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 جدول األعمال المؤقت المشروح
 

 اقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -1
 

د ترغب اللجنة الفرعية أن تنظم عملها ليستمر يومًا ونصف بقصد الموافقة على تقريرها                         ال ق رار جدول األعم د اق بع
 .بعد ظهر اليوم الثانى

 
 الرصد والتقييم -2
 

 قرير عن الدراسة النظرية الممتدة بشأن تقييم غرفة تبادل المعلوماتت) أ(
 

 تحتوى على النتائج الرئيسية والتوصيات الناشئة عن عملية استعراض مستقلة  :ExCom/Pro.OzL/UNDP/5/36الوثيقة 
 .ودراسة من يستعملون أنشطة اليونيب المبذولة فى مجال تبادل المعلومات

 
 
 
 

 : معالجتها الموضوعات المطلوب
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 .الترآيز مستقبًال على اإلحتياجات فى المعلومات االقليمية والوطنية �
 .نماذج لالحتياجات لوحدات األوزون الوطنية العادية إلى المعلومات •
 .المزيج الصحيح بين توزيع النسخ القرطاسية والرسائل اإلليكترونية •
 .ايجاد المعلومات من المصادر المختلفة •
 .صغيرة والمتوسطة إلى المعلوماتحاجة المنشآت ال •
 .وضع الوثائق التقنية •
 .الشفافية فيما يتعلق بجدوى التكاليف •
 .التعاون بين الوآاالت المنفذة •
  .CAPالحاجة إلى تحديث االستراتيجية ألنشطة غرفة تبادل المعلومات فى سياق الـ  •

 
 :عية فى أن توصى اللجنة التنفيذية بما يلى قد ترغب اللجنة الفر: العمل المتوقع أن تقوم به اللجنة الفرعية 

 
  UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/5أن تحيط علمًا بالنتائج والتوصيات الواردة فى التقرير الذى تتضمنه الوثيقة  -1
 

ام                  -2 ه لع  نظرة عامة استراتيجية إلى أنشطة غرفة       CAP فى سياق الـ     2003أن تطلب من اليونيب أن يضمن خطة أعمال
ات بادل المعلوم تدة ت ية المم ة المكتب يات الدراس راعاة توص ع م رات األداء وم املة مؤش تقبل، ش ى المس  ف

UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/5. 
 
 تقرير عن الدراسة االنظرية بشأن مشروعات تكييف السيارات) ب(
 

يقة    ية لمشر               :  ExCom/Pro.OzL/UNDP/6/36الوث نها الدراسة المكتب تى أسفرت ع تائج الرئيسية ال وعات تكييف تتضمن الن
 ).1 (5 مشروعًا تمت فى سبعة بلدان من بلدان المادة 12السيارات البالغ عددها 

 
 الموضوعات المطلوب معالجتها

 
 قضايا التقييم التى تم تبينها والنهج المقترح للقيام بزيارات ميدانية مختارة لمشروعات تكييف السيارات التى تم  •

 .UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/5والسادس من الوثيقة انجازها والواردة فى القسمين الخامس 
 

 :قدر ترغب اللجنة الفرعية فى أن توصى اللجنة التنفيذية بما يلى : العمل المتوقع أن تقوم به اللجنة الفرعية 
 

يقة      -1 ى الوث واردة ف يارات ال يف الس روعات تكي يم مش ن تقي ية ع ة المكتب ًا بالدراس يط علم أن تح
UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/6. 

 
تاج أنظمة تكييف السيارات                             -2 ام إن يانات عن أرق ى جمع ب يارات عل يف الس ا مشروعات عن تكي تى له بلدان ال أن تحث ال

الـ      ة ب ة، وتبليغ هذه المعلومات إلى                 CFC-12العامل يارات القديم ة الس دة أو خدم يارات جدي ى س تعمالها للترآيب عل  واس
 .ع تقرير التقييمأمانة الصندوق بناء على طلبها فى سبيل تسهيل وض

 
 المشروعات التى تم إنجازها و التي لها أرصدة متبقية -3
 

يقة    تى تم إنجازها                      :  ExCom/Pro.OzL/UNDP/7/36الوث يانات عن المشروعات ال نفذة من ب االت الم ته الوآ ا قدم تتضمن م
 .ولها أرصدة وبشأن إعادة األموال الناتجة عن المشروعات الملغاة

 
 جتهاالمسائل المطلوب معال

 
 . من مشروعات ملغاةUS $1,447,725 منها US $3,453,022إعادة الوآاالت لمبلغ  •
 .أرصدة من المشروعات التى تم إنجازها منذ أآثر من عامين •
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 أرصدة غير محسوبة وتكاليف مساندة الوآاالت •
 

 : التنفيذية يما يلى قد ترغب اللجنة الفرعية فى أن توصى اللجنة : العمل المتوقع أن تقوم به اللجنة الفرعية
 

 .UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/7أن تحيط علمًا بالتقرير الوارد فى  -1
 

ًا بمستوى األموال المعادة إلى االجتماع الـ    -2  وتكاليف مساندة الوآالة UNDP من الـ US $2,400,298 أى 36أن تحيط علم
بالغة  اندة الو   US $217,204 ؛ و US $318,183ال يف مس يدو وتكال ن اليون بالغة   م ة ال  US ؛ و US $25,732آال

 . من البنك الدولى$835,484
 

 .US $1,674,295أن تطلب من اليونيدو إعادة رصيد غير محسوب يبلغ  -3
 

ن الخزانة أن يحول  -4 ن أمي اندة  US $616,208أن تطلب م يف مس هوًا بصفة تكال تنزلت س ى سبق أن اس نك الدول ى الب  إل
 .17ماع الـ وآاالت للمشروعات المعتمدة قبل االجت

 
 .أن تطلب من البنك الدولى إعادة تكاليف مساندة الوآالة من وفورات المشروعات ومن المشروعات الملغاة -5
 
  المجمعة من الصندوق المتعدد األطراف2002  خطة أعمال عام -4
 

يقة     مع 2002نائية لعام   هى تجميع لخطط أعمال الوآاالت المنفذة والوآاالت الث         Rev/8/36/ExCom/Pro.OzL/UNDP.1الوث
 .توصيات أمانة الصندوق

 
 

 الموضوعات المطلوب معالجتها
 

 .2002التضارب فى البيانات القطاعية التى ال تزال موجودة فى خطة األعمال النهائية لعام  •
ام            • وارد لع ى تخصيص الم ى ضميمة تضاف إلى خطط أعمال         2002تعديالت عل  لتغطية األنشطة 2002 والحاجة إل

 .37 التى قد تقدم إلى االجتماع الـ 2002 المحتملة لعام اإلضافية
 مع االتفاقات القطاعية القائمة على أساس األداء ومسئوليات الوآاالت عن ODS/CFCالبرامج الوطنية إلزالة الـ  •

 .اإلزاالت الوطنية
 .التثقيل المقترح لتقديم التقارير المرحلية فى األوان الصحيح •

 
 :قد ترغب اللجنة الفرعية أن توصى اللجنة التنفيذية بما يلى  : خذها اللجنة الفرعيةالخطوات المتوقع أن تت

 
ام      -1 ة لع ال المجمع ة األعم ًا بخط يط علم ى     2002أن تح واردة ف راف ال تعدد األط ندوق الم  للص

UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/8. 
 

ة قدره       -2 ى هدف فى اإلزال  مليون لألنشطة US $106.28ره  وعلى هدف فى االنفاق قدODP طن 15,936أن توافق عل
 .2002التى يمولها الصندوق المتعدد األطراف فى عام 

 
رر                -3 ال، فى ضوء المق اء فى خطة األعم بلدان التى فيها تضاربات فى بيانات خطة األعمال     35/57اإلبق ى أنشطة ال  عل

 .القطاعية ولكن غير المتعلقة بمواد خاضعة للرقابة
 

نفذة         -4 االت الم ـ           أن تطلب من الوآ ى االجتماع ال دم إل ام       37 أن تق ية لع ا النهائ ى خطط أعماله  فى ضوء 2002 ضمائم إل
 .2002مستوى تخصيص الموارد المعدل لعام 
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نوانه                -5 ذى ع اط لمؤشر األداء ال دره عشر نق يًال ق ر تثق ا الصحيح     "أن تق ية فى أوانه تقارير المرحل م ال وخمسة نقاط " تقدي
الزم و           تقرير فى الوقت ال تقديم ال ات على األسئلة خالل خمسة أيام عمل بعد تلقى                ل م إجاب يح وتقدي تقديم تنق اط ل خمسة نق

 .التعليقات
 
 2002  خطط أعمال عام -5
 
 الوآاالت الثنائية) أ(
 

يقة  ام    :  ExCom/Pro.OzL/UNDP/9/36الوث ية لع االت الثنائ ال الوآ ط أعم ن   . 2002تتضمن خط ل م ات آ ت حكوم وقدم
ندا، الجمهو تراليا، آ ات عن اس تحدة، معلوم ة الم يابان ، السويد ، المملك يا ، ال يا، إسرائيل ، إيطال ا ، ألمان يكية ، فرنس ة التش ري

 .2002أنشطتها الثنائية المزمعة لعام 
 

 :المسائل المطلوب معالجتها 
 

 .التراآب المحتمل مع أنشطة الوآاالت المنفذة •
 :غب اللجنة الفرعية أن توصى اللجنة التنفيذية بما يلى قد تر: التدابير المتوقع أن تتخذها اللجنة الفرعية 

 
تعلقة بالتعاون الثنائى المقدمة من آل من               -1 ائل الم ال وبالرس تقدير بخطط األعم ًا مع ال استراليا ، آندا ، : أن تحيط علم

تحد     ة الم ويد ، المملك يابان ، الس يا ، ال رائيل ، إيطال يا ، إس ا ، المان يكية، فرنس ة التش ى  الجمهوري اء ف ا ج ة، آم
UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/9. 

االت الثنائية التنسيق مع الوآاالت األخرى لحل مسألة أية تراآبات قبل تقديم طلبات الحصول على                      -2 أن تطلب من الوآ
 .التمويل

 
 ب برنامج األمم المتحدة االنمائي(
 

يقة  ند    :ExCom/Pro.OzL/UNDP/10/36الوث ة الص يات أمان يقات وتوص من تعل ـ    تتض ال ال ة أعم ام UNDPوق وخط  لع
2002. 

 
 :المسائل المطلوب معالجتها 

 
 .35/4سالمة التغييرات التى أدخلها  برنامج األمم المتحدة االنمائي على مشروع خطة أعماله، فى ضوء المقرر  •
 .التضارب بين البيانات •
 .التراآب المحتمل مع خطط أعمال وآاالت أخرى •
 .روعاتالتدابير للتعجيل بتنفيذ المش •
 .البلدان التى هى عرضة لعدم إنجاز تدابير الرقابة األولية ، التى حذفت من مشروع خطة األعمال •
 .رسائل من البلدان ذات أنشطة فى خطة األعمال النهائية •
 .مؤشر األداء لإلزالة الناشئة عن األنشطة غير االستثمارية •

 
 :ب اللجنة الفرعية فى أن توصى اللجنة التنفيذية بما يلى  قد ترغ:اإلجراءات المتوقع أن تتخذها اللجنة الفرعية 

 
ال        -1 د خطة أعم ا جاءت فى       2002أن تؤي ي آم تحدة االنمائ م الم رنامج األم  مع UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/10 ب

ة مالحظة أن هذا التأييد  ال يعنى الموافقة على المشروعات الواردة فى تلك الخطة وال على مستويات تمويلها شاملة أي           
ن المشروعات واألنشطة غير المصحوبة بكتابات                          يانات والتراآب بي ن الب نظر فى التضارب بي أ عن ال تعديالت تنش

 . التى يعنيها األمر5مساندة من بلدان المادة 
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يذ خ ا غ ت فى                        -2 ا لتنف ي مضاعفة جهودهم تحدة االنمائ م الم رنامج األم ئة وا ب تحدة للبي م الم رنامج األم أن تطلب من ب
نغال  بغى أن يبقى على األنشطة الخاصة بهذين البلدين التى آانت                   ب ي ين تحدة االنمائ م الم رنامج األم يجر وأن ب دش والن

 .2002واردة فى مشروع خطة أعماله لعام 
ـأن توصيتها المتعلقة بخطة األعمال المجمعة لعام           -3 ، أن تطلب من برنامج األمم المتحدة االنمائي أن يبين فى          2002بش

ام        ضميمة لخطة    ه عن لع ـ          2002 أعمال ى اإلجتماع ال دم إل تى سيتخذها لتعجيل تنفيذ المشروعات         37، تق ير ال ، التداب
 .المعتمدة والمشروعات ذات األهمية الحرجة لتحقيق األمتثال

 
ى مؤشرات األداء برنامج األمم المتحدة االنمائي الواردة فى الجدولين                -4 ق  من تعليقات أمانة الصندو   2 ،   1أن توافق عل

 .UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/10فى 
 
 )اليونب(برنامج األمم المتحدة للبيئة )  ج(
 

يقة  ام   : ExCom/Pro.OzL/UNDP/11/36الوث ال اليونيب لع ة الصندوق وخطة أعم ن أمان يقات والتوصيات م تتضمن التعل
2002. 

 
 المسائل المطلوب معالجتها 

 
 .35/5خطة أعماله فى ضوء المقرر سالمة التغيرات التى أدخلها اليونيب على مشروع  •
ـ      • روعات ال يذ مش أن تنف ة بش ة العام تعلق بالسياس ية ت بريد أو    R&Rقض ى الت بة ف ات الطي ى الممارس ب عل  والتدري

 .مشروعات إعادة التهيئة
 

 : قد ترغب اللجنة الفرعية فى أن توصى اللجنة التنفيذية بما يلى :التدابير المتوقع أن تتخذها اللجنة الفرعية 
 

اند خطة أعمال      -1  المعتمدة فى االجتماع CAP فيما عدا الميزانية اإلدارية إلنجاز - للونيب مع مالحظة أنه 2000أن تس
 . ال يعنى هذا التأييد الموافقة على المشروعات الواردة فى خطة األعمال وال على مستويات تمويلها- 35الـ 

 
ى   -2 واردة ف ب ال رات االداء لليوني ى مؤش ق عل ن أن تواف ى   2، 1 الجدولي نة ف ندوق المبي ة الص يقات أمان ن تعل  م

UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/11. 
 
 )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )  د(

 2002 تتضمن تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق وخطة أعمال اليونيدو لعام  :ExCom/Pro.OzL/UNDP/12/36الوثيقة 
 
 
 
 

 جتهاالمسائل المطلوب معال
 

 .35/6سالمة التغييرات التى أدخلتها اليونيدو على مشروع خطة أعمالها على ضوء المقرر  •
 .التضارب بين البيانات •
 .احتمال التراآب مع خطط أعمال وآاالت أخرى •
 .التدابير للتعجيل بتنفيذ المشروعات •
 .أنشطة بروميد الميثيل فى البلدان التى لم تقم بالتصديق على تعديل آوبنهاغن •
 .رسائل من البلدان ذات األنشطة فى خطة األعمال النهائية •
ـ  • ة ال بة إلزال ام ODPمؤشر األداء بالنس ـ 2002 خالل ع ة ال يف وإلزال  من المشروعات غير ODP ولجدوى التكال

 .االستثمارية ولتقديم التقارير المرحلية فى أوانها الصحيح
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 :د ترغب اللجنة الفرعية أن توصى اللجنة التنفيذية بما يلى  ق:التدابير المتوقع أن تتخذها اللجنة الفرعية 
 

 مع مالحظة أن هذا التأييد ال       UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/12 لليونيدو آما جاءت فى      2002أن تؤيد خطة أعمال      -1
ى أساس                        ة عل تعديالت القائم راعاة ال ا مع م ى مستويات تمويله يها وال عل واردة ف ى المشروعات ال ة عل نى الموافق  يع

ن البيانات والتراآب بين المشروعات واألنشطة غير المصحوبة بكتابات تأييد من بلدان المادة                نظر فى التضارب بي ال
 . التى يعنيها األمر5

 
ام                  -2 ة لع ال المجمع ى خطة            2002فى ضوء توصيتها عن خطة األعم ن فى ضميمة إل يدو أن تبي ، أن تطلب من اليون

ام  ا لع تم 2002أعماله ى االج دم إل ـ ، تق تمدة   37اع ال روعات المع يذ المش يل بتنف تخذها للتعج تى سوف ت ير ال ، التداب
 .والمشروعات ذات األهمية الحرجة لتحقيق االمتثال

 
ن   -3 ى الجدولي واردة ف يدو ال ى مؤشرات األداء لليون ى  2، 1أن توافق عل ع تعديالت عل ة الصندوق م يقات أمان  من تعل

ـ   ة ال ر إزال ام ODPمؤش ة ا2002 لع ـ  وإزال تقارير    ODPل م ال أن تقدي تثمارية  وبش ير االس روعات غ  بفضل المش
 .UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/12المرحلية فى أوانها الصحيح آما جاء ذلك فى 

 
 البنك الدولى)  هـ(
 

يقة  ام       :ExCom/Pro.OzL/UNDP/13/36الوث ى لع نك الدول ال الب ة أعم ندوق وخط ة الص يات أمان يقات وتوص  تتضمن تعل
2002. 

 
 :لموضوعات المطلوب معالجتها ا

 
 .35/7سالمة التغيرات التى أدخلها البنك الدولى على مشروع خطة أعماله فى ضوء المقرر  •
 .التضارب بين البيانات •
 .التراآبات المحتملة مع خطط أعمال وآاالت أخرى •
ـ         • تى أزيلت بفضل المشروعات االستثمارية المعتمدة فى عا      ODPمؤشر األداء ألطنان ال ، وعدد البلدان فى 2002م  ال

بعاثات الصافية الناشئة عن التاخيرات وعدد المشروعات المطلوب إنجازها فى                    ال، واالن  وسرعة  2002خطة األعم
 .إنجاز المشروعات غير االستثمارية

وارد غير المستعملة من حصتها عن                          • نظر فى هل الم يذية بال يام اللجنة التفن ان ق ة بشأن إمك عام قضية السياسة العام
  .2002 يمكن استعمالها لتقديم مشروعات آانت واردة فى مشروع خطة أعمال البنك الدولى لعام 2001

 
 : قد ترغب اللجنة الفرعية فى أن توصى اللجنة التفنيذية بما يلى :التدابير المتوقع أن تتخذها اللجنة الفرعية 

 
 مع مالحظة أن هذا   UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/13 آما جاءت فى     2002أن تؤيد خطة أعمال البنك الدولى لعام         -1

ى المشروعات الواردة فى الخطة وال على مستويات تمويلها مع مراعاة أية تعديالت قائمة          ة عل نى الموافق يد ال يع التأي
ن المشروعات واألنشطة غير المصحوبة برسائل تأييد من بلدان               يانات والتراآب بي ن الب نظر فى التضارب بي ى ل عل

 . التى يعنيها األمر5المادة 
 

ن   -2 ى الجدولي واردة ف ى ال نك الدول ى مؤشرات أداء الب ق عل تى يتضمنها  2، 1أن تواف ة الصندوق ال يقات امان ن تعل  م
UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/13      ـ نان ال ر أط ى مؤش الت عل ع تعدي روعات    ODP م ل المش ت بفض تى أزيل  ال

ام   ى ع تمدة ف تثمارية المع بلدان ال 2002االس دد ال ن   ، وع ئة ع افية الناش بعاثات الص ال، واالن ة األعم ى خط واردة ف
 .، وسرعة اتمام المشروعات غير االستثمارية2002التأخيرات، وعدد المشروعات المطلوب اتمامها فى عام 

 
   مزيد من التعديالت على تخصيصات الموارد-6
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يقة     2002ة على الموارد المخصصة لخطط أعمال        تتضمن تقييما للتعديالت المحتمل      :ExCom/Pro.OzL/UNDP/14/36الوث
 .وتقدم توصيات بشأن التعديالت)  مليونUS $176وقدرها  (35فى االجتماع الـ 

 
 :المسائل المطلوب معالجتها 

 
 .US $22,166,984تخصيص إضافى بملغ  •

 
 :لتنفيذية بما يلى قد ترغب اللجنة الفرعية أن توصى اللجنة ا: اإلجراءات المتوقع أن تتخذها اللجنة الفرعية 

 
 .UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/14 آما جاءت فى 2002أن تحيط علمًا بالتعديالت على تخصيص الموارد لعام  -1

ـ  -2 بلغ ال وم بتصحيح م رر  US $176أن تق ى ضوء المق ى تخصيصه ف ق عل يون المواف  ورصيد تخصيص 35/2 مل
 .36قات التى تصدر عن االجتماع الـ  على نحو ما يتم تصحيحها بنتائج المواف2001-2000الموارد لـ 

 
 

 :التأخيرات فى التنفيذ 
 

يقة    دم للمشروعات التى تبين أن عليها تأخيرات فى                      :ExCom/Pro.OzL/UNDP/15/36الوث ا أحرز من تق يمًا لم  تتضمن تقي
ى أساس المعلومات الواردة فى التقارير المرحلية المقدمة إلى االجتماع الـ                  يذ عل ن الوثيقة آذلك طلبات إضافية     وتتضم. 35التنف

 .إللغاء مشروعات
 

 :المسائل المطلوب معالجتها 
 

ى         • نظر ف ة ال ن قائم رآى م ب الجم تدوير والتدري ادة ال ترداد وإع ى واالس تعزيز المؤسس روعات ال ذف مش ان ح إمك
 .المشروعات التى فيها تأخيرات فى التنفيذ

 .لتزام بالموعد األقصى المضروبالمشروع فى تنزانيا التى قد ال يكون قد تم فيه اال •
 .مراحل الطريق والمواعيد القصوى للمشروعات التى لم يحرز فيها تقدم •
 .إلغاء مشروعات ومكونات داخلة فى المشروعات •

 
 : قد ترغب اللجنة الفرعية أن توصى اللجنة التنفيذية بما يلى :التدابير المتوقع أن تتخذها اللجنة الفرعية 

 
ًا با      -1  الخاصة بالمشروعات التى منيت بتأخيرات      UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/15لتقارير الواردة فى    أن تحيط علم

 .فى التنفيذ والمقدمة من استراليا وآندا وفنلندا وفرنسا والوآاالت المنفذة األربع
 

نفذة سوف تتخذ ما يلزم من تدابير طبقًا للوضع القائم فى عملية ال          -2 االت الم ة والوآ تقييم أى إذا آان أن تالحظ أن األمان
 .34/13أحرز تقدم أو أحرز بعض التقدم أو لم يحرز أى تقدم، آما يقضى بذلك المقرر 

 
أن تطلب من الوآاالت المنفذة وضع مراحل على الطريق ومواعيد قصوى للمشروعات التى لم تحرز تقدمًا، تقدم إلى                   -3

 .واعيد القصوى المقدمة حتى اليوم وإقرار مراحل الطريق والم35/13 وفقًا للمقرر 36االجتماع الـ 
 

رة     -4 د الفق اثل بع دول الم ى الج ن ف روع الواردي ر المش روع وعنص اء المش ن 23إلغ  م
UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/15. 

 
   مسائل أخرى-8
 
   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية-9
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