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  تنظيم العمل.  (ب)
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  حالة المساھمات والمصروفات.  -4
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  .تقارير الحالة واالمتثال  (ج)
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  يونيب)؛البرنامج األمم المتحدة للبيئة (  )3(    
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  .)70/14مؤشرات األداء (المقرر   (ب)
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  .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 يقةثالومن  120والفقرة  68/11على المناخ (المقرر 

 المعتمدةورقة منقحة بشأن معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك   -11
  (ج)).70/21(د) و69/24(ب) و69/22(المقررات  60/44بموجب المقرر 
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