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  جنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــرافالل

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال
 

 
 

 2017 تمام المشروعات لعامإالمجمع عن التقرير 
 

 خلفية

اجتماعاتھا قضية التقارير المعلقة الستكمال المشروعات. اللجنة التنفيذية خالل كل اجتماع من  تتناول .1
، الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم ضمن جملة أموروخالل االجتماع التاسع والسبعين، حثت اللجنة التنفيذية، 

شروعات من تقارير استكمال المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات، والم المتراكم المتأخرلالجتماع الثمانين 
، وفي حالة عدم تقديم تقارير استكمال UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/15االفرادية الواردة في الوثيقة 

المشروعات، تقدم أسباب عدم إتمام ذلك، وجدول زمني لتقديمھا. كما حثت اللجنة الوكاالت المنفذة المتعاونة على 
لتمكين الوكالة المنفذة الرئيسية من تقديمھا وفقا  استكمال األجزاء المتعلقة بھا من تقارير استكمال المشروعات

 (ب) و(ج)).79/21للجدول الزمني المحدد (المقرر 

(ب) و(ج)، أعد كبير موظفي الرصد والتقييم قائمة بجميع تقارير استكمال 79/21 وإعماال للمقرر .2
 .2017أغسطس/ آب  3التي أرسلت للوكاالت الثنائية والمنفذة في  المعلقة المشروعات

  السنوات التي تلقيت ةتقارير استكمال المشروعات لالتفاقات المتعدد

اتفاقا  167تقريرا من تقارير استكمال المشروعات من بين  132قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة عدد  .3
فق ويرد في المر األول.تقريرا على النحو المبين في الجدول  35مكمال متعدد السنوات، ويتبقى عدد معلق يبلغ 

 التي قدمت بعد االجتماع التاسع والسبعين. 12األول بھذه الوثيقة التقارير البالغ عددھا 
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  : إطاللة على تقارير استكمال المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات1الجدول 

 المستكملة الوكالة الرئيسية
وصلت قبل االجتماع 
 التاسع والسبعين

وصلت بعد االجتماع 
 التاسع والسبعين

 لتقارير المعلقةا

 3 0 0 3 كندا
 5 0 0 5 فرنسا
 2 0 7 9 ألمانيا
 0 0 1 1 اليابان

 3 0 22 25 اليوئنديبي
 3 10 44 57 اليونيب
 2 2 42 46 اليونيدو

 17 0 4 21 البنك الدولي
 35 12 120 167 المجموع

 
الة المواد المستنفدة موجزا لتحليل لألموال اإلجمالية التي صرفت، وإز الثانيويتضمن الجدول  .4

 .12لألوزون والتأخيرات في استكمال تقارير استكمال المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات البالغ عددھا 

: إطاللة على الميزانية والمواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت والتأخير في تقديم االتفاقات المتعددة السنوات بعد االجتماع التاسع 2الجدول 
  سبعينوال

 الوكالة الرئيسية
  أموال االتفاقات المتعددة السنوات

 (بالدوالر األمريكي) 
إزالة األطنان  إزالة األطنان بقدرات استنفاد األوزون 

بقدرات استنفاد 
 الفعلية الموافق عليھا التي صرفت الموافق عليھا األوزون 

 28.96 415.3 412.2 4,123,750 4,123,750 اليونيب
 1.98- 686.2 620.9 5,038,066 5,038,066 دواليوني

 23.80 1,101.5 1,033.1 9,161,816 9,161,816المجموع الكلي
 

  أسباب التأخيرات

كانت التأخيرات المتعلقة بمنشأة في أحد البلدان تتعلق بانخفاض معدل المشاركة في برنامج تحفيز  .5
الل استخدام خبير وطني في البرنامج، واستثارة الوعي خ منالمستخدمين النھائيين. وجرى التغلب على المشكلة 

 بمنافع استخدام آلية المنح والحوافز.

إحدى حاالت  ويعتبر تصميم المشروع عنصرا رئيسيا في التنفيذ في الوقت المحدد. وجرى إبراز .6
زالة النھائية في نفس يعود الى التداخل واالستمرار في خطة إدارة غازات التبريد، وخطة إدارة اإل على أنهالتأخير 

القطاع الفرعي. وفي بلد آخر، لم يراع تصميم المشروع إلعادة تھيئة وحدات تكييف الھواء المتنقلة التشريع الذي 
شراء سيارات جديدة أدت الى إحداث  عنقيادة السيارات من اليسار الى اليمين مما أسفر  تغييرا فى طريقة أجرى

ھواء المتنقلة المعتمدة على الكلوروفلوروكربون العاملة وأدى الى سحب خفض كبير في عدد أجھزة تكييف ال
عنصر إعادة التھيئة. وفي بلد آخر، أغلق برنامج أجھزة تكييف الھواء المتنقلة، وأنفق التمويل على إنشاء مركز 

 إضافي للخبرات الرفيعة، ودعم إنشاء رابطة للتبريد.

فين وعدم كفاية الموظفين العاملين في وحدة األوزون وينشأ تأخير شائع في التغييرات في الموظ .7
المرتفع لموظفي المشروع والعمليات المطلوبة (مثل التخليص الجمركي والشراء وتشريعات  نالوطنية والدورا

المواد المستنفدة لألوزون) و/أو الصعوبات السياسية (مثل تغيير الحكومة والعمليات القانونية المعقدة قبل توقيع 
فاق). كذلك فإن التأخيرات في وضع التشريعات والقواعد يؤثر ال محالة على األنشطة األخرى (مثل تدريب االت

موظفي الجمارك). وأتاحت االجتماعات المنتظمة مع موظفي الحكومة، والتعاون بين أصحاب الشأن تسريع 
 العمليات ومن ثم تمكين البلد من تحقيق األھداف.

صعوبات في فتح حسابات  انالتمويل، فقد واجه أحد البلد بعملية صرفخرا ويتعلق تأخير آخر حدث مؤ .8
التأخير الطويل حيث أنه عندما تمت تسوية  امصرفية خاصة إلجراء التحويالت. وفي حالة مماثلة، تعرض بلد لھذ
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قدم اليونيب  ھذه المسائل، كانت اللجنة التنفيذية قد طلبت إعادة األموال المخصصة. ولتجنب جوانب القصور ھذه،
كما تسبب التغييرات في اإلجراءات الحكومية بشأن تخصيص للبلد إدارة مباشرة لألموال على أساس مؤقت 

 األموال في اغالق حسابات المشروع بصفة مؤقتة مما أرغم وحدة األوزون الوطنية على طلب تمديد المشروع.

وات، والدعم المحدود للتكنولوجيا من وتعزى التأخيرات ذات الصلة بالموردين على عدم توافر األد .9
جانب الخبراء التقنيين (مثل المشورة بشأن تماثل المعدات مع النظم المحلية) أو عدم وجود موردين محليين 

 للمعدات على اإلطالق.

 الدروس المستفادة

ات في ويمكن االطالع على الدروس المستفادة من تقارير استكمال مشروعات االتفاقات المتعددة السنو .10
  1قاعدة بيانات الدروس المستفادة.

ويؤثر معدل دوران الموظفين على جميع المستويات في مؤسسات أصحاب المصلحة في كل من نوعية  .11
العمل والذاكرة المؤسسية في ھذه المؤسسات. ويشكل االلتزام الحكومي القومي، والحاجة الى التدريب وكفاية 

رنامج. وعالوة على ذلك، يعزز التعاون فيما بين أصحاب المصلحة الموظفين عناصر أساسية في تشغيل الب
الشراكات، ويدعم التآزرات فيما بين المشاركين في تنفيذ المشروع، ويضمن االستدامة  لنتائج المشروع. فكلما زاد 

المعلومات تباين أصحاب المصلحة زادت التعقيدات، والوقت المنفق في تنسيقھا، مما يجعل منم المناقشات وتبادل 
 والتخطيط عناصر ھامة في تحقيق التزامن بين مختلف الخطط ويؤدي الى نجاح تنفيذ األنشطة المقررة.

كما يتعين تحسين عملية إدارة المعلومات. وثمة حاجة الى وضع قاعدة بيانات معرفية أو صيانتھا لحفظ  .12
في البلدان األخرى في اإلقليم، وسيجري ونشر معلومات المشروعات، والدروس المستفادة. وتفيد درجات التقدم 

في المائة من خفض  70تشجيعھا العتماد تدابير مماثلة في البلد (مثل أفضل الممارسات وتشكل خدمة منع التسرب 
االنبعاثات التي تحققت في إطار أنشطة الخدمة). وأدت أنشطة التوعية العامة الى دعم الضوابط على الواردات 

ملية اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية وتعتبر ضرورية الختيار السوق للتكنولوجيا وتيسير االمتثال لع
 البديلة

األنشطة الالزمة الستبدال غازات  ييسروالتنظيمي  اإلطار القانوني مواصلة تحديثوقد لوحظ أن  .13
الكامنة  وعدم التشجيعضع الحوافز التبريد واسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لألوزون وإصالحھا. كما أن و

للترويج لبدائل غازات التبريد  أخذه فى اإلعتباريمكن  اإجراء يمثلفي الترويج لبدائل المواد المستنفدة لألوزون 
غير العاملة بالمواد المستنفدة لألوزون والتي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي. ويعتبر العالقة المؤسسية 

ات المتعلقة بتغيير المناخ في البلد عامال رئيسيا في اعتماد البدائل المنخفضة القدرة على االحترار مع المبادر
 العالمي والتي تحقق كفاءة استخدام الطاقة.

المستورين بالبدائل، وينبغي مواءمتھا بحسب االحتياجات  بمعارفوترتبط عملة اختيار التكنولوجيا  .14
ھم مشاركة المستوردين في تصميم المشروع وتنفيذه. وقد أشار أحد البلدان الجزرية الفعلية لكل بلد وسوقه. ومن الم

توافرھا في البلد إذ يتعين استيراد جميع  وعدمالصغيرة الى انعدام قوة السوق التي تؤثر في اختيار أفضل البدائل 
لبلد. وعالوة على ذلك فإن المعدات. ويوصي أيضا بمواءمة التكنولوجيا لتناسب الظروف الوطنية السائدة في ا

التوزيع المحلي األكثر تنظيما لمعدات الخدمة (بما في ذلك االسترجاع وإعادة التدوير)، وشرائھا من خالل 
 إجراءات المناقصات لدى الوكالة المنفذة وتسليمھا للبلد يعتبر عامال ھاما في نجاح تنفيذ المشروع.

للمشروع. وقد أشار أحد البلدان الى أنه كان ينبغي أن يأخذ ويتعين أن يراعي التنفيذ الملكية الوطنية  .15
يؤدي سالمشروع في االعتبار بدرجة أكبر المعارف المحلية المتعلقة بخدمة أجھزة التبريد وتكييف الھواء مما كان 

 الى تعزيز القدرات التقنية المحلية ويدعم الملكية الوطنية للمشروع.

                                                      
1  ww.multilateralfund.org/myapcr/search.aspxhttp://w. 
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يين وموظفي اإلنفاذ بالنظر الى التغييرات التكنولوجية المستمرة، وتتطلب استدامة أنشطة تدريب الفن .16
إشراك أصحاب المصلحة من كل من القطاعين الخاص والعام. ويعتبر التدريب العملي ضروريا لتحقيق نھج 

رة. وفي بناء القدرات يؤدي الى تعزيز القدرات التقنية للفنيين بدرجة كبين الى االتدريب الفعال، وقد أشار أحد البلد
بلد آخر أشار الى أن التعاون مع الكليات والجامعات التقنية الوطنية أثبت فائدته الستدامة بناء القدرات في قطاع 
التبريد وتكييف الھواء. وتساعد عمليات تدريب الفنيين صناعة التبريد وتكييف الھواء في تطبيق ممارسات التبريد 

واضطلعت روابط التبريد بدور كبير في أنشطة بناء القدرات الخاصة  الجيدة (أي التخزين والنقل والمناولة).
 بالفنيين من خالل عمليات التدريب اإلقليمية وتفقد األسواق لضمان جودة غازات التبريد.

  المتلقاة اإلفراديةتقارير استكمال المشروعات 

 الوكاالت الثنائية والمنفذةالتي استكملت، قدمت  1,855من بين مجموع المشروعات االستثمارية البالغة  .17
 .3تقريرا معلقا على النحو المبين في الجدول  11حيث يتبقى  تقريرا 1,844

  : تقارير استكمال المشروعات المقدمة عن المشروعات االستثمارية3الجدول 
وصلت قبل االجتماع  المستكملة الوكالة

 التاسع والسبعين
وصلت بعد االجتماع 
 التاسع والسبعين

 يةالمتبق

 3 0 12 15 فرنسا
 0 0 19 19 ألمانيا
 1 0 10 11 إيطاليا
 0 0 6 6 اليابان
 0 0 1 1 أسبانيا

 0 0 1 1 يةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمال
 0 0 2 2 الواليات المتحدة األمريكية

 1 0 893 894 اليوئنديبي
 1 0 448 449 اليونيدو

 5 0 452 457 البنك الدولي
 11 0 1,844 1,855المجموع

التي استكملت، قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة  1,140البالغة  2ومن بين المشروعات غير االستثمارية .18
 .4تقريرا على النحو المبين في الجدول   53تقريرا عن المشروعات المستكملة حيث يتبقى  1,087

  
  لمشروعات غير االستثماريةعن ا المشروعات المقدمة استكمال. تقارير 4الجدول 

 المستكملة الوكالة الرئيسية
وصلت قبل االجتماع 
التاسع والسبعين

وصلت بعد االجتماع 
 التاسع والسبعين

 التقارير المعلقة

 2 0 55 57 كندا
 17 0 14 31 فرنسا
 2 0 54 56 ألمانيا
 1 0 0 1 إيطاليا
 1 0 13 14 اليابان

 1 0 0 1 البرتغال
 0 7 271 278 ديبياليوئن

 20 6 421 447 اليونيب
 6 4 116 126 اليونيدو

 3 0 36 39 البنك الدولي
 0 0 90 90 3أخرى

                                                      
 باستثناء إعداد المشروع والبرامج القطرية والمشروعات المتعددة السنوات وإجراءات غرفة تبادل المعلومات ومشروعات التعزيز المؤسسي.  2
)، 2، اسرائيل (5)، فنلندا (1) الدنمارك (2)، الجمھورية التشيكية (1()، النمسا 25تشمل تقارير استكمال المشروعات المتلقاة من البلدان التالية: استراليا (  3

 ).40)ـ الواليات المتحدة األمريكية (3)، سويسرا (5)، السويد (4)، أسبانيا (1)، جنوب أفريقيا (1بولندا (
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 المستكملة الوكالة الرئيسية
وصلت قبل االجتماع 
التاسع والسبعين

وصلت بعد االجتماع 
 التاسع والسبعين

 التقارير المعلقة

 53 17 1,070 1,140المجموع
 

التي قدمت بعد االجتماع  17وترد قائمة تقارير استكمال المشروعات غير االستثمارية البالغ عددھا  .19
النتائج التجميعية ذات الصلة بصرف األموال،  5التاسع والسبعين في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ويتضمن الجدول 

 واإلزالة الفعلية والتأخيرات.

مواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت والتأخير في المشروعات الفردية التي قدمت بعد االجتماع التاسع : عرض عام للميزانية وال5الجدول 
  والسبعين
عدد  الوكالة

 المشروعات
األطنان بقدرات استنفاد بزالة اإل األموال (بالدوالر األمريكي)

 األوزون 
 متوسط التأخير (باألشھر)

 التأخير المدة الفعلية االموافق عليھ المصروفة الموافق عليھا
 48.26 70.72 16.6 2.2 2,225,113 2,228,464 7 اليوئنديبي
 18.44 37.37 14.0 14.0 148,470 172,500 6 اليونيب
 11.93 29.93 0.0 0.0 456,910 487,500 4 اليونيدو
 29.19 49.35 30.6 16.2 2,830,493 2,888,464 17 المجموع

 

  أسباب التأخيرات

ذات  أخيرات الى طريقة التصميم والتنفيذ المطولة، ومحدودية عدد األفراد الشركات المحليةتعزى الت .20
كين، والصعوبة في العثور على الخبير الصحيح الذي يتمتع بالمعارف المالئمة، الخبرة، ونقص الموظفين المحن

ف، وتوفير الوثائق الداعمة من وعدم تدريب الخبراء االستشاريين، ودوران الموظفين مما يؤدي الى خسارة المعار
 السنوات السابقة

كما يؤثر التأخير في الموافقات على المشروعات في توافر األموال. ففي إحدى الحاالت، في الوقت  .21
الذي حصل فيه مشروع استبدال أجھزة تبريد المباني، كان أصحاب ھذه األجھزة قد قاموا بالفعل بعملية استبدال 

نتيجة للضغوط الناتجة عن قدم المعدات. ويتعين إعادة توجيه األموال المتوافرة الى معداتھم دون دعم مالي 
 .مشروع آخر لتبريد المباني

وأثرت في المشروعات أيضا المسائل البيروقراطية مثل الحصول على التخليص الجمركي على  .22
األخيرة، يسرت إحدى الشركات  المعدات، والتخليص العابر على نفايات المواد المستنفدة لألوزون. وفي الحالة

 التي تتولى إدارة النفايات، إجراء مشاورات بشأن إصدار تصاريح عبور النفايات وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل.

كذلك فإن التأخيرات نتيجة للمشكالت التقنية لھا تأثير أيضا. ففي إحدى الحاالت، أدى جزء صغير من  .23
نة وأعيد جدولة توقيت يمة. وأجرت الشركة إصالحات على القنيذه القمالطالء من قيمنة أسمنت أدى الى وقف ھ

 .نظام التغذية

وفي حالة أخرى، العقوبات الفردية التي تفرضھا مختلف البلدان أجرت الى تأخير عملية المناقصة  .24
اإلدارية الخاصة بالمشروع. فقد أخذت عملية تخليص مجلس األمن لألمم المتحدة على المعدات فضال عن المسائل 

األخرى مثل الموافقة على الخبراء من السلطات الوطنية للموردين، والتخليص المصرفي على تحويل األموال فترة 
أطول مما كان متوقعا. وفي حالة أخرى، أدى عدم االستقرار السياسي في البلد نتيجة لالضطرابات المدنية الى 

اجتماعات مشتركة في البلدان المجاورة لمناقشة مسائل ترشيد تقييد عمليات سفر موظفي الوكالة المنفذة. وعقدت 
التأخيرات أيضا عن عدم التوافر التجاري لغازات التبريد التي ستستخدم في إعادة التھيئة  التكنولوجيا. ونجمت

 والصعوبات التي تواجه في اختيار المستفيدين للمشروع مما أعاق استخدام األموال وتحقيق تقدم في األنشطة.
 وطلبت الوكالة المنفذة لالحتفاظ باألموال الى أن تتوافر غازات تبريد بديلة في السوق واختيار المستفيدين.
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  الدورس المستفادة

يمكن اإلطالع على الدروس المستفادة من تقارير استكمال المشروعات المختلفة في قاعدة بيانات  .25
  4الدروس المستفادة.

من المشروعات غير  17رير استكمال المشروعات البالغ عددھا وتتعلق الدروس المستفادة من تقا .26
الى االحتفاظ بنظم لتسجيل البيانات، وتصميم المشروع، وأھمية  بالحاجة ضمن جملة أموراالستثمارية بما يلي 

عملية التحقق، والتغييرات في نظم التراخيص والحصص، والتعاون فيما بين أصحاب المصلحة، والدروس من 
 نفايات المواد المستنفدة لألوزون وأنشطة تخزين الھالونات وإدارتھا.استرجاع 

ومن المھم االحتفاظ بالمعلومات المستمدة من التجارب السابقة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام  .27
ي الصالحيات المستخدمة في اختيار المحققين في عمليات اختيار مماثلة باعتبارھا أداة مفيدة لتجنب التأخيرات ف

تنفيذ المشروعات. ولعملية تصميم المشروع وتخطيطه تأثير مباشر على التنفيذ في الوقت المحدد وينبغي تحديد 
 فترات أكثر واقعية لتنفيذ المشروعات اإليضاحية (مثل الوقت الالزم إلنتاج آالت نموذجية غير مؤكدة).

ي المستقبل من خالل التوصية ويمكن أن يساعد تقرير التحقق في النھوض بالمشروعات المماثلة ف .28
باإلجراءات التي تتخذ. وفي حالة مشروع التجديد أشار تقرير التحقق الى أھمية جمع البيانات في تخصيص 

 الحصص على أال يقتصر ذلك على البيانات المتعلقة بكمية غاز التبريد في الجھاز. 

ع واحد من ولنكما يحتاج نظام التراخيص الى تحسين حيث ال يتعين الترخيص  .29
. ويمكن إدخال معلومات إضافية في التراخيص مثل االسم التقني للمادة حالةالھيدروكلوروفلوروكربون في كل 

ط، وتحديد ئالتدفئة والتبريد وتكييف الھواء، وتشكيل الخال ىوشرط الجمعية األمريكية لمھندس 5الكيميائية،
غي عدم إصدار تراخيص في حالة أن يكون الرمز الجمركي ، كما ينبالعبواتالمنتجين، واسم النمط، ونوع وكمية 

غير صحيح. وينبغي اتخاذ التدابير لضمان أن تكون الرموز الجمركية (أو مواقع التعريفات) على التصاريح ھي 
االستيراد والتصدير للھيدروكلوروفلوروكربون في أي حال من األحوال  عمليات، وعدم إجراء ةالرموز الصحيح

 .مقابلدون ترخيص 

وأشار أحد البلدان الى أن موظفي الجمارك ال يضطلعون إالّ بعمليات التفتيش النظري مع عدد قليل من  .30
أجھزة التعرف على المواد المستنفدة لألوزون، ويمنحون التراخيص يدويا، وينبغي أن يكون لدى الوزارات المعنية 

راءات التفويض بالتراخيص، وينبغي الحصول على نظام تخزين يعتمد على الورق بشأن عمليات الرقابة على إج
البيانات وتحليلھا المستمدة من موظفي الجمارك والمستوردين والمصدرين بشأن الواردات والصادرات من 
الھيدروكلوروفلوروكربون على أساس منتظم (مثل مرة أو مرتين سنويا) للوصول الى القيمة الدقيقة الستھالك 

 ولتالفي االتجار غير القانوني بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.الھيدروكلوروفلوروربون 

ويعتبر التعاون عنصرا أساسيا لنجاح تنفيذ المشروع ومن المفيد إشراك المنظمات المھنية في تنفيذ  .31
المشروع. فعلى سبيل المثال، فإن الروابط وغيرھا من الكيانات مفيدة في تحديد االحتياجات، وتقييم خط األساس 
للمعارف، وإجراء عمليات التدريب التي تناسب االحتياجات المحلية وضمان زيادة الوصول الى المعنيين. وعالوة 

 على ذلك، تعتبر الشراكة مع مؤسسات التدريب عنصرا رئيسيا في نشر وتعميم نتائج المشروع.

ن من الضروري بذلك وأظھرت دراسة عن التحديات التي تواجه تخزين الھالونات في البلدان النامية أ .32
الھالونات في وقت مبكر من العملية (مثل االستثمارات  لمصارفالجھود في المستقبل لوضع نماذج األعمال 

) ومن الضروي لضمان االستدامة المالية المصارفاألساسية بما في ذلك وضع منصات لتبادل المعلومات لمدراء 
آلية تنسيق استنادا الى سياسات ملزمة بين وحدة األوزون الحكومة برنامج توعية و تنفيذالھالونات  لمصارف

                                                      
4  lateralfund.org/pcrindividual/search.aspxhttp://www.multi. 
 الجمعية األمريكية لمھندسي التدفئة والتبريد وتكييف الھواء.  5
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الوطنية والوزارات المعنية والمؤسسات الحكومية، وإدارة اإلطفاء، وسلطات المطار، والصناعات (مثل 
البتروكيمائيات والزيوت والغاز) ومدراء تخزين الھالونات واسترجاعھا ومركز إعادة التدوير. وتعتبر عملية 

لونات وإعادة تدويرھا عملية مجزية، غير أن عدم توافر برنامج للتوعية وآلية للتنسيق وإطار استرجاع الھا
 يتيح آلية غير مستدامة لتخزين الھالونات.سياساتي س

  تقارير استكمال المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات وتقارير استكمال المشروعات المتبقية

التي اتخذتھا بعض الوكاالت الثنائية والمنفذة ھذا العام. لمعالجة  أعربت األمانة عن تقديرھا لإلجراءات .33
كما الحظت األمانة أن اليونيب فقط ھو الذي قدم أسبابا لعدم تقديم ھذه   6تراكم تقارير استكمال المشروعات المعلقة.

 (ب).79/21التقارير المعلقة إعماال للمقررات 

  التوصية

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي .34

في الوثيقة  الوارد 2017المشروعات لعام المجمع عن إتمام علما بالتقرير  أن تحاط )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13؛ 

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم لالجتماع الحادي والثمانين تقارير استكمال المشروعات  )ب(
 عزمھا على عدم نت مقررة، وفي حالة التي كا اإلفراديةلالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات 

 تقدم أسباب عدم القيام بذلك وجدول زمني للتقديم؛ التقديم،

على أن تنسق بصورة وثيقة العمل الذي تضطلع به لالنتھاء من  ةأن تحث الوكاالت الرئيسية والمتعاون )ج(
اونة من تقديم الجزء الخاص بھا من تقارير استكمال المشروعات لتمكين الوكالة الرئيسية والمتع

 التقارير المستكملة الخاصة باستكمال المشروعات وفقا للجدول الزمني؛

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على إدخال أسباب واضحة وحسنة الصياغة ودقيقة لدى تقديم  )د(
 تقاريرھا عن استكمال المشروعات؛

تعددة السنوات والمشروعات الفردية على أن أن تدعو جميع أولئك المعنيين بإعداد وتنفيذ االتفاقات الم  )ھ(
تأخذ في االعتبار الدروس المستفادة من تقارير استكمال المشروعات حسب مقتضى الحال لدى إعداد 

  وتنفيذ المشروعات في المستقبل.

 

                                                      
) أھمية تقديم جميع 0172سبتمبر/أيلول  7- 5مرة أخرى، خالل االجتماع التنسيقي المشترك بين الوكاالت (مونتريال  كبير موظفى الرصد والتقييمأكد   6

عن  لية والماليةر المرحالمشروعات المعلقة مشيرا الى أن الكثير من المشروعات قد استكمال منذ عدة سنوات، ولن يمكن تقديم التقاري تقارير استكمال
 مانة.ذة واألالمشروعات المستكملة إالّ بعد تقديم تقارير استكمال المشروعات مما يزيد من أعباء عمل اللجنة التنفيذية والوكاالت المنف
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Annex I  

MYA PCRs RECEIVED 

Country Agreement Title Lead 
Agency 

Cooperating 
Agency 

Burundi CFC phase out plan UNEP UNIDO 

Chile Methyl bromide UNIDO UNEP 

Ecuador CFC phase out plan UNEP UNIDO 

Guatemala CFC phase out plan UNEP UNDP 

Honduras CFC phase out plan UNEP UNIDO 

Iran (Islamic Republic of) CFC phase out plan Refrigeration 
Servicing/Assembly/Solvents 

UNIDO  

Rwanda CFC phase out plan UNEP UNDP 

Samoa CFC phase out plan UNEP UNDP 

Sierra Leone ODS phase out plan UNEP UNDP 

Swaziland CFC phase out plan UNEP UNDP 

United Republic of 
Tanzania 

ODS phase out plan UNEP UNDP 

Zambia CFC phase out plan UNEP UNDP 
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Annex II  

INDIVIDUAL PCRs RECEIVED 

Code Agency Project Title 

ARM/PHA/73/TAS/13  UNDP Verification report for stage I of HCFC phase-out management 
plan  

ANG/PHA/73/TAS/13 UNDP Verification report for stage I of HCFC phase-out management 
plan 

COL/REF/47/DEM/65 UNDP Demonstration project for integrated management of the 
centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-
efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based 
chillers  

CUB/DES/62/DEM/46 UNDP Pilot demonstration project on ODS waste management and 
disposal 

EGY/FOA/58/TAS/100 UNDP Validation/Demonstration of Low Cost Options for the Use of 
Hydrocarbons as foaming agent in the Manufacture of PU 
Foams 

GEO/DES/69/DEM/33 UNDP Pilot Demonstration Project on ODS? Waste Management and 
Disposal in Georgia 

MDV/REF/38/TAS/05 UNDP Refrigerant Management Plan - awareness and  
incentive programme 

ECU/FUM/65/TAS/56 UNEP Technical assistance to eliminate the remaining consumption of 
methyl bromide to be in compliance with the total phase-out 

GLO/HAL/52/TAS/281 UNEP Study on challenges associated with halon banking in 
developing countries 

KAM/PHA/73/TAS/29 UNEP Verification report on the implementation of the HCFC phase-
out management plan 

LAO/PHN71/TAS/25 UNEP Verification report on the implementation of the HCFC phase-
out management plan 

PAR/PHA/73/TAS32 UNEP Verification report on the implementation of the HCFC phase-
out management plan 

STL/PHA/71/TAS/22 UNEP Verification report on the implementation of the HCFC Phase-
out Management Plan 

GUA/PHA/73/TAS/47 UNIDO Verification report for stage I of HCFC phase-out management 
plan 

HON/PHA/73/TAS/39 UNIDO Verification report for stage I of HCFC phase-out management 
plan 

IRA/HAL/63/TAS/198 UNIDO Halon management programme 

TKM/PHA/71/TAS/10 UNIDO Verification report for stage I of HCFC phase-out management 
plan 
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