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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
 اإلجتماع التاسع والعشرون

 9111تشرين الثاني /نوفمبر 42-42بيجنغ، 
 

 رصد والتقييم والشؤون الماليةتقرير اإلجتماع التاسع للجنة الفرعية لل
 

 مقدمة
 
 

 عقدت اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والشؤون المالية التابعة للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد   -9
 تشرين /نوفمبر 44و  49األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير اجتماعًا في بيجنغ في الفترة بين 

 .9111الثاني 
 
 ء اللجنة الفرعية وممثلون عن كل من البهاما وبلجيكا وكندا والصين والسويد حضر اإلجتماع أعضا  -4

 .وأوغندا باإلضافة إلى ممثلين عن الوكاالت المنفذة وأمانة األوزون وأمين الصندوق
 
 .كما حضر اإلجتماع، بصفة مراقب، ممثلون عن إيطاليا واليابان والواليات المتحدة األمريكية  -3
 
 .ورحبت بالمشتركين( بلجيكا)جتماع رئيسة اللجنة الفرعية السيدة لودغارد كوبنز افتتحت اإل  -2
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل: من جدول األعمال 1البند 
 
   :أقرت اللجنة الفرعية جدول األعمال التالي  -5
 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -9
 : 9111تنفيذ برنامج العمل للرصد والتقييم لعام   -4

 تقرير عن تقييم مشاريع التبريد (أ)
 تقرير عن تقييم مشاريع التعزيز المؤسسي  (ب)  

 دراسة نظرية عن مشاريع الرغاوى ( ج)
 تقرير مجمع عن إتمام المشاريع (د)

 
   4222مشروع برنامج العمل للرصد والتقييم لعام   -3
 
 التأخيرات في تنفيذ المشاريع  -2

 نظرة عامة ( أ)
 ئيالتعاون الثنا  ( ب)
 اليوئنديبي ( ج)
 اليونيب ( د)
 اليونيدو ( هـ)
 البنك الدولي ( و)

 
 تبعات إلغاء المشاريع   -5
 
 المشاريع التي تمت مع أرصدة   -2
 
  42/45تنفيذ المقرر ( : 5)تقرير عن الوضع الراهن بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون لبلدان المادة  -7
 
 4222ف لعام مشروع خطة مجمعة ألعمال الصندوق المتعدد األطرا  -2

 

 :للهيئات التالية 4222مشروع خطط األعمال لعام   -1
 اليوئنديبي ( أ)
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 اليونيب ( ب)
 اليونيدو ( ج)
 البنك الدولي (د)

 

 

 4222الميزانية المقترحة ألمانة الصندوق لعام   -92
 

 مسائل أخرى  -99
 

 إعتماد تقرير اللجنة الفرعية -94
 

  .إختتام اإلجتماع  -93

 
 1111ل للرصد والتقييم لعام تنفيذ برنامج العم: من جدول األعمال 2البند 

 
 تقرير عن تقييم مشاريع التبريد ( أ)
 
 تقرير عن تقييم مشاريع التعزيز المؤسسي  ( ب)
 
  9111قــدم كبيــر مســؤولي الرصــد والتقيــيم أقســام التقريــر بشــأن تنفيــذ برنــامج العمــل للرصــد والتقيــيم لعــام   -2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/5)    لقـة بتقيـيم مشـاريع قطـاع التبريـد وتقيـيم مشـاريع المتع    (9والضـميمة  9والتصـويب
 .التعزيز     المؤسسي

 
 الحظت اللجنة الفرعية بارتياح، خالل المناقشة، المنهج المنسجم الذي طبقه كبير مسؤولي الرصد - 7

 والتقييم في تقييم الموضوعين المذكورين أعاله، كما الحظت أنه كان هناك تغطية مالئمة ألنماط 
 ع، ومن أن النقص في توازن التغطية الجغرافية كان يعزى إلى عوامل مؤقتة يمكن المشـاري

 واقترحت محاولة تأمين اشتراك أوسع لوحدات األوزون الوطنية في عملية . تصحيحها في المستقبل
 .  التقييم

 
 :اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي أوصتفي أعقاب المناقشة، - 2
 

 ط علما بالملخصات األولية لتقييمات مشاريع التبريد والتعزيز المؤسسي وأن تطلب أن تحي ( أ)
 إلى كبير مسؤولي الرصد والتقييم أن يقدم إلى اإلجتماع الثالثين التقارير النهائية بشأن تقييم 
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 .مشاريع التبريد ومشاريع العزيز المؤسسي مع خطة عمل لمتابعة نتائج تلك التقييمات
 

 كبير مسؤولي الرصد والتقييم أن يدخل تدمير آالت اإلنتاج التي تستند إلى الطلب إلى  ( ب)
 .المواد المستنفدة لألوزون في قائمة المسائل الرئيسية للتقييم

 
 دراسة نظرية عن مشاريع الرغاوى (ج)
 
      9111ام قـــدم كبيـــر مســـؤولي الرصـــد والتقيـــيم قســـم التقريـــر المتعلـــق بتنفيـــذ برنـــامج العمـــل للرصـــد ولتقيـــيم لعـــ- 1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/5)  المتعلقة بملخص الدراسة النظرية بشأن تقييم مشاريع  )9والضميمة  9والتصويب 
 . الرغاوى

 
 عقدت اللجنة الفرعية اجتماع تبادل اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغي للجنة التنفيذية واللجنة الفرعية - 92

 وبالتالي، . كون قادرة أن تطلب إدراج مشاريع محددة في التقييمللرصد والتقييم والشؤون المالية أن ت
 .اللجنة الفرعية أن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالمنهاج المقترح لتقييم مشاريع الرغاوى أوصت

 
 تقرير مجمع عن إتمام المشاريع ( د)
 

  9111للرصد والتقييم لعام قدم كبير مسؤولي الرصد والتقييم قسم التقرير المتعلق بتنفيذ برنامج العمل - 99
UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/5)  المتعلق بتقرير مجمع عن إتمام المشاريع )9والضميمة  9والتصويب. 

 
 تركزت المناقشة في اللجنة الفرعية على التوصية الواردة في التقرير بأنه ينبغي عدم تحويل نسبة   -94

 الت المنفذة في وقت اعتماد التكاليف، وأنه ينبغي مئوية من التكاليف اإلدارية لكل مشروع إلى الوكا
 .تعليقها حتى اكتمال المشاريع وحتى يتم استالم التقرير المستكمل والبيان النهائي للشؤون المالية

 
 : اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي أوصتفي أعقاب المناقشة، - 93
 

دته الوكاالت المنفـذة لمعالجـة التقـارير المتراكمـة عـن إتمـام أن تحيط علما بالجدول الزمني الذي أع ( أ)
  .المشاريع لضمها إلى التقرير الجاري

 
 ، أن تطلب إلى األمانة إعداد تقرير 4222ألغراض اإلجتماع الثالث للجنة التنفيذية في العام  ( ب)
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العمليـــــــــــــــة  الجوانب  عن امتثال الوكاالت المنفذة للبرامج الزمنية لتقديم تقارير إتمام المشاريع وعن
إتمـــام المشـــروع بمــــا  والجوانب القانونية لتعليق جزء من التكاليف اإلدارية للمشروع حتى يتم تقديم تقرير 

 .   في ذلك البيانات المالية النهائية
 

 ، أن تحيط علما بأنه ينبغي أال يشتمل 9115عند الموافقة على مشروع قبل عام  (ج)
 لى المعلومات األساسية المطلوبة، المرتبطة بإقتراح تقرير إتمام المشاريع إال ع

 . المشروع األساسي
 

 في حالة تقديم تقرير إتمام المشاريع إلى وحدة أوزون وطنية أو إلى حكومة ما للتعليق عليه  ( د)
 ولم يتم استالم أي جواب بعد فترة شهر، أن تقرر بأنه ينبغي للوكالة المنفذة تقديم تقرير إتمام 

 لى األمانة، مع اإلشارة بكل وضوح أن وحدة األوزون الوطنية أو الحكومة المعنية المشاريع إ
 وينبغي أيضا أن تقوم الوكالة المنفذة بإعالم الحكومة المعنية بأنه . لم توافق على ذلك المشروع

 قد تم تقديم تقرير إتمام المشروع إلى األمانة وينبغي دعوة الحكومة إلى التعليق على تقرير 
 .مام المشاريع حسب ما هو مالئمإت

 
 أن تقرر أيضا أنه ينبغي إدراج معلومات تغطي نشاطات اليونيب الجارية ضمن إطار التقرير  (هـ) 

 .المرحلي السنوي
 

الطلـــب إلـــى كبيـــر مســـؤولي الرصـــد والتقيـــيم أن يقـــوم بتنظـــيم نـــدوة عمليـــة، تضـــم الوكـــاالت المنفـــذة  ( و)
تمام العناصر التي  يجب أن تندرج في شكل تقرير إتمام المشاريع المنقح،  واألمانة، لبحث وا 

 وبالنسبة إلى مشاريع التعزيز المؤسسي، أن تدرس مسألة ضم تقرير إتمام المشاريع إلى 
 وفي هذه الندوة . التقرير االنتهائي في نموذج جديد الستعماله في تمديد المشروع

 مج القطرية، مع األخذ في الحسبان الحاجة العملية سوف يتم أيضا بحث التقارير المتعلقة بالبرا
 وينبغي تقديم . إلى معلومات بشأن البرامج القطرية السابقة في سياق إعداد برامج قطرية محدثة
 .تقرير بشأن نتائج انعقاد الندوة العملية إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالثين

 
 علما بأنه ما زال ينبغي تقديم تقرير إتمام  بالنسبة لمشاريع التعزيز المؤسسي، أن تحيط (ز) 

 .المشاريع إلى كبير مسؤولي الرصد والتقييم فقط في حالة عدم وجود طلبات للتمديد
 

 أن تقرر بأنه ينبغي إدراج المعلومات المطلوبة بشأن إتمام البرامج القطرية ضمن إطار التقارير  ( ح)
 .المرحلية السنوية للوكاالت
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 وعوضا عن ذلك، سوف . ر إتمام المشاريع من أجل مشاريع إعداد المشروعال تطلب تقاري (ط) 
 يرسل كبير مسؤولي الرصد والتقييم استمارة استفسار إلى الوكاالت المنفذة للحصول على 

 .  معلومات بشأن إعداد مشاريع داخلة ضمن عينة المشاريع التي يجب تقييمها
  

 2222العمل للرصد والتقييم لعام مشروع برنامج : من جدول األعمال 3البند 
 

 4222قــــــــــدمت كبيــــــــــر مســــــــــؤولي الرصــــــــــد والتقيــــــــــيم مشــــــــــروع برنــــــــــامج العمــــــــــل للرصــــــــــد والتقيــــــــــيم لعــــــــــام - 92
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/6)  4، بشــأن المبــادت التوجيهيــة، و(أ) 4، مســترعية اإلنتبــاه بشــكل خــاص إلــى القســم 

. بحيـث تشـتمل علـى الميزانيـة المقترحـة لبرنـامج العمـل( هــ)4نفيذيـة وبشأن الجدول الزمني للتقـارير إلـى اللجنـة الت( ج)
وأوضــح كبيــر مســؤولي الرصــد والتقيــيم أنــه خــالل عمليــة إعــداد التقريــر، يمكــن لألطــراف أن تلقــي نظــرة علــى مشــروع 

 .التقارير الذي يتم تحضيره بحيث تكون لهذه األطراف الفرصة لتقديم آرائهم
 

 ر إلى اللجنة التنفيذية، أحاطت اللجنة الفرعية علما بالرغبة أيضا في القيام بدراسة فيما يتعلق بالتقاري- 95
عادة التدوير  .نظرية بشأن تقييم مشاريع اإلسترداد وا 

 
 :اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي أوصتفي أعقاب المناقشة، - 92
 

 .الموافقة على برنامج العمل المقترح (أ)  -97
 .دوالر أمريكي 329.222الموافقة على الميزانية لتنفيذها بمبلغ  ( ب)
 الطلب إلى كبير مسؤولي الرصد والتقييم أن يعد ورقة، لتقديمها إلى اإلجتماع الثالين للجنة  (ج)

عــادة التــدوير فــي برنــامج  التنفيذيــة، بشــأن إمكانيــة إدخــال دراســة نظريــة حــول مشــاريع اإلســترداد وا 
 .4222لتقييم لعام العمل للرصد وا

 
 التأخيرات في تنفيذ المشروعات: من جدول األعمال  4البند 

 

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/7 and)قّدمت األمانة تقريرًا بشأن التأخيرات في تنفيذ المشروعــات - 92
Corr.1 ) أخيرات تنفيذ مشاريع ت: ، والذي تناول أيضًا تقارير يجب تقديمها بموجب القرارات التالية للجنة التنفيذية

، الخطوات ( 42/2قرار )المشاريع التي أّخر فيها الطرف المستفيد عملية التنفيذ ( ج)42/99القرار )الوكاالت الثنائية 
عادة التدوير  ، مشروعات خاّصة ( 42/92القرار )المتخذة لإلسراع في تأمين التدابير الوطّنية لمشاريع االسترداد وا 

بعد اكتمال مشروع  CFC؛ و االستمرار في استعمال (  42/42ج و  42/93القراران )ليونيب بالوكاالت التابعة ل
Hualing   (.42/5القرار )في الصين 
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: لفتت األمانة االنتباه إلى ثالثة أنواع من المشروعات وردت في التقرير تشكو من تأخيرات في التنفيذ - 91
؛ والمشاريع  9ر المرحلي األخير ، والتي أدرجت في جدول الوكالة رقم المشاريع التي لم تحرز أّي تقّدم منذ التقري

التي حّققت تقّدمًا والتي أوصي بحذفها في الئحة المشروعات التي تشكو من تأخيرات في التنفيذ والواردة في الملحق 
 . 4لحق ؛ والمشروعات التي حّققت بعض التقّدم والتي أوصي بمتابعة مراقبتها ، والواردة  في الم 9

من تقرير األمانة ، وبشأن بعض  9بعد التوضيح من الوكاالت المنفذة بشأن وضع المشروعات في الجدول - 42
؛ وبعد تبادل اآلراء بين عدد من أعضاء اللجنة الفرعية ، أوصت اللجنة الفرعية أن تقوم  4المشروعات في الملحق 
 :اللجنة التنفيذية بما يلي 

مع التقدير ، بتقارير المشروعات التي شهدت تأخيرات في التنفيذ من قبل ،  أن تأخذ علماً  (أ) 
 .حكومات استراليا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية ووكاالت التنفيذ األربع 

من الئحة المشروعات التي تشكو من تأخيرات في التنفيذ ، المشروعات التي حّققت تّقدمًا  أن تزيل (ب) 
 ( .UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/7 and Corr.1الوثيقة  9 الواردة في الملحق)

، الوثيقة  4الواردة في الملحق )أيضًا االحتفاظ بالمشروعات التي حّققت بعض التّقدم  أن تّقرر (ج) 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/7 and Corr. 1 ) في نطاق اإلعالن في المستقبل عن المشروعات التي تشكو من

 .الطرق المناسبة تأخيرات في التنفيذ ، ب

، الذي أشير إليه في القرار Hauling  (CPR/REF/22/INV/204 )بأن مشروع  أن تأخذ علماً  (د) 
 . CFCبعد إتمام المشروع ، قد توّقف عن استعمال الـ  CFCفي مجال مواصلة استعمال الـ  42/5

شرط Leulmi Foam  (ALG/FOA/22/INV/21 )على طلب اليونيدو في إلغاء مشروع  أن توافق (هـ) 
أن تطلب مّجددًا دعمًا  Leulmi foamأن تعاد إلى الصندوق أي أرصدة متبّقية ، ومع األخذ بالعلم بأنه لن يحق لـ 

 .إضافيًا من الصندوق المتعدد األطراف 

 Maghrebإلى مشروع  Leulmi Foamعلى طلب اليونيدو بتحويل المّعدات من مشروع  أن توافق (و) 

Moussse  (ALG/FOA/26/INV/29 ) شرط أن تعاد إلى الصندوق المتعّدد األطراف أي أرصدة متبّقية من هذا
 ( . Leulmi Foamنتيجًة لتلّقي معّدات من مشروع )المشروع 

شرط أن ( ROM/REF/19/INV/08)في رومانيا  .Technofrig S.Aعلى إلغاء مشروع  أن توافق (ز) 
أن تقّدم ( .Technofrig S.A)ن هذا المشروع ، ومع األخذ بالعلم بأنه يحّق لـ تعاد إلى الصندوق األرصدة الباقية م

 .للصندوق المتعدد األطراف طلبًا لمشروع جديد مختلف 

بعد االستماع إلى صيغة محّدثة لوضع المشاريع التي لم تحّقق تقّدما منذ التقرير المرحلي األخير ، قّررت - 49
 :اللجنة الفرعية ما يلي 

األمانة ، نيابًة عن اللجنة التنفيذية ، بإرسال مذّكرات بشأن احتمال إلغاء المشاريـع التالية  مطالبة ( أ)
 .42/4، التي حّددتها الوكاالت المنفذة ، وفقًا للمقّرر 
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 الوكالة رقم المشروع العنوان المختصر للمشروع

Suavestar: flexible foam slabstock ARG/FOA/20/INV/48 اليوئنديبي 

Andina: domestic ref. inv. PER/REF/15/INV/04 اليوئنديبي 

Recovery and recycling of refrigerant PRC/REF/20/TAS/04 اليوئنديبي 

Nutal: commercial ref. inv. VEN/REF/17/INV/40 اليوئنديبي 

Institutional Strengthening for the phaseout of ODS MOZ/SEV/15/INS/03 ونيبالي 

Coldair,  Modern Refrigerator + Metal furniture Co., Sheet Metal Industries Co SUD/REF/19/INV/06 اليونيدو 

Elimination of CFCs in domestic refrigerator production plants in Aurora S.A. ARG/REF/18/INV/35 البنك الدولي 

Piragua S.A., and Piragua San Luis ARG/REF/18/INV/36 البنك الدولي 

Adzen S.A. C.I.F. ARG/REF/19/INV/43 البنك الدولي 

Musimassejahtera Abadi IDS/FOA/15/INV/30 البنك الدولي 

Real Value Appliances Ltd. IND/HAL/18/INV/60 البنك الدولي 

 

ذّكرات بشأن احتمال إلغاء المشاريـع التالية ، التي مطالبة األمانة ، نيابة عن اللجنة التنفيذية ، بإرسال م (ب)
رسال نسخة إلى مــّورد المّعدات  42/4حددتها الوكاالت المنّفذة وفقًا للمقّرر   .، وا 

 الوكالة رقم المشروع العنوان المختصر للمشروع

P.T. Foamindo Industri Uretan IDS/FOA/11/INV/12 البنك الدولي 

P.T. Erlangga Trimanunggal Kusumah IDS/FOA/13/INV/16 البنك الدولي 

Positive Foam Industry IDS/FOA/15/INV/19 البنك الدولي 

 
 
 
 
 
 
 
اتخاذ قرار أيضًا بإبقاء المشاريع التالية التي حّققت بعض التقّدم ، لإلبالغ عنها في المستقبل ضمن الئحة  (ج)

 .، على النحو المناسب المشروعات التي تشكو من تأخير في التنفيذ 
 

 الوكالة رقم المشروع العنوان المختصر للمشروع

Vita Centralafrique: flexible foam CAF/FOA/19/INV/04 اليوئنديبي 

Recovery and recycling of refrigerant GUA/REF/18/TAS/09 اليوئنديبي 

Inlensa: domestic ref. Inv PER/REF/15/INV/06 اليوئنديبي 
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 الوكالة رقم المشروع العنوان المختصر للمشروع

Copemaco:  chest freezers ref. PER/REF/19/INV/14 اليوئنديبي 

Col-Frio: chest freezers ref. PER/REF/19/INV/16 اليوئنديبي 

Hielomatic: com. Ref. coolers & freezers VEN/REF/19/INV/49 اليوئنديبي 

Training of Customs Officers GAM/SEV/19/TRA/03 اليونيب 

Rabi-Run Refrigeration P., Ltd. IND/REF/19/INV/89 البنك الدولي 

Chandra Frig Co. P., Ltd. IND/REF/19/INV/92 البنك الدولي 

Refrigeration Components and Accessories IND/REF/22/INV/110 البنك الدولي 

Hindustan Refrigeration Industries IND/REF/22/INV/123 البنك الدولي 

Refrigerators and Home Appliances P. Ltd. IND/REF/22/INV/124 البنك الدولي 

Maharaja International Ltd. IND/REF/22/INV/125 البنك الدولي 

Star Foam Paper Products Sdn. Bhd. MAL/FOA/17/INV/59 البنك الدولي 

 

 

 

ع التالية لألسباب المذكورة ، وباألرصدة الباقية ، أخذ العلم ، بالموافقة المتبادلة ، بإلغاء المشاري ( د)
 :كما يلي 

األموال المعادة  أسباب التأخير العنوان المختصر للمشروع رقم المشروع الوكالة
 (بالدوالر األمريكي)

 اليوئنديبي
CPR/FOA/15/INV/97 Dalian No.1: flex foam slabstock 

inv. 
 mgtتحويل الملكية، 
 وجيالم يرغب بالتكنول

 يحدد فيما بعد

 اليوئنديبي
CPR/SOL/19/INV/170 Tianjin Pict. Tube: clean electron 

gun 
 يحدد فيما بعد إفالس

 اليوئنديبي
VEN/REF/18/INV/44 Madosa: domestic ref. inv. 

أغلق المصنع بسبب 
 الترشيد

 يحدد فيما بعد

 البنك الدولي
IND/FOA/17/INV/44 

Sree Precoated Steels Ltd. (under 

SPAP) 
 يحدد فيما بعد إفالس

 البنك الدولي
PAK/REF/19/INV/11 Domestic  Appliances Ltd. (DAL) 

 يحدد فيما بعد نقل الملكية

 اليوئنديبي
PER/REF/15/INV/07 Inresa: domestic ref. inv. يحدد فيما بعد إفالس 

 اليوئنديبي
PER/REF/19/INV/15 

Formetal: chest freezers & 

refrigerators 
 يحدد فيما بعد إفالس
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 :أخذ العلم بإلغاء نشاطات إعداد المشاريع التالية ، وبإعادة األرصدة الباقية ، على النحو التالي  (هـ)

 

األموال المعادة  العنوان المختصر للمشروع رقم المشروع الوكالة
 (بالدوالر األمريكي)

 يحدد فيما بعد غة مشاريع االستثمار في قطاعي الرغاوى والتبريدصيا CMR/SEV/21/PRP/08 اليونيدو

 يحدد فيما بعد (Elasta)إعداد مشروع استثماري في المصنع  ECU/SEV/17/PRP/17 اليونيدو

صياغة مشروع إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع  IVC/REF/16/PRP/04 اليونيدو
 التبريد

 يحدد فيما بعد

عادة التدوير لغازات التبريد  IND/REF/10/TAS/05 اليونيدو  يحدد فيما بعد CFCدراسة جدوى لالسترداد وا 

 

وتحويل معّداته لمشروع Leulmi Foam (ALG/FOA/22/INV/21 )بالنسبة لتوصية إلغاء مشروع     - 44
Maghreb Mousse (ALG/FOA/26/INV/29 )اه في تقريرها ، أشارت رئيسة الصندوق ، إلى أنها ستلفت االنتب

الشفهي للجنة التنفيذية ، بشأن ما إذا كانت القرارات كقرار إلغاء مشروع وتحويل معّداته في آن واحد معًا ، من 
 .صالحيات اللجنة الفرعية للّرصد والتقييم والشؤون المالية 

 تبعات إلغاء المشاريع: من جدول األعمال  5البند 
طلبت اللجنة التنفيذية من اللجنة الفرعية أن تعيد النظر في توصيتها بشأن  في اجتماعها الثامن والعشرين ،- 43

إعادة المطالبة بإحياء المشروعات الملغاة ، وبنوع خاص بشأن احتمال تكرار هذا الوضع ، والتبعات الماّلية الناجمة 
ألمانة تقريرًا عن تبعات إلغاء وقّدمت ا( . 42/91القرار ) عن الّسماح بإعادة المطالبة بإحياء المشاريع الملغاة 

وفي أعقاب مناقشة بشأن . ، المرتكزة على معطيات الوكاالت المّنفذة ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/8)المشاريع 
 :هذا الموضوع ، تّم خاللها عرض مقترحات متعّددة ، قّدمت اللجنة الفرعية إلى اللجنة التنفيذية توصية بما يلي 

جّددًا بمساعدة من الصندوق المتعّدد األطراف للمشاريع التي ّتم إلغاؤها عدم السماح بالمطالبة م ( أ)
 .لألسباب التالية 

   5تحويل الملكية إلى بلد من غير بلدان المادة. 

 اإلفالس 

الّسماح بالمطالبة مجّددًا بمساعدة من الصندوق المتعّدد األطراف بمستوى تمويل ال يتعّدى الذي  ( ب)
، بموجب قرار يتخذ لكّل مشروع على حدة ، وبالنسبة للمشاريع التي تّم  تّمت الموافقة عليه سابقاً 

 :إلغاؤها ألسباب أخرى كاألسباب التالية 

  الوضع المالي /بطلب من الشركة. 
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  ( بعد التأكد من أن أسباب التأخيرات الّسابقة قد أزيلت )تأخيرات في التنفيذ مستّمرة 

  عدم التجاوب من قبل المستفيد. 

أعاله ، ال يجوز تنفيذ ( ب)االت التي سمح فيها بالمطالبة مجّددًا بإحياء أحد المشاريع ، وفقًا للفقرة الفرعية وفي الح
 .الطلب الجديد ضمن األشهر األربعة والعشرين التي تعقب اإللغاء 

قًا للفقرة الفرعية إضافة إلى ذلك يمكن النظر في زيادة مخصصات اإلنفاق إّبان المطالبة الجديدة بإعداد مشروع ، وف
 .أعاله ، ولكّل حالة على حدة ، شرط ااّل تتّعدى ثالثين بالمئة من مخّصصات إعداد المشروع األساّسي ( ب)

وبالنسبة للمشروعات التي تّم إلغاؤها ، يكون قرار اللجنة التنفيذية ساري المفعول فورًا على أساس األسباب - 42
 .التي حّددت إللغاء المشروع 

 
 المشاريع التي تمت مع أرصدة: من جدول األعمال 6د البن

 
وأوضـحت  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/9)   قـدمت األمانـة تقريرهـا بشـأن المشـاريع التـي تمـت مـع أرصـدة - 45

شـهرا،  94بأنه كان قد طلب إلى الوكاالت المنفذة أن تبين وضع األرصدة المتبقية من المشاريع التي تمـت سـابقا قبـل 
وباإلستناد إلى المعلومات المستقاة من التقارير المرحلية األخيرة للوكـاالت المنفـذة، بلغـت . 42/7جب المقرر وذلك بمو 

وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، بلـــغ رصـــيد األمـــوال . مليـــون دوالر 1قائمـــة المشـــاريع مـــع أرصـــدة التـــي حســـبتها األمانـــة حـــوالي 
وحتــى اآلن تــم . مليــون دوالر أمريكــي 22،  9112األول كــانون /المتبقيــة للوكــاالت للمشــاريع التــي تمــت حتــى ديســمبر

وســبق أن بــين كــل مــن اليونيــب والبنــك الــدولي أن تلــك المعلومــات ســتقدم . اســتالم المعلومــات المطلوبــة مــن اليوئنــديبي
م مـا هـي وكان مـن المهـم للجنـة التنفيذيـة أن تعلـ. بتقاريرهما المرحلية السنوية، كما هو الحال بالنسبة للوكاالت األخرى

األرصــدة المتبقيــة مــن المشــاريع التــي تمــت لكــي تعيــد تخصــيص المــوارد، وذلــك لعــدم وجــود مبــالغ كافيــة للموافقــة علــى 
 .جميع المقترحات بالمشاريع الموضوعة أمام اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحالي

 
 حول متى ينبغي إعالن  أوضح ممثلو الوكاالت المنفذة الصعوبات التي واجهوها في التحديد بدقة- 42

 المشروع مستكمال، وذلك نظرا ألنه ما زال يتوجب عليها الوفاء باإللتزامات العالقة في عدد من 
 وتأسف الممثلون لعدم إتاحة البيانات التي يمكن اإلعتماد عليها في اإلجتماع الجاري، واعتبرت . الحاالت

 . ثين للجنة التنفيذيةأنه يمكن توفير تلك المعلومات إلى اإلجتماع الثال
 

 في أعقاب المناقشة، التي فيها أعرب بعض الممثلين عن قلقهم إزاء التأخير الطويل الذي واجهته - 47
عادة األرصدة المتبقية إلى الصندوق المتعدد   الوكاالت المنفذة عند تسكير حساباتها المالية للمشاريع وا 

 :ة التنفيذية القيام بما يلياللجنة الفرعية أن تقرر اللجن أوصتاألطراف، 
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 .اإلحاطة علما، مع التقدير، بتقرير اليوئنديبي ( أ)
 
طلـــب تقريـــر مـــن كـــل وكالـــة، تقدمـــه إلـــى اإلجتمـــاع الثالثـــين للجنـــة التنفيذيـــة، بشـــأن المـــدى الـــذي   ( ب)

 .9112التزمت به حصة أرصدة المشاريع للوكاالت المنفذة من المشاريع التي استكملت حتى عام 
 

تقرير عن الوضع الراهن بشأن إزالة المواد المستنفدة لألووزون لبلألدان : جدول األعمال من 7البند 
 22/25تنفيذ المقرر : 5المادة 

 
تنفيـذ المقـرر :  5قدمت األمانـة تقريـر الوضـع الـراهن بشـأن إزالـة المـواد المسـتنفدة لـألوزون فـي بلـدان المـادة  -42
42/45 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/10) أن البيانات األولية التي تم تلقيها من اليونيب واليونيدو لـم تـوزع ،وذكرت ب

وأوضــح . علــى أعضــاء اللجنــة الفرعيــة ألنهــا بالفعــل كانــت معلومــات أوليــة جــدا ومحــدودة بالنســبة إلــى البلــدان المعنيــة
وأكــد للجنـــة  ممثلــو الوكــاالت المنفـــذة بعــض الصـــعوبات التــي جــرت مواجهتهـــا فــي توفيـــق وتــدقيق البيانــات المتضـــاربة

اللجنــة الفرعيــة أن تقــرر  أوصــتوفــي أعقــاب المناقشــة، . بكــل جديــة 42/45الفرعيــة أن تلــك الوكــاالت تأخــذ المقــرر 
 :اللجنة التنفيذية ما يلي

 
 القسم أ

 اإلعراب عن التقدير لجهود اليونيب واليونيدو في تقديم البيانات األولية عن البلدان التي من  ( أ)
 .ع التعزيز المؤسسيأجلها كانت تدير مشاري

 
 ، الذي يركز على أهمية ما تقوم به  42/45أن تعيد إلى األذهان القسم أ من المقرر  (ب)

 الوكاالت المنفذة من امتثال كلي ودؤوب لذلك المقرر لتسهيل قيام اللجنة التنفيذية بالتخطيط 
 .للسنوات الثالث القادمة

  
، 42/45كما هو مطلوب في المقرر  –تقريرا تمهيديا الطلب إلى جميع الوكاالت المنفذة أن تقدم  ( ج)

إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالثين، مع بيانات عن كل فئة من  –الفقرة الثانية من القسم أ 
 .فئات المواد المستنفدة لألوزون والتي يتم اإلبالغ عنها بشكل منفصل

 
 تقديمه إلى اللجنة التنفيذية في الطلب إلى األمانة أن تقوم بإعداد تقرير مجمع ل (د)

 اجتماعها الثالثين، باالستناد إلى تلك البيانات األولية، مع بيان الكميات اإلجمالية 
 التقديرية ونسبة التوزيع بالنسبة لكل قطاع من استهالك المواد المستنفدة لألوزون 

(CFCs  والهالونات وبروميد الميثيل، )مشاريع  التي لم تكن مشمولة من قبل في 
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 االستثمار الموافق عليها، وبالنسبة إلى قطاع التبريد، التوزيع التقديري الستهالك 
 وينبغي اإلبالغ بشكل منفصل . الصناعة والخدمة من جهة والمنشآت في الموقع من جهة أخرى

 .عن بيانات كل فئة من فئات المواد المستنفدة لألوزون
 

 ، الفقرة الثانية من القسم أ الذي ينص  42/45في المقرر أن تؤكد من جديد الطلب الوارد  (هـ)
 على أن تقوم الوكاالت المنفذة واألمانة بتقديم تقرير نهائي تناقشه اللجنة التنفيذية في 

 .اجتماعها الحادي والثالثين
 

 القسم ب
 

 .اإلحاطة علما باالستجابات التي تم تلقيها من البلدان حيث هناك اختالفات في البيانات
 

 2222مشروع خطة أعمال مجمعة لعام : من جدول األعمال 2البند 
 

مسترعية   (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/11) 4222قدمت األمانة مشروع خطة األعمال المجمعة لعام  -41
ه البلدان المقترحة للحصول على مشاريع االستثمار بموجب خطط األعمال، وهذ: االنتباه إلى المسائل الرئيسية التالية

البلدان هي التي لم تصدق على تعديل  لندن، والتوزيع القطاعي لخطط األعمال، والعدد األدنى للبلدان التي تشملها 
 .خطط األعمال، وكيف يمكن تعديل خطط األعمال في ضوء مقررات األطراف بشأن إعادة اإلمداد

 
ادمة، قد تحتاج هيكلية خطط األعمال إلى خالل المناقشة الحظ عدة ممثلين أنه بالنسبة للسنوات الثالث الق- 32

تغيير، ال سيما من حيث التمييز بين المشاريع االستثمارية وغير االستثمارية، مع إعطاء أهمية أكبر للتوزيع فيما بين 
 .القطاعات، ومع التمييز بين المشاريع اإلنتاج ومشاريع االستهالك

 
التي يجب  5بيرا فيما بين العدد اإلجمالي لبلدان المادة أعرب عدة ممثلين عن القلق بأن هناك نقصَا ك- 39

التي تناولها مشروع الخطط المجمعة ( لمشاريع االستثمار) 32عليها اآلن الوفاء بمتطلبات اإلزالة ومجموع البلدان الـ 
وزيع األموال من لقد فشل مشروع خطط األعمال في الوفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة التنفيذية لت. لألعمال

في االمتثال إلى البروتوكول، ولم تتضمن هذه الخطط إال النذر القليل  5الصندوق بهدف مساعدة جميع بلدان المادة 
واعتبر . لضمان االمتثال 5مما قام به فريق تقييم التكنولوجيا واالقتصاد من تحليل الموارد التي تتطلبها بلدان المادة 

و تحليل لالحتياجات الكاملة، وخطة استراتيجية لضمان التغطية اإلجمالية، وتقييم مساءلة عدة ممثلين أن ما يطلب ه
وينبغي أن يراعى توزيع الحصص عدد . الوكاالت المنفذة األربع للمشاركة اإلجمالية والشاملة في تناول هذه المسؤولية

مسؤوليتها حيالها كما يتعلق ذلك بموجب خطة البلدان أو النسب المئوية للسكان التي تكون كل وكالة مستعدة التخاذ 
 .عمل محددة وواضحة
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في مجرى تبادل وجهات النظر بين عدة ممثلين، أعربت اآلراء عما إذا كان ينبغي إبقاء البلدان التي لم - 34

 . ئيةتصدق بعد على تعديل لندن في خطط األعمال أو وضعها على قائمة الطوارت أو إزالتها من خطط األعمال النها
 

 :اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي أوصتفي أعقاب النقاش، - 33
 

 اإلحاطة علما بأن تلك البلدان التي أعلنت بوضوح عن نيتها في التصديق على تعديل  ( أ)
 لندن في المستقبل القريب يمكن اعتبارها مؤهلة إلدخالها في مشروع خطط األعمال وعند 

 بلدان عن نيتها في التصديق على تعديل لندن فيجب عند ذلك نقل تلك عدم تصريح تلك ال
 .البلدان إلى قائمة الطوارت

 
 اإلحاطة علما بقلق بالتغطية المحدودة للبلدان في مشروع الخطة المجمعة لألعمال ( ب)

 .4222لعام 
 

 أن تقرر أنه في حال توجب على األطراف أن توافق على مستوى من التزويد أقل مما هو  ( ج)
 ، ينبغي للجنة التنفيذية الحفاظ على ( 9111-9117)عليه في السنوات الثالث الحالية 

  4222الرقم التأشيري الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والعشرين لعام 
 أما إذا كان مستوى التزويد الموافق عليه . 4224و  4229وتغيير التخصيص  لعامي 

 يه، ينبغي زيادة تخصيص الموارد على أساس نسبي لكل سنة من أعلى مما كان عل
 (.4224إلى  4222)السنوات الثالث 

 
 2222مشروع خطط األعمال لعام :  من جدول األعمال  1البند 
 4222قدم ممثلو اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي مشاريع خطط أعمال وكاالتهم للعام  -32

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/12, UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/13, UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/14 

and UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/15,   على التوالي. ) 
 
 

 اليوئنديبي ( أ)

، شارحًا بإيجاز المشروع اإلجمالي إلعادة  4222قدم ممثل اليوئنديبي مشروع خطة أعمال وكالته للعام  -35
ك المنخفض ، مشيرًا إلى اقتراح لطلب المساعدة الفنية، كحافز، لمشروع تدوير قطاع التبريد في البلدان ذات االستهال

، والتي  4222ولفت االنتباه إلى مسائل السياسة العامة التي يجب بحثها خالل العام . يؤمن توفيرًا ماليًا إضافيًا 
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لبلدان ذات االستهالك تتعـلق بقلة عدد الطلبات لمشاريـع بروميد الميثيـل ، وتخفيض نشاطـات اليوئنديبي في ا
المنخفض نظرا لمقرر اللجنة التنفيذية الذي ينص على وجوب وضع تدابير سياسية عامة قبل المضي بتنفيذ إعادة 
التدوير الوطنية في مجال التبريد ، وموضوع األولوية بالنسبة للبلدان التي ترغب في إزالة تدريجية مبكرة ، والطلبات 

كما أشار إلى التطورات .  4222إلى جانب هدف خطة اليوئنديبي لألعمال لعام  لمشاريع في قطاع االستهالك
لى مسائل السياسة العامة الواردة في مشروع خطة األعمال  وبالنسبة لموضوع . المتعلقة بمسائل إداريه ومالية ، وا 

طة األعمال دوالر للكيلو سوف ينخفض في خ 92ر22عتبة جدوى التكاليف  ، أعرب عن اعتقاده بأن مبلغ 
 .المستقبلية المنقحة 

 4222وبعد المناقشة أوصت اللجنة الفرعية بأن تقرر اللجنة التنفيذية أن تتمم اليوئنديبي خطة أعمالها للعام - 32
 :، آخذة بعين االعتبار البنود التالية 

 .عدم إدخال مشروع المساعدة التقنية مع الوفورات اإلضافية  ( أ)

 .بقطاع الهالونات زيادة النشاطات المتعلقة  ( ب)

إعادة النظر في عتبة جدوى التكاليف من الموافقات في المؤشرات غير المرجحة لمشاريع  ( ج)
 االستثمار

، ODPطنـا مـن  93ر222كمؤشـر لـألداء بكميـة  ODPينبغي أن تحدد أهداف اإلزالة التدريجية للــ  ( د)
 . 42/2كما احتسبتها األمانة بمقتضى القرار 

 .ف تقريرها إلنهاء المشاريع إلى مئة بالمئة غيرت اليوئنديبي هد (هـ)

 .إعادة النظر في سرعة مؤشرات التسليم  ( و)

 اليونيب (ب)

. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/13)لليونيــب  4222قــدم ممثــل اليونيــب مشــروع خطــة عمــل لعــام - 37
 5لـدان المـادة واسترعى اإلنتبـاه إلـى التحـول النمـوذجي الـذي يطـرأ فـي أنـواع المسـاعدة المطلوبـة مـن جانـب ب

كــان هنــاك حاجــة خاصــة للمســاعدة فــي مجــال السياســة العامــة . للوفــاء بإلتزاماتهــا بموجــب بروتوكــول مــونتلاير
وكـان مـن األولويـات أيضـا نشـر الـوعي فـي إزالـة . إلى الحكومـات بهـدف إدارة اإلزالـة فـي مختلـف القطاعـات

غيرة والمتوســطة الحجــم وتــأمين التوجيــه بالنســبة بروميــد الميثيــل واســتراتيجية لإلزالــة فــي قطــاع الشــركات الصــ
 .إلى التكنولوجيا

 

خــالل المناقشــة، اعتبــرت اللجنــة الفرعيــة ضــرورة الطلــب إلــى اليونيــب تقــديم مؤشــرات األداء غيــر - 32
وكــان هنــاك مناقشــة أيضــا حــول اقتــراح إدراج بــرامج قطريــة لكــل مــن الكويــت والســعودية واإلمــارات . المــرجح

، الـذي اعتمدتـه األطـراف (هــ) 2/5وأعـادت أمانـة األوزون إلـى األذهـان المقـرر . طط األعمـالالعربية في خ
، وذلـك 5المتعاقدة في االجتماع السادس وأبلغت اللجنـة الفرعيـة بـأن الكويـت كـان قـد صـنف كبلـد فـي المـادة 
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ات غيــر بعــد الحصــول علــى معلومــات تفيــد بــان التصــنيف األساســي كــان غيــر واضــح واعتمــد علــى معلومــ
اللجنة الفرعية  أوصتوبعد مناقشة، . غير أنه لم تكن هذه هي الحالةبالنسبة إلى السعودية واإلمارات. كاملة

 :على أن 4222أن تقرر اللجنة التنفيذية بأنه ينبغي أن تضع اليونيب خطة أعمال بشكلها النهائي لعام 

اصـة بهـا فـي خطـة أعمالهـا تحدد اليونيب أهدافا لكافة مؤشـرات األداء غيـر المرجحـة الخ ( أ)
 .النهائية

 .أن تحذف اليونيب اسم العربية السعودية واإلمارات العربية من خطة أعمالها  ( ب)

. ينبغي أن يحفظ مؤقتا أعداد البرنامج القطري الخاص بالكويت في إطـار خطـة األعمـال ( ج)
يـة ومع ذلك ينبغي أن ترسـل األمانـة كتابـا يحـث البلـد علـى البحـث عـن وسـائل أخـرى لتلب

 .حاجاته، ويمكن أن تكون عبر تدابير تمويل إئتماني مع اليونيدو

 

اللجنــة الفرعيــة بـــأن تطلــب اللجنــة التنفيذيـــة إلــى األمانــة أن توجــه إلـــى العربيــة الســعودية واإلمـــارات  أوصــت -31
ذي الــ( هـــ) 2/5، لتــذكيرهما بــالقرار  5العربيــة المتحــدة ، وهمــا بلــدان مصــنفان أصــاًل مــن غيــر بلــدان المــادة 

 .اعتمدته األطراف المتعاقدة في اجتماعها السادس

 

 اليونيدو ( ج)

، مشــيرًا إلــى أن مؤشــرات األداء المعدلــة قــد 4222قــدم منــدوب اليونيــدو مشــروع خطــة أعمــال وكالتــه للعــام - 42
إلـى  باإلضـافة 4222قدمت إلى األمانة، مسترعيا اإلنتباه إلى أن النشـاطات التحضـيرية فـي قطـاع اإلنتـاج سـتبدأ عـام 

 .نشاطاته في جميع القطاعات األخرى

 
، مرتكـزة 4222أوصت اللجنة الفرعية أن تقرر اللجنـة التنفيذيـة أن علـى اليونيـدو إنجـاز خطـة أعمالهـا للعـام - 29

 وعلى مؤشرات األداء  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/14على مشروع خطة األعمال الواردة في الوثيقة 
 .دارة المعدلة على النحو الذي قدم لإل

 البنك الدولي  ( د)

وبشـأن مشـروع إزالـة وطنـي فـي الفيليبـين ، طلـب .  4222قدم مندوب البنك الدولي مشـروع خطـة أعمالـه لعـام  -24
البنك إرشادًا حول ما إذا كان يجب توفير إعداد مشروع لهذا النشاط قبل إتمام المبـادت اإلرشـادية لتقـديم بـرامج خاصـة 

بة لمؤشرات األداء اعتبر بأن هذه المؤشرات تشكل مسألة معقدة قد تؤول إلـى سـوء وبالنس. باإلزالة على صعيد وطني 
تفــاهم ، واقتــرح أن تعيــد اللجنــة التنفيذيــة والوكــاالت المنفــذة النظــر فــي صــالحيتها ، وأن تفيــد عنهــا اللجنــة التنفيذيــة فــي 

شـأن هـذه المسـألة ، ينبغـي علـى الوكـاالت واعتبر المندوب أيضًا أنه ، على ضوء النقاش الـدائر ب. اجتماعها الثالثين 
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إضافة إلى ذلك وعلى ضوء الواقع بأن خمسين بالمئة من . المنفذة أن تقوم بإعداد ورقة مناقشة بشأن الرسوم اإلدارية 
، هــي فــي قطاعــات اإلنتــاج ، طلــب البنــك إرشــادات بشــأن  4222حصــة البنــك الــدولي فــي مشــروع االســتثمار للعــام 

 .ات مستقلة لقطاع اإلنتاج موضوع إنشاء مخصص

كان رأي عدد مـن المنـدوبين بـأن موضـوع نافـذة مسـتقلة لقطـاع اإلنتـاج ، يحتـاج إلـى مراجعـة جذريـة للطريقـة  -23
والبنـك الـدولي حاصـل حتـى اآلن علـى أكبـر حصـة مـن هـذا التمويـل ، وكانـت نشـاطاته . التي أنفقت بموجبها األموال 

أي اقتراح بزيادة هذه الحصة على حساب الوكاالت المنفذة األخـرى يحتـاج إلـى و . مركزة على عدد محدود من البلدان 
مكانية حصول البلدان النامية عليها ولكن مقّررا بهذا الشـأن . فحص دقيق لمبدأ توزيع األموال عبر وكاالت متعددة ، وا 

ع التمويل المستقل يحتـاج إلـى وقد اعتبر بعض المندوبين أن موضو . لم يكن في نطاق اجتماع اللجنة الفرعية الحالي 
مزيــد مــن الــدرس ، وأنــه يمكــن درســه فــي إطــار المراجعــة المقترحــة لهيكليــة خطــط األعمــال ، التــي قــد تحصــل خــالل 

 .االجتماع الواحد والثالثين للجنة التنفيذية 

،  4222أوصــت اللجنــة الفرعيــة بــأن تقــرر اللجنــة التنفيذيــة أن يســتكمل البنــك الــدولي خطــة أعمالــه للعــام   -22
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/15باالعتماد على وثيقة مشروع خطة األعمال 

 

 2222الميزانية المقترحة ألمانة الصندوق للعام : من جدول األعمال  12البند
 

، وبعد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/16،  4222عرضت األمـانة الميزانية المقترحة ألمانة الصندوق للعام  -25
عديدة من األمانة وبعد نقاش وجيز اقترحت اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة  الحصول على إيضاحات

 .التنفيذية على الميزانية المقترحة 
 

 مسائل أخرى: من جدول األعمال  11البند 
 

 لم تطرح أي مسائل أخرى للبحث خالل االجتماع -22
 

 إقرار تقرير اللجنة الفرعية : من جدول األعمال  12البند 
 

ت اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والشؤون المالية تقريرها على أساس الوثيقة أقرّ  -27
UNEP/OzL.Pro/SCMEF/L.1 and Add.1 

 

 
 اختتام االجتماع:  من جدول األعمال  13البند 
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نوفمبر /تشرين الثاني 42من صباح األربعاء في  1.92أعلنت رئيسة اللجنة اختتام االجتماع في الساعة - 22
9111 . 

 

 

 

 


