : ExCom/Pro.OzL/UNEP/13/35الوثيقة 
ويتبع ذلك اقتراح بإجراء دراسات تقييم لعام  . يلخص النتائج التي تم التوصل إليها في تطوير النظام القائم للرصد والتقييم     

تقديم القضايا الرئيسية المتعلقة بالتقييم ، والنهج المنهجي العام والميزانية الالزمة لتنفيذ دراسات التقييم في عام  ، و2002
2002.  

 :القضايا المطلوب معالجتها   

 مبادئ اإلرشاد والقضايا الرئيسية في مجال التقييم  •
  .2002دراسات التقييم المقترحة لعام  �

 : قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   :اللجنة الفرعية الخطوات المتوقعة من جانب   

 . للرصد والتقييم  2002الموافقة على برنامج العمل المقترح لعام  -1

 المشروعات التي تم انجازها ولها أرصدة  -7

لمنفذة  بشأن المشروعات التي تم  تتضمن هذه الوثيقة ما جاء من الوآاالت ا  : ExCom/Pro.OzL/UNEP/14/35الوثيقة 
 .انجازها ولها أرصدة ، وبشأن إعادة  األموال من المشروعات التي تم إلغاؤها      

 :القضايا المطلوب معالجتها   
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 . من المشروعات التي تم إلغاؤها  1,321,276 دوالر أمريكي منها  4,373,514إعانة الوآاالت مبلغ  •
 .منذ أآثر من سنتين أرصدة  من المشروعات التي تم انجازها    •
 .إعادة برمجة أموال التعزيز المؤسسي    •
 .التصنيف السابق ألوانه لمشروعات مصنفة آمشروعات تم انجازها    •

 .مشروعات خط المنح من البنك الدولي التي يبدو أن فيها تصحيحات مستمرة      �

 :صي اللجنة التنفيذية بما يلي   قد ترغب اللجنة الفرعية في أن تو :الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/14أن تحيط علمًا بالتقرير الوارد في   -1

 دوالر أمريكي من اليوئنديبي و   722,454 ، البالغة  35أن تحيط علمًا بمستويات األموال التي تعاد إلى االجتماع الـ    -2
 .مريكي من البنك الدولى   دوالر أ 2,456,916 دوالر أمريكي من اليونيدو و   1,093,144

 .أن تطلب من اليونيب توضيح المعني المقصود من إعادة برمجة األموال لمشروعات التعزيز المؤسسي       -3

أن تحيط علمًا بقلق أنه يبدو أن مشروعات قد صنفت باعتبارها تامة االنجاز بينما لم يتم انجازها فعًال ، وأن تطلب من   -4
 . عند التصنيف المشروعات على أنها مشروعات تم انجازها  28/2لمقرر الوآاالت أن تلتزم بدقة با 

 التأخيرات في التنفيذ  -8

تتضمن هذه الوثيقة تقييمًا للتقدم المحرز في مشروعات  تبين أنها تعاني من   :ExCom/Pro.OzL/UNEP/15/35الوثيقة 
وتشمل هذه الوثيقة     . 34مرحلية المقدمة إلى االجتماع الـ  تأخيرات في التنفيذ ، على أساس المعلومات الواردة  في التقارير ال  

 . أيضا طلبات إضافية إللغاء مشروعات  

 :القضايا المطلوب معالجتها   

 .األسباب الجذرية للتأخيرات والتحاليل الجارية المزمعة    •
  .34جتماع الـ الخطوات الممكن اتخاذها للمشروعات التي لم تلتزم بالمواعيد القصوى المحددة  بقرار من اال       •
  .34الخطوات الممكنة بالنسبة للمشروعات التي لم تحقق تقدمًا منذ االجتماع الـ    •

 .إلغاء المشروعات الموصى بإلغاءها   �

 : قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   :الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

 بشأن المشروعات التي عانت من UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/15الواردة  في  أن تحيط علمًا بالتقارير  -1
 .تأخيرات في التنفيذ من جانب الوآاالت المنفذة  والوآاالت الثنائية 

أن توافق على أنه ينبغي لألمانة وللوآاالت المنفذة  أن تتخذ الخطوات الالزمة طبقًا لتقييمات الوضع القائم التي تتم     -2
 .انة ، أي تقدم ، بعض التقدم ، ال تقدم ، مع تبليغ وأخطار الحكومات حسب مقتضى الحال  على يد األم

أن تحيط علمًا بأن األمانة ستقوم باستعراض شامل للوضع القائم في المشروعات الجاري تنفيذها ، وأن ترخص   -3
يم مع تقديم تقرير عن ذلك إلى االجتماع   لألمانة بتعديل تصنيفياتها لفئات التقدم وبعض التقدم ، على أساس نتائج التقي 

  .36الـ 

  .30النظر في وضع مواعيد قصوى للمشروعات الواردة  قائمتها في الفقرة       -4

 :إلغاء المشروعات التالية   -5

 ) .اليونيدو  (ALG/FOA/19/INV/13 في الجزائر Prosider Berrahalمشروع رغاوي  )أ( 
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 Master  لدى HCFC-22ي صنع رغوة الـ ب ي الجاسئة باستعمال تكنولوجيا الـ         فCFC-11إزالة الـ     )ب         (
Cooler and Cia Ltd. COL/FOA/26/INV/31)     البنك الدولي.( 

 في صنع معدات التبريد  HFC-134a و HCFC-141b بالتحول إلى  CFC-12 و الـ  CFC-11إزالة الـ    )ج(
البنك  (Refrigerators Manufacturing Pakistan Ltd, PAK/REF/26/INV/31المنزلي لدى 

 ) .الدولي  

(  في صنع الرغاوي الجاسئة HCFC-141b إلى النفخ بالماء وتكنولوجيا الـ  CFC-11التحول عن الـ   )د(
البنك الدولي     (Bangkok Integrated Trading Co.,   THA/FAO/27/INV/109لدى  ) الرازازية 

( 

  .34/11متابعة المقرر : ح بشأن التغيرات  تقرير عن مؤشرات األداء واقترا  -9

تستعرض بإيجاز خلفية وضع مؤشرات األداء ثم تعالج المعلومات المقدمة من       : ExCom/Pro.OzL/UNEP/16/35وثيقة 
 .الوآاالت 

 :القضايا المطلوب معالجتها   

  .2000األداء مقابل المشروعات غير المثقلة وغير االستثمارية في عام   •
 .عديالت في ضوء التحليالت المزمعة الجارية والتخطيط االستراتيجي   اقتراحات بت �

 :قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16أن تحيط علمًا بالتقرير الوارد في   -1

  .34/9 و 34/7بعة للمقررين متا: التقارير المرحلية  -10

 وفي سياق استعراضها للتقارير    34إن اللجنة التنفيذية ، في اجتماعها الـ      : ExCom/Pro.OzL/UNEP/17/35الوثيقة  
،   ) ط(و ) هـ (34/7المقرر (المرحلية من الوآاالت المنفذة ، طلبت من اليونيب والبنك الدولي أن يقدما معلومات إضافية        

وهذه الوثيقة تلخص المعلومات المقدمة من اليونيب والبنك الدولي التي وردت إلى              ) . ي(، ) ح(، ) ج (34/9والمقرر 
 .الصندوق المتعدد األطراف إعماًال لتلك المقررات      

 :القضايا المطلوب معالجتها   

 .تقديم نشرة  متعلقة ببيانات لجنة الخيارات التقنية  •
 .لمحيط الهادئ تحديث الستراتيجية البلدان الجزرية في ا   •
  .34التضارب في البيانات في التقرير المرحلي من البنك الدولي المقدم إلى االجتماع الـ     •
 .التقرير المحدث عن الوضع القائم في تقرير أجهزة تبريد المباني في تايالند    •

 وتايالند  الوطنية في ماليزيا  CFCالورقة المقدمة بشأن الخبرة المكتسبة في وضع مشروعات إزالة الـ      �

 :قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/17أن تحيط علمًا بالتقرير الوارد في   -1

  .2002الميزانية المقترحة ألمانة الصندوق لعام   -11

  .2002 تقدم ميزانية أمانة الصندوق لعام  :ExCom/Pro.OzL/UNEP/18/35الوثيقة 

 :قد ترغب اللجنة الفرعية في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي   : الخطوات المتوقعة من جانب اللجنة الفرعية   
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 .أن تعتمد الميزانية المقترحة  -1

----- 


