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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 نتريال لتنفيذ بروتوآول مو

 االجتماع الخامس والعشرون للجنة الفرعية الستعراض المشروعات                                   
 2002آذار / مارس19-18، مونتريال 

 
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 

 
 
 .افتتاح االجتماع    -1
 
 .إقرار جدول األعمال       -2
 

قد ترغب اللجنة الفرعية في إقرار مشروع جدول األعمال آما ورد في الوثيقة                     
UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/1. 

 
 مالحظات افتتاحية      -3

  
مالحظات افتتاحية من مدير الصندوق حول برنامج عمل اللجنة الفرعية بشأن الموضوعات المقدمة إلى                          

 .االجتماع السادس والثالثين للجنة التنفيذية بشأن إتاحة الموارد              
 
 : تنظيم العمل  -4
 

  مساءً  6 إلى 3لساعة    إلى الواحدة، وا    10الساعة   : جلسة اإلثنين  
  مساءً  6 مساًء إلى  3: جلسة الثالثاء  

 
 نظرة عامة الى المسائل التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات              -5
 

المسائل مبينة أدناه مع إشارة إلى الفقرات المتصلة بها في ورقة النظرة العامة                       
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/17) : 

 
ومناهج اإلزالة القطاعية ومناهج اإلزالة الوطنية              التطابق بين آل مشروع على حدة          (أ)

 )  8 إلى   4الفقرات  (
 )11 إلى  9الفقرات ) (5(التغير في مستوى ملكية الشرآة في بلدان المادة             (ب)
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 .قد ترغب اللجنة الفرعية بتقديم التوصيات بشأن المسائل التي أثيرت         

 
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/18)التعاون الثنائي    -6
 

ستة اقتراحات من حكومة آندا والسويد تمت التوصية بها للموافقة                 .  اقتراحاً 25مانة  استعرضت األ   
 اقتراحًا من حكومتي أستراليا       17و. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/2)الشاملة     
واقتراحًا من       . والجمهورية التشيكية والتي أحيلت إلى النظر فيها بشكل فردي أو هي على قيد البحث          
وتندرج المسائل بشأن آل اقتراح في تعليقات األمانة            . لتشيكية لبيالروس قد تم سحبه   الجمهورية ا   
 .الواردة في الوثيقة أعاله     

 
يتعلق الموضوع الذي قدمته حكومة أستراليا باستراتيجية اإلزالة لثمانية بلدان جزرية في المحيط                         

وسوف يتم بحث هذه     .  مشترك وقدمت حكومة أستراليا واليونيب هذه االستراتيجية بشكل          , الهادئ    
 من جدول     7، بموجب البند 2002االستراتيجية في سياق تعديالت برنامج عمل اليونيب لعام         
 .األعمال   

 
 اقتراحًا     16قد ترغب اللجنة الفرعية في التوصية بالموافقة على ست اقتراحات، وإرجاء النظر في           

مزيد من التوصيات حسب المالئم بشأن اقتراح               من جدول األعمال وتقديم ال           7من أستراليا حتى البد      
 .آخر من الجمهورية التشيكية أللبانيا       

 
 برامج العمل   -7
 

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/19) 2002تعديل على برنامج عمل اليونيب لعام         (أ)
 

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/20) 2002برنامج عمل اليوئنديبي لعام      (ب)
 

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/21) 2002برنامج عمل اليونيدو لعام       (ج)
 
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/22) 2002برنامج عمل البنك الدولي لعام        (د)

 
 ما    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/2)يوصى بجميع األنشطة المقترحة للموافقة الشاملة           

وقد جرى وصف المسائل المتعلقة بهذه            .  نشاطًا التي تم إرجاؤها لينظر فيها بشكل فردي        65عدا 
(وبرامج عمل اليوئنديبي     )  نشاطًا49(طة في تعليقات األمانة على تعديالت برنامج عمل اليونيب            األنش

 .في الوثائق المبينة أعاله    ) نشاط واحد  (والبنك الدولي   )  أنشطة9(واليونيدو   )  أنشطة6
 

شطة ذات     هناك مسألتان في برامج عمل اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي، تتعلق األولى منهما باألن              
االختالفات في البيانات وتتعلق األخرى بالتطابقات المحتملة مع أنشطة الوآاالت األخرى، وسوف تقوم                        
الهيئة الفرعية المعنية بالرصد والتقييم والشؤون المالية بالنظر فيها أيضًا في سياق خطط األعمال لعام                     

 . لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي     2002
 

تأييد التوصيات بالموافقة الشاملة لألنشطة الواردة في               " 1: " الفرعية بالقيام بما يلي  قد ترغب اللجنة   
" 2" وبرامج العمل لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي،             2002تعديالت برنامج عمل اليونيب لعام         
لكلمة       نشاطًا مع المسائل على أساس المعلومات المقدمة في الوثائق، وا               65تقديم التوصيات بشأن    
التي  ألقتها األمانة وفي ضوء نتائج مباحثات اللجنة الفرعية المعنية بالرصد والتقييم والشؤون المالية                      
 . بشأن الفروقات في البيانات والتطابقات المحتملة في خطط أعمال الوآاالت المنفذة                         

 
 المشروعات االستثمارية       -8
 

 بلد لتنظر فيها اللجنة       48قطاعية من حكومات       قدمت المشروعات االستثمارية واالستراتيجيات ال             
وتعتبر جميع المشروعات االستثمارية جزءًا من خطط          . الفرعية المعنية باستعراض المشروعات         
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 إلزالة   2002 لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي ما عدا البرامج السنوية لعام                 2001األعمال لعام       
.  الصين والهند، والخطة القطاعية للمذيبات في الصين               في قطاعات اإلنتاج في آل من        CFCمواد    
 أما وصف المشروعات وتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق على هذه المشروعات فترد في الوثائق                            
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/23 to 30. 

 
 المشروعات االستثمارية التي يوصى بالموافقة الشاملة عليها                (أ)
 

ة مشروعات استثمارية في الوثيقة      يوصى بالموافقة الشاملة على أربع       
UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/25/2) .      قد يالحظ أعضاء اللجنة الفرعية أن الوثيقة

تحتوي على مشروعات وأنشطة أيضًا ناشئة من التعاون الثنائي ومن برامج العمل ومن                        
وقد تم  . تعديالت برامج العمل للوآاالت المنفذة التي تمت التوصية بالموافقة الشاملة عليها                     

 ).  النظر في هذه األنشطة في بنود جدول األعمال السابقة         
 

 .الهيئة الفرعية مدعوة للتوصية بالموافقة على المشروعات االستثمارية الواردة في القائمة                    
 

 المشروعات ليجري النظر فيها بشكل فردي           (ب)
 

طط إزالة    مشروعًا واستراتيجيات قطاعية وخ         26يحتوي المرفق األول بهذه الورقة على          
 دوالر أمريكي   41.430.236مندرجة ليجري النظر فيها بشكل فردي، بقيمة إجمالية تبلغ         

وتمت الموافقة على التكاليف اإلضافية مع الوآالة المنفذة ذات الصلة بجميع                         . حسب تقديمها   
ويجري تناول    .  اقتراحًا لها فروقات في البينات      16و. االقتراحات ما عدا ستة اقتراحات منها        

 ,آل مسألة في صحيفة تقييم األمانة المتضمنة في الوثيقة ذات الصلة للمشروع القطري                  
 

قد ترغب اللجنة الفرعية بالتوصية بشأن المشروعات واالستراتيجيات القطاعية وخطط                       
اإلزالة في المرفق األول على أساس تعليقات األمانة في وثائق المشروعات القطرية، وأي                               
 .    رى تقديمها في االجتماع وعوامل أخرى حسب المالئم            آلمات إضافية ج       

 
 أوراق السياسة العامة     -9
 

 .تمويل التكنولوجيا غير الداخلة في مجال الملكية العامة              (أ)
 

 .قد ترغب اللجنة الفرعية في النظر في المسائل التي أثيرت في الورقة         
 

 .مسائل أخرى    -10
 

  
  
 
 


