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  مقدمة

ية للصندوق المتعدد ذعقدت اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية التابعة للجنة االتنفي -1
 .2003 ديسمبر 16 و 15في مونتريال يومي  21 ـاالطراف لتنفيد بروتوآول مونتريال اجتماعها ال

‘ السلفادور‘ )الرئيس(آندا ‘  حضر االجتماع اعضاء اللجنة الفرعية وهم ممثلو النمسا بلجيكا -2
 .موريشيوس‘ االردن‘ هنغاريا

 .حضر االجتماع آمراقبين ممثلو الوآاالت المنفذة وامانة األوزون وامين الخزانة -3
 فرنسا  و ممثالن عن بورنديين راقبوحضر االجتماع ايضا آم -4
 من صباح 10الساعة ) آندا(السيد فيليب شيمونى ‘ افتتح االجتماع رئيس اللجنة الفرعية  -5

 . ورحب بالمشارآين 2003 ديسمبر 15االثنين 

  اقرار جدول االعما ل وتنظيم العمل:  من جدول االعمال1البند 

  تي اقرت اللجنة الفرعية جدول االعمال اال  -6
  اقرار جدول االعمال وتنظيم العمل   -1
 )الخاغت(التقرير النهائى عن تقييم  تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد    -2
  . 2003  التقرير المجمع عن اتمام المشروعات في عام    -3
  2004مشروع برنامج العمل عن الرصد والتقييم لعام     -4
  التأخيرات في تنفيذ المشروعات   -5
  .دة المتبقية على المشروعات االرص   -6
  40/8المقرران  (2002 حسابات الصندوق المتعدد االطراف لعام    -7

  )40/14و
 للصندوق 2004 والميزانية المقترحة لعام 2003 الميزانية المنقحة لعام   -8

 .المتعدد االطراف
 . شؤون اخرى   -9

   الفرعيةاللجنةاعتماد تقرير   -10
  .اختتام االجتماع  -11

  ).الخاغت(التقریر ا لنهائى عن تقييم تنفيذ خطط إدارة الغازات   :  من جدول االعمال2بند ال

 نظرت اللجنة الفرعية في التقرير النهائى عن تقييم تنفيذ الخاغت -7
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/7) (   وهو التقرير الذى يتضمن النتائج والتوصيات التى اسفرت

 . من بلدان االستهالك المنخفض 10 ـعنها  بعثات ا لتقييم ال
تولى الموظف الكبير المسؤول عن الرصد والتقييم تقديم التقرير المذآور فوصف اإلجراءات   -8

المتعلقة بالتقييم وبالنهج الجامع المطبق في إعداد التقرير وبين النتائج والتوصيات الرئيسية التي 
ا المعدات عمليات استرداد وإعادة استعمال فتجري في الورش التي وردت إليه. يتضمنها التقرير 

 أما إعادة التدوير فتكاد ال تحدث وال تستعمل آليات إعادة التدوير. لغازات التبريد إلى حد محسوس 
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وليس توفر المعدات وال الرقابة على األسعار هي العوامل الرئيسية في تخفيض استهالك  . بصفة عامة 
م هو التشريع المناسب الذي يطبق والذي يشمل إصدار تراخيص  وإنما عامل التخفيض األهCFCالـ 

ومن العوامل الحاسمة أيضًا في تخفيض استهالك . لالستيراد ونظامًا للحصص آعنصر اساسيًا فيه 
 التدريب الجمرآي وتدريب األخصائيين على الممارسات الجيدة في التبريد وآذلك CFCوانبعاثات الـ 

أما مراآز إعادة التدوير فقد ظلت خاملة ال تعمل إلى حد بعيد . مة التبريد إدخال ممارسات جيدة في خد
 توجد ملوثة CFCوأية .  المستردة آثيرا ما يعاد استعمالها مباشرة على الموقع نفسه CFCألن الـ 

استصالحها أو ريثما يوجد حل بتلويثًا شديدًا ال يسمح بإعادة استعمالها بهذه الطريقة ، آانت تختزن، 
  .فى بعض األحيان إذا لم تتوفر مثل ذلك الحل تدميرها ، أو إطالقها في الجو 

على أثر هذا التقديم قام رئيس اللجنة الفرعية بتذآير االجتماع بأن اللجنة التنفيذية ، في   -9
 آانت قد قررت إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية آي يناقش ، على هامش االجتماع 40/20مقرارها  

لجنة التنفيذية ، طرائق إعادة توجيه النهج المتعلق بالخاغت ، في سبيل المزيد من تسهيل  ل41الـ 
ولذا فإن المناقشة في اللجنة الفرعية ينبغي أن ترآز على التنقيح الدقيق للتوصيات الواردة في . االمتثال 

ايا يمكن أن يتناولها التقرير الذي قدمه الموظف الكبير المسؤول عن الرصد والتقييم ، وعلى إضافة قض
وعندئذ يمكن إحالة تلك التوصيات بعد تنقيحها وأية قضايا إضافية إلى .الفريق العامل المفتوح العضوية 

 الصادر عن اللجنة 40/20الفريق العامل المفتوح العضوية المعنى بالخاغت الذي سينشأ إعماًال للمقرر 
  التنفيذية 

آالت إلى الحاجة إلى متابعة موضوع استعمال وصيانة خالل المناقشة استرعى االنتباه   -10
وذآرت أيضًا الحاجة إلى تدريب األخصائيين . االسترداد وإعادة التدوير ، لكفالة استمرار فائدتها 

وموظفي الجمارك ، آما ذآرت إمكانية رفع مستوى الوعي وفوائد بناء القدرة التي تنجم عن تبين ونشر 
ان تبليغات البلدان . يز على الدروس المستفادة من النهوج التي نجحت قصص نجاح الخاغت ، والترآ

عن الخاغت هي تبليغات نادرة ، فينبغي إيجاد طريقة للضغط تؤدي إلى االلتزام بالتبليغ السنوي مع 
واشير إلى أن مساندة عملية . مراعاة التقارير األخرى التي تقدمها بانتظام وحدات األوزون الوطنية 

لتهيئة قد تصبح مكلفة على الصندوق بحيث يكون من األفضل تمكين األخصائيين من إجراء إعادة ا
 معدات االسترداد وإعادة التدوير يعمليات إعادة التهيئة ويجب عدم استبعاد الشرآات الصغيرة من تلق

ن وفيما يتعلق بحوافز السوق اشير إلى أ.  يظل قضية هامة المستهدف ، ثم أن رفع مستوى الوعي
الرقابة على األسعار على شكل تغيرات مصطنعة في األسعار قد ال تكون وسيلة فعالة بل يمكن أن 

والتشريع الحكومي ، المنسق تنسيقًا وثيقا مع التجارة .  غير المشروعةCFCتستحدث سوقًا للـ 
 CFCـ والصناعة وقطاع الخدمة إنما هو مسلك واعد نحو اإلزالة وتخفيض االنبعاثات واسترداد ال

  . وقد يتجاوز األمر ذلك التاريخ2010حتى نهايـة 

 بعد ان تفحصت اللجنة الفرعية النظرة العامة الى  الخاغت واالمتثال في بلدان االستهالك     -11  
المنخفض ، والتقييم المقارن بين ما تحقق من نتائج والعوامل المؤثرة في اداء الخاعت في البلدان التى 

 اللجنة الفرعية بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما اوصتد ان تفحصت ا لنتائج تمت زيارتها ، وبع
الواردة التوصيات حيل  وان ت(UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/7)بالمعلومات الواردة في الوثيقة 

في المرفق الرابع بالتقرير الحالي إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالخاغت ، الذي ستنشئه 
طرائق اعادة توجيه النهج المتبع في الخاغت في سبيل زيادة تسهيل  التنفيذية آي ينظر في اللجنة 

  ).40/20المقرر (االمتثال 
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  2003التقریر المجمع عن اتمام المشروعات لعام :  من جدول االعمال 3البند 

   نظرت اللجنة الفرعية في التقرير المجمع عن اتمام المشروعات لعام -12
2003(UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/8 and Add.1)   8/23 (1) الذى اعد وفقا للمقررين 

   الصادرين عن اللجنة التنفيذية 11/26و
تولى الموظف الكبير المسؤول عن الرصد والتقييم عن تقديم الوثائق ، فذآر أن تقديم تقارير   -13

ن أن األداء غير متساو في إتمام المشروعات قد تحسن آما تحسنت جودتها بصفة عامة ، على الرغم م
ثم أن المعلومات المقدمة ليست دائمًا وافية وال متماسكه بل توجد مشكالت خصوصًا في . حاالت آثيرة 

وأعرب عن أمله في إمكان القضاء على المقدار . بيان تكاليف التشغيل اإلضافية وتدمير المعدات 
   .2004المتأخر من تقارير إتمام المشروعات خالل عام 

  أعرب أيضا ممثالن عن قلقهما إزاء عدد تقارير إتمام المشروعات التي لم تقدم حتى اآلن   -14
بعد ان نظرت اللجنة الفرعية في المعلومات المقدمة بشأن عدد وجودة  تقارير اتمام   -15

 وفي 2003المشروعات وفي الجدول الزمنى لتقديم تقارير اتمام المشروعات الواجب تقديمها في 
وافق بين البيانات الواردة في تقارير اتمام المشروعات والبيانات الواردة في التقارير المرحلية الت

  : اللجنة الفرعية بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلى اوصت, السنوية 
 آما جاء في الوثيقة 2003ان تحيط علما بالتقرير المجمع عن اتمام المشروعات لعام   )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/8 and Add.1 بما في ذلك الجدول الزمنى ،
  .لتقديم تقارير اتمام المشروعات الواجب تقديمها

امانة   وفي تعاون مع2004ل نهاية يناير ان تطلب من البنك الدولي ان يحقق ، بحلو  )ب(
الصندوق المتعدد االطراف التوافق الكامل بين البيانات الواردة في تقارير اتمام 

  .وفي قائمة الجرد وفي التقارير المرحلية السنويةالمشروعات ، 
 2004ان تطلب أيضًا من اليوئنديبى  والبنك الدولي ان يقدما ، بحلول نهاية يناير   )ج(

  .المعلومات التى التزال ناقصة في عدد من تقارير اتمام المشروعات
شروعات التي تم ان تحث الوآاالت المنفذة على مواصلة تحسين تقييماتها الواصفة للم  )د(

إنجازها في تقارير إتمام المشروعات مع آفالة أن يتضمن في الوقت نفسه آل تقييم 
  . معلومات مفيدة خاصة بالمشروع الذي ينصب التقرير عليه

أن تطلب من الموظف الكبير المسؤول عن الرصد والتقييم تزويد اللجنة التنفيذية   )ه(
  .ة من تقارير إتمام المشروعات بمعلومات مجمعة بشأن الدروس المستفاد

 2004مشروع برنامج العمل بشأن الرصد والتقييم لعام :  من جدول االعمال 4البند 

 2004نظرت اللجنة الفرعية في مشروع برنامج العمل بشأن الرصد والتقييم لعام   -16
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/9) عن الرصد المسؤول الذى تولى تقديمه الموظف الكبير 

  .التقييمو

استجابة لطلب أحد الممثلين الذي آان قد استوضح الروابط بين التقييم الوسيط للخاغت في   -17
 ، والدراسة المكتبية بشأن تقييم خطط اإلزالة 2004بلدان االستهالك المنخفض المنظور إجراؤه في 

لتقييم أن الدراسة  شرح آبير الموظفين المسؤول عن الرصد وا2005الوطنية المزمع القيام بها في 
المكتبية ستغطي جميع خطط اإلزالة الوطنية بينما تقييم الخاغت سيرآز فقط على قطاع خدمة التبريد 
في عدد من البلدان يشمل بلدانا تمثل فيها أنشطة اإلزالة في قطاع التبريد جزءًا من خطة وطنية إلزالة 

   . CFCالـ 
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أن تصع مزيدًا من الترآيز على مدى مساعدة خطط أن التقييمات ينبغي  أحد الممثلين ىرأ  -18
  .لبلدان على الوفاء بإلتزاماتها الناشئة عن بروتوآول مونتريال اإلزالة القطاعية والوطنية ل

وفي دراسات التقييم ) بكسر الجيم المشددة (ظرت اللجنة الفرعية في المبادْى الموجهة ن بعد ان -19
  :اللجنة الفرعية بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي اوصت ، 2004وفي الميزانية المقترحة لعام 

 بميزانية قدرها 2004أن توافق على برنامج العمل المقترح للرصد والتقييم لعام   ) أ(
 دوالر امريكى آما هو مبين فى الوثيقة 256000

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/9.  
ء اللجنة الفرعية للرصد والتقييم أن تأخذ في الحسبان التعليقات التي أدلى بها أعضا  )ب(

البلدان مدى مساعدة خطط اإلزالة القطاعية والوطنية والمالية ، خصوصًا فيما يتعلق 
  .على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن بروتوآول مونتريال 

  التأخيرات فى تنفيذ المشروعات:  من جدول االعمال 5البند 

ن التأخيرات في تنفيذ  تولى ممثل األمانة تقديم التقرير ع-20
، واسترعى االنتباه بصفة خاصة إلى المشروعات UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/10المشروعات

وبعد مناقشة المراحل المقدمة من  .التي تستعمل تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون السائل في المغرب
متأخرة ، واإللغاء الوآاالت المنفذة ، والخطوات بشأن مشروعات ثاني أآسيد الكربون السائل ال

  للتبريد في نيجيريا ، ووقع المشروعات الملغاة والمتأخرة على االمتثال .Kolintonالمحتمل لمشروع 
  : اللجنة التنفيذية  بما يلي قوم اللجنة الفرعية بأن تأوصت

ان تحيط علما مع التقدير با لتقارير المقدمة الى االمانة بشأن مشروعات فيها   )أ(
ي التنفيذ من آل من بلجيكا ، آندا ، فرنسا ، المانيا ، بولندا ، والوآاالت رات فــتأخي

المنفذة االربع ، آما جاء في الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في تنفيذ المشروعات 
(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/10).   

ان  تطلب من حكومة اليابان سرعة تقديم تقرير عن المشروعات المصنفة باعتبارها   )ب(
  .تأخيرات في التنفيذ  ت ذا

ان  تحيط علما بأن االمانة والوآاالت المنفذة سوف تتخذ خطوات وفقا لتقييم االمانة   )ج(
ونقوم " لم يحدث تقدم" او " حدث بعض التقدم"، " حدث تقدم "للوضع القا ئم اى 

دمة مع مراعاة المعلومات اإلضافية المق.باخطار الحكومات والوآاالت المنفذة آما يلزم
  : عن المشروعات اآلتية 

 بالتحول إلى آلوريد الميثيلين في صنع رغاوي الـ ب ي CFC-11إزالة الـ  )1(
 Olufoam and Plastic Industriesالمرنة لدى 

Limited(NIR/FOA/26/INV/32)  في نيجيريا الذي سينفذه اليوئنديبي   
اوي الـ ب ي  بالتحول إلى آلوريد الميثيلين في صنع الرغCFC-11إزالة الـ  )2(

 .Chemical and Wire Manufacturers Nig Ltdالمرنة لدى 
(NIR/FAO/26/INV/36) في نيجيريا الذى سينفذه اليوئنديبي . 

واح الرغاوي لــتاج اـي إنـان فـ الى السلكلوبنتCFC-11ن ــعالتحـول  )3(
 National Polyurethane Companyالجاسئة لدى 

(N.P.C)(SYR/FOA/31/INV/61) الجمهورية العربية السورية في 
 .الذي ستنفذه اليونيدو
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 إلى تكنولوجيا ثاني أآسيد CFC-11تحويل صنع آتل الـ ب ي عن الـ  )4(
 .Changzhou Huangfa Co. Ltdالكربون السائل لدى 

(CRP/FOA/28/INV/293) في الصين الذي سينفذه البنك الدولي   

  :دل ان تقرر الغاء المشروع االتي باتفاق متبا  ) د(
 في بنما Productos Moldeados Americaمشروع   -

(PAN/FOA/22/INV/09) الذى ينفذه اليوئنديبي ، مع مالحظة انه تم في 
 دوالر 339,296  ـ دوالر امريكي من ال125,970 صرف مبلغ 2002

   ODPالمعتمد للمشروع دون ان تتم ازالة اية ) زائدا اجر المساندة( امريكي  
  :اقرار المراحل والمواعيد القصوى المبينة في الجدول االتي   ) ه(
 المرحلة عنوان المشروع رمز الوآالة

في   CFC-141b إلى   CFC-11التحول عن  BOL/FOA/28/INV/10 بلجيكا
 Quimica صنع رغاوي ب ي الجاسئة لدى 

Andina  

توقيع اليوانديبي على وثيقة 
المشروع بحلول موعد 

هذه المرحلة  . 42 ـاالجتماع ال
   40 ـحددها االجتماع ال

في صنع معدات التبريد التجاري CFCs إزالة الـ IND/REF/19/INV/92 البنك الدولي
انتقال المنشأة الى موقع جديد  .Chandra Frig Co. P., Ltdلدى  

هذه  . 2004 يناير 31بحلول 
 ـالمرحلة حددها االجتماع ال

40 

 في صنع معدات التبريد التجاري CFCsإزالة الـ  IND/REF/22/INV/110  البنك الدولي
 Refrigeration Gomponents andلدى 

Accessories 
ترآيب جميع المعدات بحلول 

  2004مارس 
 في صنع معدات التبريد التجاري CFCsإزالة الـ  IND/REF/22/INV/123  البنك الدولي

ع المعدات بحلول ترآيب جمي Hindustan Refrigeration Industriesلدى 
  2004مارس 

 في صنع معدات التبريد التجاري CFCsإزالة الـ  IND/REF/22/INV/124  البنك الدولي
 Refrigeration and Home لدى

Appliances P. Ltd. 
ترآيب جميع المعدات بحلول 

  2004مارس 
ثاني  بالتحول إلى تكنولوجيا  CFC-11إزالة الـ  TUN/FOA/26/INV/33 البنك الدولي

أآسيد الكربون السائل في صنع رغاوي ب ي 
 Supermousseالمرنة لدى 

قال البنك انه من المتوقع تسليم 
 مارس المضخات بحلول 

2004 
المتبقى في قطاع   ODSإزالة استهالك الـ  EGY/FOA/22/INV/64 اليوئنديبي

 قال اليوئنديبي ان استعمال )  منشأة 11(الرغاوي 
CFC ديسمبر  سيتوقف بحلول 
2003      

 المرنة  ب ي  في صنع رغاويCFC-11إزالة الـ  URT/FOA/26/INV/11 اليوئنديبي
 Pan Africaبالتحول إلى آلوريد الميثيلين لدى 

Enterprise Ltd. 

 2004تفتيش نهائي في يناير 

 ب ي رغاويآتل  في صنع CFC-11إزالة الـ  URT/FAO/31/INV/13  اليونيدو
إلى آلوريد الميثيلين لدى  بالتحول المرنة

Plyfoam Limited 

 2004تفتيش نهائي في يناير 

-HFC بالـ CFC-12االستعاضة عن غاز التبريد  NIR/REF/26/INV/30  اليونيدو
134a وعن عامل نفخ الرغاوي CFC-11 
كلوبنتان في صناعة معدات التبريد المنزلية يبالس
  A.G. Leventisلدى

 تدمير المعدات بحلول موعد
   42 ـاالجتماع ال

  

ترآيب وبدء تشغيل وتجربة  Laboratoires Parcos لدى   CFCإزالة الـ  TUN/ARS/28/INV/35  اليونيدو
 2004المعدات بحلول مارس 

  

 للجنة التنفيذية بالنسبة للمشروعات 42حتى االجتماع الـ أن توافق على مد الموعد   ) و(
ب وللقائم بالتوريد ولألمانة بتنقيح شروط اتفاق اآلتية للسماح للوآالة المنفذة وللمغر

ستقوم بموجبه الشرآات المعنية بالتحول بنجاح إلى تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون 
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 من 42السائل ، وأن تطلب من اليوئنديبي إبالغ تفاصيل هذا االتفاق إلى االجتماع الـ 
  :اجتماعات اللجنة التنفيذية 

  في المغرب .Richbond S.Aمشروع رغاوى ) 1 (
(MOR/FOA/22/INV/08) ينفذه اليوئنديبي  

 (MOR/FOA/23/INV/13) في المغرب .Salidor S.Aمشروع رغاوى ) 2(
  ينفذه اليوئنديبي

 MOR/FOA/22/INV/19)  في المغرب Mousse dor  رغاوى مشروع) 3(
  ينفذه اليوئنديبي

 في المغرب  Bonbino Confortمشروع رغاوى) 4(
(MOR/FOA/25/INV/22)ينفذه اليوئنديبي   

  
 للتبريد في نيجيريا Kolintonأن تالحظ أن معدات مشروع   )ز(

)NIR/REF/26/INV/44 ( يجرى بدء تشغيله وان اليونيدو ستقدم تقريرا نهائيا عن
  . للجنة التنفيذية 42المشروع إلى االجتماع الـ 

  عاتاالرصدة المتبقية على المشرو: من جدول االعمال   6البند 

 تولى ممثل األمانة تقديم التقرير عن المشروعات التى تم انجازها وعليها ارصدة متبقية   – 21
(UNEP/OzL/Pro/ExCom/41/11). وعن اعادة االموال من المشروعات التى تم الغاؤها مع ،

مل معه الذي قررت بموجبه اللجنة التنفيذية ان هذا البند ينبغي أن يتم التعا) ب(04/52تذآر المقرر 
وبعد ارسا ل الوثيقة قا لت حكومة اسرائيل ان مبلغ . إداريًا بين األمانة والوآاالت المنفذة المسؤولة 

 دوالر امريكي المعتمد لورشة بروميد الميثيل 108,130 دوالر امريكي من ال 70,024
(GLO/FUM/37/TRA/240) سيعاد على صورة دفعات نقدية الى امين الخزانة  .  

  : اللجنة الفرعية بأن تقوم اللجنة التنفيذية  بما يلي اوصت ى اثر تقرير االمانة عل  – 22
  ان تحيط علما  )أ(

 في  األرصدة المتبقية على المشروعات وهو التقريرالوارد  بالتقرير عن  )1(
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/11الوثيقة 

 
 3,442,269عها  البالغ مجمو41بمستوى االموال المعادة الى االجتماع ال   )2(

 دوالر امريكي 446,975دوالر امريكي  زائدا اجر المساندة البالغ  
 دوالر امريكي من 1,337,614: موزعةعلى الوآاالت على النحو االتى 

 دوالر امريكي وهو 173,252اليوئنديبي زائدا اجر مساندة الوآالة  البالغ 
يوئنديبي؛ و يشمل سداد اموال سبق ان أعيدت خطأ عن مشروعين من ال

 47,435ليونيب  واجر مساندة الوآالة البالغ ا دوالر امريكي من 364,882
واجر مساندة   دوالر امريكي من اليونيدو601,841دوالر امريكي ؛ و 

 مشروعا 17 دوالر امريكي شامال رد اموال عن 78,237الوآالة البالغ 
ت   ببسبب تصحيحات ضرورية العادة التوفيق مع ارقام الحسابا

 دوالرامريكي من البنك الدولي واجر مساندة الوآالة البالغ 1,137,932
  . دوالر امريكي148,051
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 دوالر امريكي ، 408,477بان الوآاالت المنفذة لديها ارصدة يبلغ مجموعها   )3(
غير اجر مساندة الوآالة ، متبقية من مشروعات تم انجازها منذ اآثر من 

 دوالر امريكي زائدا اجر 255,399(نديبي اليوئ :سنتين وموزعة آاالتي
؛ و ا لبنك ) دوالر امريكي زائدا اجر الوآالة62,610(؛ ا ليونيب )المساندة
  ). دوالر امريكي زائدا اجر الوآالة90,468(الدولي 

 دوالر امريكي زائدا اجر الوآالة 64,177 مبلغ  تبان حكومة اسرائيل اعاد  )4(
دا الى امين الخزانة ، عن الورشة الدولية   دوالر امريكي نق5,847البالغ 

  .GLO/FUM/37/TRA/240 يثيلللمساعدة على االمتثال بشأن بروميد الم
 دوالر امريكي للدراسة بشأن 500,000ان تطلب من امين الخزانة الغاء تجنيب مبلغ  ) ب(

  . الصادر عن مؤتمر االطرافXV /52تقييم االلية المالية في ضوء المقرر 

 40/8المقرران  (2002ام ــعدد االطراف  لعــ حسابات ا لصندوق المت   :ال ـ من جدول االعم7البند 
  )40/14و 

 تولت ممثلة األمانة تقديم التوفيق الكامل بين حسابات الصندوق وبين التقارير المرحلية المقدمة  -23
وهو  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/12 40/14 و 40/8من الوآاالت المنفذة ، متابعة للمقررين 

توفيق أعدته األمانة في تعاون مع أمين الخزانة والوآاالت المنفذة وشرحت اإلجراءات المتبعة عند 
  .القيام بالتوفيق بين الحسابات 

على اثر مناقشة الفرق بين الحسابات المشهود بها والحسابات المراجعة ؛ والفرق بين التقرير   -24
وصافي (ئمة جرد المشروعات المعتمدة ؛ واسباب الفروق بين االيرادات المرحلي من البنك الدولي وقا

في ) المبالغ المصروفة زائدا المبالغ الملتزم بها( وفروق المصروفات المبلغ عنها ) االموال المعتمدة
حسابات الوآاالت المنفذة والتقارير المرحلية والتقارير المالية  ، والحسابات التي لم يتم فيها توفيق 

   :اللجنة الفرعية بأن تقوم اللجنة التنفيذية  بما يلي ا وصت الخاصة باليوئنديبي وا لبنك الدولي ، 
ان تحيط علما بالتوفيق بين الحسابات آما جاء في   )أ(

 الخاصة 7-1 الى 1-1 و الجداول من UNEP/Ozl/Pro/ExCom/41/12الوثيقة
  .ول بالتقرير الحالي والواردة في المرفق اال2002بحسابات الصندوق لعام 

 ا لتصحيحات االتية  أن يقوم ، مع األمانة ، باستعراضان تطلب من امين الخزانة   ) ب( 
 للجنة التنفيذية في سياق التوفيق 42المطلوبة لليونيب واليونيدو وإبالغ االجتماع الـ 

   :2002بين حسابات عام 
  . دوالر امريكي الى ايراد اليونيب 112,619يضاف مبلغ  )1(

   دوالر امريكي الى ايراد اليونيدو1,169,476يضاف مبلغ  )2(

من الوآاالت المنفذة ان تكفل ان تكون المصروفات المبينة في أيضا ان تطلب   ) ج(
تقاريرها المرحلية المقدمة الى االمانة مطابقة لمصروفاتها المبينة في الحسابات 

  لخزانة السنوية الخاصة بالوآاالت المنفذة والمقدمة الى امين ا
من االمانة ومن امين الخزانة مواصلة جهودهما الستكمال التوفيق آذلك  ان تطلب   )د(

 التي تمت مراجعتها 2002الخاص بحسابات البنك الدولي على اساس حسابات عام 
وبحسابات اليوئنديبي على اساس االستعراض الذى قام به مراقب حسابات اليوئنديبي 

ع القائم في تلك الجهود الى آل اجتماع حتى يتم التوفيق ، مع تقديم تقارير عن الوض
الكامل بين الحسابات ، وان تالحظ ان هذه السنة هى السنة الثانية  على التوالي التي لم 
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يتم فيها التوفيق الكامل بين حسابات اليوئنديبي والبنك الدولي وبين التقارير المرحلية 
  ,المقدمة منهما 

ا المقترحة ـ وميزانيته2003ام ـندوق المنقحة لعـة الصـ ميزانية امان  :ال  من جدول االعم8البند 
  2004لعام 

 المانة 2004 والميزانية المقترحة لعام 2003تولى ممثل األمانة تقديم الميزانية المنقحة لعام   -25
  .الصندوق 

 اللجنة اوصت  بعد أن قدمت األمانة أيضاحًا حول عدد من القضايا التي أثارها األعضاء -26
 2004 والميزانية المقترحة لعام 2003الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على الميزانية المنقحة لعام 

 و 2005شاملتبن اجور الموظفين لعامي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/13 الواردتين في الوثيقة
  . بالتقرير الحالي  في المرفقين الثاني والثالث- باالمانة ، آما جاء ـ على التوالي2006

  شؤون اخرى:  من جدول االعمال 9البند 

  لم تكن هناك شؤون جرت مناقشتها تحت هذا البند  -27

  اعتماد تقریر اللجنة الفرعية :  من جدول االعمال 10البند 

اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير الحالي على اساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة   -28
UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCMEF/21/L.1.  

  
  اختتام االجتماع  :  من جدول االعمال 11البند 

  
  .2003 ديسمبر 16 يوم الثالثاء 12/05أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة   -29
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1 الصفحة

مصادق عليه مراجع مصادق عليه مراجع مقترح
2004 2004 2005 2005 2006

10 عنصر الموظفين 
1100 مالك المشروعات (الوظيفة والدرجة)

01 آبير الموظفين 133,313            176,864               139,979                 185,707              194,993              
02 نائب آبير الموظفين (تعاون اقتصادي) 120,200            150,180               126,210                 157,689              165,573              
03 نائب آبير الموظفين (تعاون فني) 120,200            153,190               126,210                 160,849              168,891              
04 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات  120,200            145,950               126,210                 153,248              160,910              
05 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات  120,200            145,950               126,210                 153,248              160,910              
06 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات  120,200            145,950               126,210                 153,248              160,910              
07 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات  120,200            145,950               126,210                 153,248              160,910              
08 مسؤول إدارة المعلومات  88,511              129,051               92,936                   135,504              142,279              
09 مسؤول إداري وإدارة الصندوق  103,809            130,948               109,000                 137,495              144,370              
10 المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم  120,200            145,950               126,210                 153,248              160,910              
11 مساعد تنفيذي للمدیر العام  60,100              68,000                 63,105                   71,400                74,970                

1199 المجموع الفرعي  1,227,133         1,537,983            1,288,489              1,614,882           1,695,626           
1200

01 استعراض المشروعات ومراجعة فنية  150,000               
1299 المجموع الفرعي  150,000               

1300 العاملون في الدعم اإلداري
01 مساعد إداري  47,000              56,700                 49,350                   59,535                62,512                
02 مساعد خدمات المؤتمرات 43,000              53,651                 45,150                   56,333                59,150                
03 مساعد برامج  47,000              56,700                 49,350                   59,535                62,512                
04                 46,305                44,100                   40,950                 42,000              39,000 سكرتيرة رئيسية(نائب المدیر ، تعاون اقتصادي)
05                 46,305                44,100                   40,950                 42,000              39,000 سكرتيرة رئيسية (نائب المدیر ، تعاون فني)
06 مساعد عمليات الحاسوب 47,000              56,700                 49,350                   59,535                62,512                
07 سكرتيرة (لمسؤولي برامج -2) 39,000              44,390                 40,950                   46,609                48,940                
08 سكرتيرة / موظف - إدارة  34,000              35,700                 35,700                   37,485                39,359                
09 موظف تسجيل  28,000              34,537                 29,400                   36,263                38,077                
10 مساعد قاعدة البيانات  47,000              56,700                 49,350                   59,535                62,512                
11 سكرتيرة ، رصد وتقييم  39,000              42,000                 40,950                   44,100                46,305                

المجموع الفرعي  449,000            521,077               471,450                 547,131              574,488              

1320 تكاليف خدماة المؤتمرات  -                    -                         -                      

1333 خدمات اإلجتماعات: اللجنة التنفيذیة (3) واللجان الفرعية (6) 600,000               

1335 مساعدة مؤقتة (**) 50,000                 

1399 مجموع تكاليف المساندة اإلداریة 449,000            1,171,077            471,450                 547,131              574,488              

1600 السفر بمهات رسمية  -                    -                         -                      
01 تكاليف السفر  160,000               

19 مجموع العنصر  1,676,133         3,019,060            1,759,939              2,162,013           2,270,113           

المرفق الثاني
الميزانية المنقحة لعامي 2004 و 2005 و الميزانية المقترحة لعام 2006

مستشارون 



الصفحة 2

مصادق عليه مراجع مصادق عليه مراجع مقترح
2004 2004 2005 2005 2006

20 عنصر العقود الفرعية 
2100 عقود فرعية

01 مواد معلومات  30,000                 -                         -                      

2200 عقود فرعية -                      

02 االستراتيجية االعالمية * 34,500              34,500                 12,500                   12,500                
االستراتيجية االعالمية (34,500)             (34,500)                (12,500)                 (12,500)              -                      

29 مجموع العنصر  30,000                 -                         -                      -                      
-                        -                    

30 عنصر المشارآة في االجتماعات 

3300 سفر وإعاشة لمندوبي المادة 5 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذیة 
01 سفر الرئيس /نائب الرئيس 30,000                 -                         -                      -                      
02 اللجنة التنفيذیة (2) واللجان الفرعية (6) 225,000               -                         -                      -                      
03 اجتماعات غير رسمية للمجموعات الفرعية  30,000                 -                         -                      -                      

39 محموع العنصر  285,000               -                         -                      -                      

40 عنصر المعدات 

4100 قابلة لالستهالك 
01 قرطاسية المكاتب  15,000                 -                         -                      -                      
02 برامج آمبيوتر  9,000                   -                         -                      -                      

المجموع الفرعي  24,000                 -                         -                      -                      

4200 معدات غير قابلة لالستهالك 
01 أجهزة آمبيوتر، طباعة  10,000                 -                         -                      -                      
02 غير ذلك 5,000                   -                         -                      -                      

المجموع الفرعي  15,000                 -                         -                      -                      

4300 ایجار المكاتب
01 إیجار أماآن المكاتب  310,000               

49 مجموع العنصر  349,000               
لقد سبق االعتماد على ميزانية االستراتيجية االعالمية بموجب المقرر 53/40. ال أثر مالي على الميزانية الكلية.*

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/6
II مرفق
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الصفحة 3

مصادق عليه مراجع مصادق عليه مراجع مقترح

2004 2004 2005 2005 2006

51 تشغيل المعدات وصيانتها  
01 أجهزة الحاسوب والطباعة، الخ  9,000                   -                         -                      -                      
02 صيانة المكاتب  9,000                   -                         -                      -                      
03 إیجار أجهزة النسخ 15,000                 -                         -                      -                      
04 معدات االتصاالت الالسلكية 9,000                   -                         -                      -                      
05 صيانة الشبكات  12,000                 -                         -                      -                      

المجموع الفرعي  54,000                 -                         -                      -                      

52 تكاليف التبليغ

01 اجتماعات اللجنة التنفيذیة 

02 غيرها 20,000                 -                         -                      -                      
المجموع الفرعي  20,000                 -                         -                      -                      

53
01 اتصاالت  40,000                 -                         -                      -                      
02 رسوم الشحن  15,000                 -                         -                      -                      
03 رسوم المصارف  5,000                   -                         -                      -                      
04 تدریب الموظفين (مبلغ مرصد) 38,000                 -                         -                      -                      

المجموع الفرعي  98,000                 -                         -                      -                      

54 01 تكاليف الضيافة   10,000                 

59 مجموع العنصر  182,000               

المجموع الكلي  1,676,133         3,865,060            1,759,939              2,162,013           2,270,113           

تكاليف مساندة البرنامج (%13) 217,897            267,678               228,792                 281,062              295,115              
تنطبق على خطوط الميزانية 11و13.01 الى 13.11 فقط

ناقص               (350,000)           (350,000) تكاليف تغطيها حكومة آندا**

تكاليف الصندوق المتعدد األطراف  1,544,030         3,782,738            1,988,731              2,443,074           2,565,228           
تكمن مساهمة حكومة آندا في استنزال فوارق التكاليف الناتجة عن وجود األمانة في مونتریال مقابل نيروبيا (**)

عنصر المتفرقات 

متقرقات 
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III مرفق

1 الصفحة

مصادق عليه مراجع
2003 2003 الفرق مالحظات توضيحية للميزانية المنقحة لعام 2003

10 عنصر الموظفين 
1100 مالك المشروعات (الوظيفة والدرجة)

01
آبير الموظفين

129,430                  353,407                223,977            
 على أساس االنفاق الشهري الفعلي لفترة ینایر-أغسطس 2003 و التكلفة االضافية المتعلقة بالتغيير في منصب 

آبير الموظفين

02 تكاليف مناصب درجة ب5 المقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي لفترة ینایر-أغسطس 2003              22,301                139,000                  116,699 نائب آبير الموظفين (تعاون اقتصادي)
03               22,301                139,000                  116,699 نائب آبير الموظفين (تعاون فني)
04 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات  116,699                  139,000                22,301              
05 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات  116,699                  139,000                22,301              
06 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات  116,699                  139,000                22,301              
07 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات  116,699                  139,000                22,301              

08
مسؤول إدارة المعلومات 

 تكلفة منصب درجة ب3 المقدرة على أساس االنفاق الشهري الفعلي لفترة ینایر-أغسطس 2003 36,973                               122,906                    85,933

09
مسؤول إداري وإدارة الصندوق 

100,786                  124,712                23,926              
 تكلفة منصب درجة ب4 المقدرة على أساس االنفاق الشهري الفعلـــــــي لفترة ینایر أغسطس 2003

10
المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم 

116,699                  139,000                22,301              
 تككلفة منصب درجة ب5 المقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي لفترة ینایر أغسطس 2003

11 مساعد تنفيذي للمدیر العام  58,350                    58,350                  -                    
1199 المجموع الفرعي  1,191,391               1,632,375             440,984            
1200

01 استعراض المشروعات ومراجعة فنية  150,000                  150,000                -                    
1299 المجموع الفرعي  150,000                  150,000                -                    
1300

01
مساعد إداري 

46,818                    54,000                  7,182                
 تكلفة منصب درجة ج8 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

أغسطس 2003

02
مساعد خدمات المؤتمرات

42,656                    51,096                  8,440                
 تكلفة منصب درجة ج7 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

2003 أغسطس

03
مساعد برامج 

46,818                    54,000                  7,182                
 تكلفة منصب درجة ج8 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

أغسطس 2003

04
 سكرتيرة رئيسية(نائب المدیر ، تعاون اقتصادي)

38,495                    40,000                  1,505                
 تكلفة منصب درجة ج6 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

أغسطس 2003

05                 1,505                  40,000                    38,495 سكرتيرة رئيسية (نائب المدیر ، تعاون فني)
 تكلفة منصب درجة ج6 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

أغسطس 2003

06 مساعد عمليات الحاسوب 46,818                    54,000                  7,182                
 تكلفة منصب درجة ج8 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

أغسطس 2003

07 سكرتيرة (لمسؤولي برامج -2) 38,495                    40,000                  1,505                
 تكلفة منصب درجة ج6 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

2003 أغسطس

08 سكرتيرة / موظف - إدارة  33,293                    34,000                  707                   
 تكلفة منصب درجة ج5 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

أغسطس 2003

09 موظف تسجيل  27,050                    32,892                  5,842                
 تكلفة منصب درجة ج4 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري القعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

أغسطس 2003

10 مساعد قاعدة البيانات  46,818                    54,000                  7,182                

 تكلفة منصب درجة ج8 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 
أغسطس 2003

11 سكرتيرة ، رصد وتقييم  37,454                    40,000                  2,546                
 تكلفة منصب درجة ج6 مقدرة على أساس معدل االنفاق الشهري الفعلي بما فيه الوقت االضافي لفترة ینایر 

أغسطس 2003
المجموع الفرعي  443,210                  493,988                50,778              

1320 تكاليف خدماة المؤتمرات 
1333 خدمات اإلجتماعات: اللجنة التنفيذیة (3) واللجان الفرعية (6) *؛ 600,000                  600,000                -                    

1335 مساعدة مؤقتة (**) 50,000                    50,000                  -                    

1399 مجموع تكاليف المساندة اإلدارية 1,093,210               1,143,988             50,778              

1600

01 تكاليف السفر  160,000                  160,000                -                    

19 مجموع العنصر  2,594,601               3,086,363             491,762            

المرفق الثالث
الميزانية المنقحة لعام 2003

مستشارون 

العاملون في الدعم اإلداري

السفر بمهات رسمية 
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الصفحة 2

مصادق عليه مراجع
2003 2003 الفرق مالحظـــات

20
2100

01 مواد معلومات  30,000                    30,000                  -                    
2200

02 استراتيجية اعالمية 57,750                    57,750                  

(57,750)                   (57,750)                 
 ليس هناك أي أثر مالي على الميزانية الكلية بما أن المبلغ آان مصادق عليه من قبل بموجب مقرر اللجنة التنفيذیة 

رقم 53/40
29 مجموع العنصر  30,000                    30,000                  -                    

30

3300

01 سفر الرئيس /نائب الرئيس 30,000                    30,000                  -                    
02 اللجنة التنفيذیة (3) و اللججان الفرعية (6) 225,000                  225,000                -                    
03 اجتماعات غير رسمية للمجموعات الفرعية  30,000                    30,000                  -                    

39 مجموع العنصر  285,000                  285,000                -                    

40

4100

01 قرطاسية المكاتب  15,000                    15,000                  -                    
02 برامج آمبيوتر  9,000                      9,000                    -                    

المجموع الفرعي  24,000                    24,000                  -                    

4200

01 أجهزة آمبيوتر، طباعة  10,000                    10,000                  -                    
02 غير ذلك 5,000                      5,000                    -                    

المجموع الفرعي  15,000                    15,000                  -                    

4300 أماآن المك
01 إیجار أماآن المكاتب  310,000                  310,000                -                    

49 المجموع الفرعي  349,000                  349,000                -                    

سفر وإعاشة لمندوبي المادة 5 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذیة 

عنصر المعدات 
قابلة لالستهالك 

معدات غير قابلة لالستهالك 

عنصر العقود الفرعية 
عقود فرعية

عقود فرعية

عنصر المشارآة في االجتماعات 

III مرفق



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/6

III مرفق
الصفحة 3

مصادق عليه مراجع
2003 2003 الفرق مالحظـــات

51
01 أجهزة الحاسوب والطباعة، الخ  9,000                      9,000                    -                    
02 صيانة المكاتب  9,000                      9,000                    -                    
03 إیجار أجهزة النسخ 15,000                    15,000                  -                    
04 معدات االتصاالت الالسلكية 9,000                      9,000                    -                    
05 صيانة الشبكات  12,000                    12,000                  -                    

المجموع الفرعي  54,000                    54,000                  -                    

52

01 اجتماعات اللجنة التنفيذیة 
02 غيرها 20,000                    20,000                  -                    

المجموع الفرعي  20,000                    20,000                  -                    

53
01 اتصاالت  40,000                    40,000                  -                    
02 رسوم الشحن  15,000                    15,000                  -                    
03 رسوم المصارف  5,000                      5,000                    -                    
04 تدریب الموظفين (مبلغ مرصد) 38,000                    38,000                  -                    

المجموع الفرعي  98,000                    98,000                  -                    
-                    

54 01 تكاليف الضيافة   10,000                    10,000                  -                    
59 المجموع الفرعي  182,000                  182,000                -                    

-                  
المجموع الكلي  3,440,601               3,932,363             491,762            

-                  
تكاليف مساندة البرنامج (%13) 212,498                  276,427                63,929              
تنطبق على خطوط الميزانية 11 و13.01 إلى 13.11 فقط ) )

ناقص آاليف تغطيها حكومة آندا* (350,000)                 (350,000)               -                    
تكاليف الصندوق المتعدد األطراف  3,303,099               3,858,790             555,691            

تكمن مساهمة حكومة آندا في استنزال فوارق التكاليف الناتجة عن وجود األمانة في مونتریال مقابل نيروبا (*)

متقرقات 

عنصر المتفرقات 

تشغيل المعدات وصيانتها  

تكاليف التبليغ
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Annex IV 

1 

  المرفق الرابع
  توصيات بشأن خطط إدارة غازات التبرید 

اآلراء التي أعرب على أساس نص مقدم من رئيس اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية 
  عنها أعضاء اللجنة الفرعية 

 إعادة ترآيز البرامج والمشروعات ينبغي في المستقبل ، وبقدر اإلمكان ينبغىأن   
 في قطاع التبريد في البلدان ذات االستهالك المنخفض ، وذلك عن CFCsالجارية إلزالة الـ 

  :طريق التدابير اآلتية 
ات تنسيق مع الصناعة ، حيث ال تكون               ترآيز المساندة على وضع تشري       )أ( ع وآلي

د  دريب ألخصائي التبري رامج الت د من ب ى مزي د ، وعل ودة بع ات موج ذه اآللي ه
اندة من                وفير مس ة الموجودة وبت ومسؤولي الجمارك ، بإستعمال القدرات الوطني
ك             ة ، وينبغي أن يتضمن ذل الخبراء ومن الموارد مثل المعدات واألدوات الالزم

ائيين           أيضًا ج  هودًا لرفع مستوى الوعي بقيمة األخصائيين المهرة للمستعملين النه
  .وألصحاب المصلحة 

د                   )ب( ذ خطط إدارة غازات التبري االعتراف بان األطراف تحتاج إلى مرونة في تنفي
  .بما يتمشى والظروف المحلية 

ـ     )ج( تعمال ال ادة اس ترداد وإع ادة اس ى إع ز عل ات الCFCالترآي ي الترآيب رة  ف كبي
ودًا  زال موج ان ال ي يارات ، إذا آ واء الس ة والصناعية وقطاع تكييف ه التجاري

ـ     CFC-12عدد محسوس من األنظمة التي تعمل بالـ          CFC ، وإذا آانت إتاحة ال
  قد انخفضت آثيرًا بفضل تطبيق نظام للرقابة الفعالة على الواردات ؛

ى نحو سهل ومجد          مزيد من استكشاف إمكانيات تسهيل عمليات إعاد        )د( ة التهيئة عل
اليف ، و ن   /للتك ك م ون ذل ن أن يك ب ، ويمك اهزة للترآي دائل الج تعمال الب أو اس

  خالل برامج حافزة ؛
دوير عن      )ه( تشديد االختيار في توفير معدات جديدة لالسترداد وخصوصًا إلعادة الت

  :طريق ما يلي 
لم           )1(   دير أس اد تق ى    خالل إعداد المشروعات ينبغي ايج للطلب المحتمل عل

  .معدات االسترداد وإعادة التدوير 
د وبمشارآة محسوسة                    )2 ( ة بالتوري ل أمور ثابت د فقط مقاب تسليم معدات للبل

ة ، وبإستعمال              في التكاليف من جانب الورش في تكاليف المعدات المقدم
  اآلالت التي يتم تجميعها محليًا إلى أبعد حد ممكن ؛

ليم وتوزي   )3( د وتس تعراض  توري د اس ل ، بع دة مراح ى ع دات عل ع المع
  .استعمال ما تم تسلمه من معدات وتحقق من المزيد من الطلبات 

اء   )4( ى استمرار بق اظ عل ة للحف ة وافي ات متابع ة ومعلوم ة وجود خدم آفال
  .معدات االسترداد وإعادة التدوير في الخدمة 

دات والمعارف المكتسبة م            )و( ين عن طريق       استمرار رصد استعمال المع ن المنتفع
ن   ة م ارير دوري ع تق ة وتجمي اورات منتظم ين بمش اريين وطني راء استش ام خب قي

ات األخصائيين   ع جمعي اون م ي تع ورش ، ف وم  . ال ي تق ة الت ارير المرحلي والتق
ر                       داد الخبي ذا اإلع وم به ى أن يق نويًا عل على أساس هذا الرصد ينبغي إعدادها س

اري و دة األوزون /االستش ا     أو وح ذة آم ة المنف ع الوآال اون م ي تع ة ، ف الوطني
رر  ذلك المق ك  . 31/48يقضي ب ة للسماح بتل وارد إضافية آافي وينبغي إتاحة م

  .المتابعة وبعمل إبالغ التقارير 
---------  


