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الوثيقة

تشير الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/18/Add.1إلى تقرير التحقق وبرنامج عمل العام 2011
الذي يغطي األموال المتبقية لخطط إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاعي االستھالك واإلنتاج في الھند على
النحو الوارد في الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/34واإلضافة األولى.
مسائل تُطرح للمعالجة:



ما إذا كان ينبغي طلب إعادة األموال المتبقية؛ أو
الموافقة على خطة عمل جديدة.

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بتقرير التحقق من خطة اإلزالة في قطاعي استھالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون في
الھند لعام 2011؛

)ب(

القيام بما يلي ،في ضوء المقررات المتخذة خالل مناقشة البند )6ب() (1من جدول األعمال،
التقرير المرحلي المج ّمع ،في حالة الموافقة على التوصية المتعلقة بھذا التقرير:
)(1

أن تطلب إلى البنك الدولي ،بوصفه الوكالة المنفذة ،أن يقدم إلى االجتماع األخير في عام
 ،2014تقارير استكمال المشروعات عن جميع األنشطة في إطار خطة إزالة رابع كلوريد
الكربون في الھند؛

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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أو
)(2

أن تطلب إلى البنك الدولي أن يستكمل تنفيذ جميع خطط العمل الموافق عليھا بالفعل؛

)(3

أن تطلب تقرير حالة بخصوص األنشطة الجارية ،واألرصدة المتبقية ،وااللتزامات
والجداول الزمنية لالستكمال يغطي كل وكالة ثنائية ومنفذة مشتركة ،وذلك إلى االجتماع
األول في عام 2014؛

أو
)(4

النظر في الموافقة على بعض أو كل األنشطة المقترحة في خطة عمل إزالة رابع كلوريد
الكربون في الھند ،في ضوء التعليقات والمعلومات المقدمة؛

)(5

أن تنظر في مطالبة البنك الدولي بتحويل األرصدة التي تعتبر الزمة لالستمرار في
عمليات وحدة إدارة المشروع ألغراض الرصد ما بعد العام  2013إلى وكالة منفذة
أخرى؛

)(6

أن تطلب إلى حكومة اليابان ،بوصفھا وكالة ثنائية ،وكذلك إلى اليونيدو أال يتكبدا أية
التزامات جديدة وأن يعيدا األرصدة المتبقية بنھاية عام 2013؛ و

)(7

أن تطلب تقريرا محددا يشتمل على تقارير منفصلة عن األنشطة الجارية واألنشطة
المستكملة منذ االجتماع السبعين ،وما يرتبط بھا من مصروفات ،وأرصدة متبقية،
والتزامات وجداول زمنية لالستكمال من جانب البنك الدولي ،واليونيدو وحكومة اليابان
بوصفھا الوكالة الثنائية ،فيما يتعلق بأنشطة كل منھا ،وكذلك موجزا عن ذلك ،لكي يقدمه
البنك الدولي ،بوصفه الوكالة الرئيسية ،وذلك قبل ثمانية أسابيع من االجتماع األخير في
عام .2014
------

2

