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 نظرة عامة

إن هذه الوثيقة مقدمة بوصفها متابعة للمقررات التي سبق صدورها في االجتماعات السابقة للجنة التنفيذية   -1
بشأن المشروعات وتتاح التقارير من الوآاالت المنفذة والثنائية . بشأن المشروعات التي منيت بتأخيرات في التنفيذ

 . ذات التأخير في التنفيذ ألعضاء اللجنة التنفيذية عند طلبها

يتناول القسم الثاني . يتناول القسم األول المشروعات ذات التأخير في التنفيذ التي طلبت بشأنها تقارير  -2
ثالث تقديم التقارير في حين يناقش القسم ال. المشروعات التي تم طلب تقارير إضافية عن األوضاع القائمة بها

من بينما ينظر القسم الرابع في مشروعات .  من المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية2004المرحلية لعام 
  . إمكانية إلغاءها في االجتماع السابع واألربعين وأثر المشروعات الملغاة على االمتثال المقترح

 التأخير في تنفيذ المشروعات :القسم األول

وتسعون مشروعًا جاريًا تم تصنيفها باعتبارها مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ ، أي،  يوجد خمسة  -3
 شهرًا على 18 شهرًا أو جرت فيها عمليات صرف بعض مضى 12مشروعات ينتظر إتمامها بتأخير يتجاوز 

 مشروع متأخر؛ 21لدولي بـحصيلة  مشروع؛ يأتي بعدها البنك ا23  تتولى اليونديبيآانت. الموافقة على المشروع 
مشروعات لليابان، ومشروع لكل من ألمانيا،  3و مشروعات لفرنسا؛ 7 و مشروع لكل من اليونيدو واليونيب؛19و

 .وإيطاليا، والسويد

قامت الوآاالت المنفذة والثنائية بوضع فئات ألسباب التأخيرات في التنفيذ المرتبطة بتلك المشروعات طبقًا   -4
 .حسب التأخير) من ألف إلى زاي(فئات لسبع 

 جميع أسباب التأخير المبينة في تقارير الوآاالت ويتجاوز العدد اإلجمالي ألسباب التأخير 1يبين الجدول   -5
 أن معظم أسباب 1ويشير الجدول . عدد المشروعات المتأخرة ، بسبب أن بعض المشروعات قد تأخرت لعدة أسباب 

 ).19(والحكومة ) 27(لمستفيدة التأخير تعزى للشرآة ا

 1الجدول 

 فئات التأخير في التنفيذ حسب الوآاالت

 ألمانيا فرنسا الفئة
 
 السويد اليابان إيطالياالبنك الدولي

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

  
رنامج األمم ب

 المجموع اليونيدوالمتحدة للبيئة
 6   1    5   الوآاالت المنفذة أو التنفيذية ألف
 27 9  3    11  4 الشرآة اءب
 10 4 1 2    2  1 التقنيةألسباب ا يمج
 19 1 7 8    3   الحكومات الد
 12  2 2    8   خارجية اءه
 2 2         مقررات اللجنة التنفيذية اوو
 26 5 5 7  3  4  2 ال ينطبق ايز

 2 2         المورد أخرى
غير 
 7  4  1  1  1  غير متاح متاح

 
 التقدم في حل أسباب التأخير

قد تم االنتهاء من تنفيذ ثالثين مشروًعا من . أشارت الوآاالت أنه تحققت درجات متفاوتة من التقدم  -6
بما في ذلك مشروع واحد (المشروعات التي تم تصنيفها على أنها ذات تأخيرات في االجتماع السادس واألربعين 
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لم تحرز تقدًما من عالمة معينة إلى عالمة أخرى ولم يتم التخلص من تأخير  مشروعات 7و)  معينةمحدد بعالمة
 عادت إلى مسارها الطبيعي ويمكن رفعها من التقارير المستقبلية بأنهاويمكن أن تعتبر تلك المشروعات  .التنفيذ

 . الخاصة بالمشروعات متأخرة التنفيذ

 مشروعات حدث فيها بعض التقدم

ومع ذلك، . رصدها مشروعًا صنفت على أنها تحقق بعض التقدم ، وسوف يستمر هناك سبعة وأربعون  -7
يالحظ أن بعض هذه المشروعات قد تمت الموافقة عليها منذ أآثر من ثالث سنوات، وينبغي االستمرار في رصدها 

ز قبل االنتهاء  ، وبالتالي ال يمكن إزالتها من قائمة الرصد بغض النظر عن مدى التقدم المحر32/4عمال بالمقرر 
 . النهائي

 مشروعات ذات مواعيد نهائية

 في إيران الفومومشروع  (SYR/REF/29/INV/56) حقق مشروع التبريد في سوريا -8
(IRA/FOA/28/INV/50)  اللذان تم تحديد النقاط الرئيسية والمواعيد النهائية لهما في االجتماع السادس واألربعين

  .النقاط الرئيسية التالية

  رسائل بإمكانية اإللغاء–روعات لم يحدث فيها تقدم مش

وبناء على اإلجراءات الحالية، سوف .  المشروعات التي لم تحقق أي تقدم ألول مرة2يرد في الجدول   -9
 . بإمكانية إلغاء تلك المشروعاتترسل األمانة إشعارات 

 2الجدول 
 مشروعات لم يحدث فيها تقدم

مبالغ الصافية ال ععنوان المشرو الكود الوآالة
الموافق عليه 

بالدوالرات (
 )األمريكية

المبالغ 
المنصرفة 

بالدوالرات (
 )األمريكية

ا  ا SYR/REF/29/INV/48 فرنسا ن تكنولوجي ول م ى  CFC-11لتح ن  HCFC-14bإل ى  CFC-12وم -HFCإل
134a  في صناعة معدات التبريد التجارية فيSarkisian Refrigerators  

57,783 0 

ا ا SYR/REF/29/INV/53 سافرن ن تكنولوجي ول م ى  CFC-12لتح د  HFC-134aإل دات التبري ناعة مع ي ص ف
 Shoukairi and Coالتجارية في 

33,359 0 

ات  THA/HAL/32/INV/134 البنك الدولي ة لهالون ة النهائي روع اإلزال ات 1211مش نعي 1301 وهالون اص بمص  الخ
-HFC، وCO2، وABC إلى مسحوق   وموردي معدات الحريق التي يمكن تحويلها     

227eaوالغازات الخاملة . 

568,000 143,769 

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

IRA/REF/35/INV/133 لتحول من تكنولوجيا   اCFC-11   ى ا    HCFC-14bإل ى   CFC-12ومن تكنولوجي إل
HFC-134a        ة في مجموعة ة والتجاري د المنزلي دات التبري  Ghotbفي صناعة مع

Jonoub الصناعية. 

170,125 107,256 

رنامج األمم ب
 المتحدة للبيئة

KEN/SEV/37/TAS/29 8,000 10,000 المساعدة السياسية والفنية 

رنامج األمم ب
 المتحدة للبيئة

OMA/SEV/37/TAS/07 5,000 10,000 المساعدة السياسية والفنية 

 المشروعات المرهونة بتقارير االجتماع السابع واألربعين 

 . قائمة بالمشروعات التي تنتظر تقديم التقرير في اجتماع اللجنة التنفيذية3 يقدم الجدول  -10

 3الجدول 

 المشروعات المتأخرة المرهونة بتقارير االجتماع السابع واألربعين
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 عنوان المشروع الكود الوآالة
تبدال ا YUG/REF/34/INV/13 إيطاليا يكلوبنتان و CFC-11س اء الس ل إرغ د  CFC-12بمعام ائل التبري ي  HFC-134aبس ف

 Obod Elektroindustrijaصناعة المبردات المنزلية وأجهزة التجميد في 

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

BGD/SEV/36/CPG/14 استكمال برنامج قطري 

 
 

 المشروعات التي تتطلب تقارير إضافية عن األوضاع القائمة :القسم الثاني

دم خضوع الدعم المؤسسي وتخزين الهالونات وتدريب موظفي الجمارك، وأعمال على الرغم من ع  -11
االسترداد والتدوير والمشروعات التدليلية إلجراءات إلغاء المشروع، إال أن اللجنة التنفيذية قررت استمرار رصدها 

نفذة إلى إحراز تقدم في  المطلوبة، أشارت الوآاالت الم24من بين التقارير  ).ب (36/14مقرر (آما يتراءى للجنة 
تم طلب تقارير إضافية عن األوضاع القائمة في االجتماع الثامن واألربعين بشأن المشروعات .  مشروًعا16

 .4الموضحة في الجدول 

 4الجدول 

 التقارير اإلضافية المطلوبة عن األوضاع القائمة 
 

 عنوان المشروع الكود الوآالة
ا     AFR/HAL/35/TAS/29 ألمانيا وب أفريقي رق وجن ي دول ش ات ف ي للهالون ك إقليم اء بن ا،  (إنش ا، وآيني وانا، وأثيوبي بوتس

 ) وليسوتو، وناميبيا، وتانزانيا وزمبابوبي

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

AFR/HAL/37/TAS/31 ة اعي لإلزال امج القط ا  : البرن ي غرب ووسط أفريقي ات ف ي للهالون ك إقليم اء بن ين، (إنش بن
 ) ينا فاسو، والكاميرون، والكنغو، والكنغو الديموقراطية، وغينياوبورآ

رنامج األمم المتحدة ب
 للبيئة

PAR/REF/32/TAS/06   د ة    :تنفيذ خطة إدارة غاز التبري ـ    ODSرصد ومراقب دات الخاصة ب دريب  ODS والمع  وت
 موظفي الجمارك وباقي موظفي التفتيش

رنامج األمم المتحدة ب
 للبيئة

PAR/REF/32/TAS/10 برنامج الحوار السياسي حول السياسية التكميلية والتطبيق :تنفيذ خطة إدارة غاز التبريد 

رنامج األمم المتحدة ب
 للبيئة

PAR/REF/32/TRA/07 تدريب المدربين وتدريب فني صيانة التبريد :تنفيذ خطة إدارة غاز التبريد 

رنامج األمم المتحدة ب
 للبيئة

PAR/SEV/39/INS/13 الثالثةالمرحلة (د مشروع التعزيز المؤسسي م( 

 
 . قائمة بالمشروعات التي تنتظر تقديم التقرير عن األوضاع القائمة في اجتماع اللجنة التنفيذية5 يقدم الجدول  -12
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 5الجدول 
 

 المشروعات المرهونة بتقديم تقارير األوضاع القائمة في االجتماع السابع واألربعين
 

 عنوان المشروع الكود الوآالة

 البرنامج الوطني إلدارة وتخزين الهالونات IND/HAL/32/TAS/281 أستراليا
 البرنامج الوطني إلدارة وتخزين الهالونات IND/HAL/32/TAS/278 آندا

 
 

 2004تقديم التقارير المرحلية لعام  :القسم الثالث
 

 حكومات المملكة المتحدة والواليات المتحدة  طالبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس واألربعين -13
 ).9/46مقرر (األمريكية بتقديم التقارير المرحلية الخاصة بهم في االجتماع السابع واألربعين للجنة التنفيذية 

مشروع  المالي لستكمالال، تلقت أمانة الصندوق خطاًبا من حكومة المملكة المتحدة يفيد بابناًءا على ذلك  -14
 . المكسيكيةالمبردات

 CFC إزالة تعجيلتلقت أمانة الصندوق أيًضا تقريًرا مرحلًيا من حكومة الواليات المتحدة األمريكية حول   -15
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/25تتوافر تعليقات أمانة الصندوق حول الوثيقة في . والهالونات في الصين

 
 ع السابع واألربعين وأثر المشروعات الملغاة على االمتثالمقترح إلغائها في االجتماالمشروعات ال :القسم الرابع

 
أشار البنك الدولي في التقارير السابقة إلى أنه تم الشروع في إجراء قانوني إليجاد ملكية جديدة لمصنع   -16

ناك رغبة أوضح البنك أنه قد تم إيقاف اإلجراء، نظًرا ألنه لم يعد هو.  في األرجنتين.NEBA S.Aالثالجات المنزلية 
أوضح البنك الدولي أنه قد بدأ اإلجراء  ..NEBA S.Aقد أشهر القاضي المحلي إفالس . من جانب األطراف المعنية

أشار .  للصندوق متعدد األطرافاألموالالستعادة االعتمادات المالية التي تم إنفاقها على المشروع وإعادة رصيد 
 5يقدم جدول . األموال المدفوعة في المعدات التي تم شراؤها بالمنحةالبنك أيًضا أنه تم القيام بمحاوالت لتعويض 

 . تفاصيل هذا اإللغاء بموجب اتفاق متبادل

 6الجدول 
 

 مشروعات مقترح إلغاؤها بناء على اتفاق متبادل
 

لمبالغ الصافية الموافق ا عنوان المشروع الكود الوآالة
 ))بالدوالرات(عليها 

المبالغ المنصرفة 
 )راتبالدوال(

 التعليقـات

 .Neba S.A من منشأة CFCإزالة  ARG/REF/18/INV/39 البنك الدولي
 . لتصنيع الثالجات المنزلية

 فالساإل 398,318 686,370

 
 . ليس إللغاء هذا المشروع آثر على االمتثال  -17



UNEP/OzL./Pro/ExCom/47/9 
 
 

6 

 توصياتال
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر إلى -18

لتقارير اإلضافية عن األوضاع القائمة والتقارير المقدمة إلى األمانة عن مالحظة مع التقدير ا ) أ(
المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ من أستراليا وآندا وفرنسا وألمانيا واليابان والسويد 
والوآاالت المنفذة األربع آما جاء ذلك في الوثيقة عن تأخيرات تنفيذ المشروعات 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/9). 

  المالي لمشروع المبردات المكسيكية المنفذة من قبل حكومة المملكة المتحدة؛مالحظة اإلنجاز ) ب(

 المقدم من جانب حكومة الواليات المتحدة األمريكية حول 2004 التقرير المرحلي لعام مالحظة ) ج(
  والهالونات في الصين؛CFCتعجيل إزالة 

فذة سوف تتخذ خطوات مقررة طبقًا لتقييم الوضع القائم الذي قامت  األمانة والوآاالت المنمالحظة )د(
به األمانة، أي وجود تقدم، وجود بعض التقدم، عدم وجود تقدم وتقدم تقريرًا وإخطارًا إلى 

 الحكومات والوآاالت المنفذة حسب مقتضى الحال؛

 .تنفيذ مشروعًا مدرجة على أنها ذات تأخيرات في ال95 من 30 إتمام مالحظة ) ه(

 :رسائل إمكانية اإللغاء للمشروعات اآلتيةمالحظة إرسال  ) و(

 عنوان المشروع الكود الوآالة

ا ا SYR/REF/29/INV/48 فرنسا ن تكنولوجي ى  CFC-11لتحول م ى  CFC-12ومن  HCFC-14bإل  HFC-134aإل
  Sarkisian Refrigeratorsفي صناعة معدات التبريد التجارية في 

ا     ا SYR/REF/29/INV/53 فرنسا ى    CFC-12لتحول من تكنولوجي ة           HFC-134aإل د التجاري دات التبري في صناعة مع
 Shoukairi and Coفي 

ات   THA/HAL/32/INV/134 البنك الدولي ة لهالون ة النهائي روع اإلزال ات 1211مش وردي  1301 وهالون  الخاص بمصنعي وم
حوق      ى مس ا إل ن تحويله ي يمك ق الت دات الحري  HFC-227ea، وCO2، وABCمع

 .والغازات الخاملة
برنامج األمم المتحدة   

 اإلنمائي
IRA/REF/35/INV/133 ا  ا ن تكنولوجي ول م ى  CFC-11لتح ا  HCFC-14bإل ن تكنولوجي ى  CFC-12وم إل

HFC-134a         ة ي مجموع ة ف ة والتجاري د المنزلي دات التبري ناعة مع ي ص  Ghotbف
Jonoub الصناعية. 

امج ب  رن
 بيئةاألمم المتحدة لل

KEN/SEV/37/TAS/29 المساعدة السياسية والفنية 

امج ب  رن
 األمم المتحدة للبيئة

OMA/SEV/37/TAS/07 المساعدة السياسية والفنية 

 
بموجب اتفاقية متبادلة بسبب  (ARG/REF/18/INV/39)إلغاء مشروع التبريد في األرجنتين  ) ز(

 من 2004 على هذا المشروع في نهاية عام  دوالًرا أمريكًيا398,318اإلفالس، حيث تم إنفاق 
من المقرر أن يسعى البنك  و. دوالًرا أمريكًيا686,370إجمالي المبلغ المعتمد للمشروع وقدره 

 طن 22.62أثناء المشروع وتحديد خطة إزالة تبلغ  التي تم شراؤها الدولي الستعادة تكاليف المعدات
ODP 39/13 بمقتضى مقرر.  

 
------- 


