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 نظرة عامة

هذه الوثيقة مقدمة لألمانة كمتابعة للمقرر الصادر عن االجتماع السابع واألربعين، الذي طالب بتخصيص -1
بند مستقل في جدول األعمال لتأخيرات تقديم الشرائح السنوية وصرف األرصدة الالزمة للشرائح وااللتزامات

ويرجع السبب في هذه المطالبة إلى تكرار تأخير .في االجتماعات القادمة للجنة التنفيذية)(d)47/50ررالمق(
امات لتمويل األنشطة الالزمةتقديم الشرائح السنوية والذي ينتج عنه تأخيرات في تحويل األرصدة والوفاء بااللتز

جنة التنفيذية من تشجيع البلدان والوكاالت المعنية على والهدف من هذا البند في جدول األعمال هو تمكين الل .لها
بذل مزيد من الجهد لتقديم الشرائح السنوية إلى االجتماع القادم للجنة التنفيذية ومعالجة مشكالت االلتزام بالمواعيد

 .النهائية فيما يتعلق بتقديم الشرائح السنوية

تحقة إلى االجتماع الثاني والخمسين وتتضمن توصياتوتعالج هذه الوثيقة تأخيرات تقديم الشرائح المس -2
وفي االجتماع الخمسين للجنة، عالجت الوثيقة للمرة األولى تقديم الشريحة السنوية التي.للجنة التنفيذية للنظر فيها

يغير أنه لم تقدم شرائح من هذا النوع في االجتماعين الحادي والخمسين والثان.لم تتم فسحبت لهذا السبب
 .والخمسين

 )الشرائح الواجب تقديمها إلى االجتماع الثاني والخمسين(التأخيرات في الشرائح السنوية

 14وقدمت.كانت توجد تسع وثالثون شريحة سنوية واجبة التقديم إلى االجتماع الثاني والخمسين -3
.االتفاق المشترك مع األمانة شريحة ب11 شريحة أخرى، بينما لم تقدم14شريحة من هذه الشرائح، ولم تقدم

 الشرائح التي لم تقدم لالجتماع الثاني والخمسين، مع األسباب المقدمة من وكالة التنفيذ1ويمثل الجدول رقم
 .المعنية

 1الجدول
 

 الشرائح السنوية التي لم تقدم
 

 سبب التأخير الشرائح القطاع الوكالة البلد
مركبات إزالة البنك الدولي أنتيغوا وبربودا

 الكلوروفلوروكربون
 في انتظار التوقيع على اتفاقية المنحة 2006

مركباتإنتاج البنك الدولي األرجنتين
 الكلوروفلوروكربون

 عدم االنتهاء من إعداد تقرير التحقق 2007

برنامج األمم المتحدة بنغالديش
 اإلنمائي

إزالة المواد المستنفدة
 لألوزون

2005،2006،
2007 

ر في توقيع وثيقة المشروع، والحاجة إلى تنقيحالتأخ
الخطة، ووجود أرصدة كافية من الشريحة األولى لسنة

2007 
برنامج األمم المتحدة بنغالديش

 للبيئة
إزالة المواد المستنفدة

 لألوزون
2005،2006،
2007 

التأخر في توقيع وثيقة المشروع، والحاجة إلى تنقيح
 من الشريحة األولى لسنةالخطة، ووجود أرصدة كافية

2007 
جمهورية الكونغو

 الديمقراطية
برنامج األمم المتحدة

 للبيئة
مركباتإزالة

 الكلوروفلوروكربون
 األوضاع السياسية للبلد 2007

جمهورية الكونغو
 الديمقراطية

برنامج األمم المتحدة
 اإلنمائي

مركباتإزالة
 الكلوروفلوروكربون

 ع على وثيقة المشروعفي انتظار التوقي 2007

مركباتإزالة فرنسا كينيا
 الكلوروفلوروكربون

  القواعد التنظيمية عنعالناإل  فيتأخرال 2005

الجماهيرية العربية
 الليبية

منظمة األمم المتحدة
 للتنمية الصناعية

مركباتإزالة
 الكلوروفلوروكربون

  تقرير التحققعدم استكمال 2006

لمتحدةمنظمة األمم ا باكستان
 للتنمية الصناعية

إزالة مركبات رابع
 كلوريد الكربون

  تقرير التحققعدم استكمال 2005

إزالة المواد المستنفدة البنك الدولي تايلند
 لألوزون

طلب البلد تقديم الشرائح السنوية فى  االجتماع األخير 2007
للسنة ألن االتفاقية األصلية لم تعين تاريخا يجب فيه

 رائح لالجتماعتقديم الش
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،)4(، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)شريحة واحدة(فرنسا:وفيما يلي تحليل للجدول بحسب الوكالة -4
 ).3(، البنك الدولي)2(، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية)4(برنامج األمم المتحدة للبيئة

أنتيغوا وبربودا حيث يقوم(ع المنحة لالتفاق الشاملمشرو/وفي حالتين لم يتم التوقيع على وثيقة اتفاقية -5
ولذلك كان)بالتنفيذ البنك الدولي وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يقوم بالتنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ين علىوثمة ست شرائح سابقة كان يتع.االتفاقية/البد من تأخير الشريحة المستحقة إلى أن يتم توقيع الوثيقة
أما آخر الشرائح فلم.برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة تقديمها بالنيابة عن بنغالديش

، ونتيجة لطول المدة الالزمة للحصول على2007تقدم لوجود أرصدة كافية من الشرائح السابقة ألنشطة عام
ومع ذلك فمنذ التوقيع على وثائق.نقيح الخطة الشاملةالتوقيع على وثائق المشروع ظهرت الحاجة إلى ت

 .المشروع حدث تقدم في تقديم الشرائح لالجتماع الثالث والخمسين ويجري إعداد خطة منقحة

أشار برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى أن السبب في تأخير العنصر الخاص به في مشروع إزالة -6
 .نغو الديمقراطية يرجع إلى األوضاع السياسية في هذا البلدالكلوروفلوروكربون في جمهورية الكو

وفيما يتعلق بالشرائح الخاصة بالجماهيرية العربية الليبية وباكستان والمنفذة من قبل منظمة األمم المتحدة -7
لشرائح لعدمللتنمية الصناعية وشريحة قطاع اإلنتاج في األرجنتين المنفذة من قبل البنك الدولي، تم تأجيل كل هذه ا

 .االنتهاء من إعداد تقرير التحقق  لتقديمه في الوقت المحدد

وبالنسبة لمشروع فرنسا إلزالة الكلوروفلوروكربون في كينيا كان السبب في التأخير يرجع إلى الوفاء -8
قع أن يتمومن المتو.بشرط الموافقة على المشروع والمتعلق بإعالن القواعد التنظيمية الذي تم في وقت الحق

 .تقديم الشريحة إلى االجتماع الثالث والخمسين

كما أشار إلى أن.أوضح البنك الدولي فعال أن االتفاق مع تايلند لم يعين اجتماعا محددا لتقديم الشرائح -9
بوقد ترغ.تاياند ترغب في تأجيل التاريخ الذي يجب فيه تقديم الشرائح السنوية حتى االجتماع النهائي للعام

اللجنة التنفيذية في النظر في تأجيل تاريخ تقديم الشرائح بالنسبة لمشروع إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تايلند
 .حتى االجتماع الثالث في السنة لتجنب أي لبس آخر حول تاريخ التقديم، بناء على طلب الحكومة

 الشرائح المتأخرة بالنسبة لبلدان قرارات االمتثال

قدم الشرائح بالنسبة ألربعة بلدان اتخذت بشأنها قرارات امتثال تتعلق بالتدابير الرقابية التي شملتهالم ت -10
بنغالديش، وكينيا، والجماهيرية العربية الليبية بالنسبة لمركبات:االتفاقات المبرمة مع كل منها وتشمل هذه البلدان

ورغم عدم تقديم الشرائح المتعلقة ببنغالديش.لكربونلرابع كلوريد االكلوروفلوروكربون وباكستان بالنسبة
وفيما يتعلق.وكينيا، فقد تمت معالجة أسباب تأخير تقديم الشرائح ويحتمل أن تقدم إلى االجتماع الثالث والخمسين

للتنميةبتقارير التحقق التي لم ترد بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية وباكستان، أشارت منظمة األمم المتحدة
ة الليبية أو أي معلومات من باكستان في الوقتالصناعية إلى أنها لم تتلق أي تغذية راجعة من الجماهيرية العربي

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في حث البلدان.المناسب الستكمال تقارير التحقق المطلوبة وتجنب التأخير في التقديم
المذكورة في هذه الفقرة والتي اتخذت بشأنها قرارات امتثال على تسهيل تقديم التقارير المطلوبة إلى االجتماع

الث والخمسين وتنفيذ الشروط األخرى لتقديم الشرائح المتأخرة لتمكين اللجنة من تقديم المساعدة المطلوبةالث
 .تسهيال االمتثال

 الشرائح السنوية التي لم تقدم باالتفاق مع األمانة

  الشرائح التي تم تأجيلها باالتفاق المشترك2يتضمن الجدول رقم -11
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 2الجدول
 

 لتي لم تقدم باالتفاق المشتركالشرائح السنوية ا
 

 سبب التأجيل الشرائح القطاع الوكالة البلد
 انخفاض معدل اإلنفاق حتي اليوم 2006 إزالة المواد المستنفدة لألوزون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كوبا
 ل اإلنفاق حتي اليومانخفاض معد 2007 إزالة المواد المستنفدة لألوزون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كوبا

 انخفاض معدل اإلنفاق حتي اليوم 2007 الكلوروفلوروكربونمركباتإزالة برنامج األمم المتحدة للبيئة دومينيكا
 انخفاض معدل اإلنفاق حتي اليوم 2007 الكلوروفلوروكربونمركباتإزالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دومينيكا
 انخفاض معدل اإلنفاق حتي اليوم 2007 الكلوروفلوروكربونمركباتإزالة حدة اإلنمائيبرنامج األمم المت غرينادا
 العودة إلى الجدول الزمني األصلي 2007 الكلوروفلوروكربونمركباتإزالة برنامج األمم المتحدة للبيئة غرينادا
منظمة األمم المتحدة للتنمية إيران

 الصناعية
ونالكلوروفلوروكربمركباتإزالة

 )المذيبات/التجميع/خدمات التبريد(
 انخفاض معدل اإلنفاق حتي اليوم 2008

 انخفاض معدل اإلنفاق حتي اليوم 2007 الكلوروفلوروكربونمركباتإزالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سانت كيتس ونيفس
 انخفاض معدل اإلنفاق حتي اليوم 2007 بونالكلوروفلوروكرمركباتإزالة برنامج األمم المتحدة للبيئة سانت كيتس ونيفس
سانت فنسنت وجزر

 غرينادين
 انخفاض معدل اإلنفاق حتي اليوم 2007 إزالة المواد المستنفدة لألوزون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

سانت فنسنت وجزر
 غرينادين

 ض معدل اإلنفاق حتي اليومانخفا 2007 إزالة المواد المستنفدة لألوزون برنامج األمم المتحدة للبيئة

 

.ترجع معظم أسباب التأخر في التقديم حتى االجتماع الثالث والخمسين إلى معدل صرف الشرائح القائمة -12
وتم التوصل إلى اتفاق بين الوكالة واألمانة على أنه نظرا لعدم الحاجة إلى أرصدة لتنفيذ األنشطة القائمة، فإنه

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما. حتى االجتماع الثالث والخمسينيمكن تأجيل الشريحة التالية
 .بانخفاض معدل الصرف  والحث على تقديم هذه الشرائح إلى االجتماع الثالث والخمسين

الكلوروفلوروكربون فيوفيما يتعلق بعنصر منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في شريحة إزالة -13
وأمانة الصندوق اقترحتا، بعد استعراض ما تم تقديمه إلى االجتماع الحادي)ألمانيا(ن الوكالة القائدةإيران، فإ

 )ج (11/50 رغم أن المقرر2008 في عام2008والخمسين اإلبقاء على الجدول الزمني األصلي وتقديم شريحة
تبار الموافقة على تأجيل التقديم حتىولذلك ستضع األمانة في االع.2007 في عام2008يسمح بتقديم شريحة

 .2007 عند تقييمها لخطة عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام2008

 التوصيات

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في -14

ةأن تحيط علما بالمعلومات المتعلقة بالشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات المقدمة لألمان )أ(
من كل من فرنسا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي المتضمنة في وثيقة التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18)؛ 

من االتفاقات المتعددة السنوات الواجب تقديمها لم شريحة سنوية39 من14أن تحيط علما بأن )ب(
 شرائح سحبت بسبب انخفاض10تقدم في الوقت المحدد إلى االجتماع الثاني والخمسين، وأن

معدل صرف األرصدة، وشريحة واحدة سحبت بسبب تغيرات في الجدول الزمني متفق عليها
 بطريقة مشتركة؛

 بشأن الشرائح السنوية الواردة أدناه والتي كان يتعينأن تحيط علما بضرورة إرسال خطابات )ج(
تقديمها إلى االجتماع الثاني والخمسين مع األسباب المشار إليها للتأخير، وتشجيع الوكاالت

 : المعنية على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى االجتماع الثالث والخمسين5المنفذة وبلدان المادة
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 سبب التأخير ئحالشرا القطاع الوكالة البلد
 عدم التوقيع على اتفاقية المنحة 2006 الكلوروفلوروكربونمركباتإزالة البنك الدولي أنتيغوا وبربودا

 عدم االنتهاء من إعداد تقرير التحقق 2007 الكلوروفلوروكربونمركباتإنتاج البنك الدولي األرجنتين
،2005،2006 واد المستنفدة لألوزونإزالة الم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بنغالديش

2007 
التأخر في توقيع وثيقة المشروع، والحاجة
إلى تنقيح الخطة، ووجود أرصدة كافية من

 2007الشريحة األولى لسنة
،2005،2006 إزالة المواد المستنفدة لألوزون برنامج األمم المتحدة للبيئة بنغالديش

2007 
، والحاجةالتأخر في توقيع وثيقة المشروع

إلى تنقيح الخطة، ووجود أرصدة كافية من
 2007الشريحة األولى لسنة

جمهورية الكونغو
 الديمقراطية

 األوضاع السياسية للبلد 2007 الكلوروفلوروكربونمركباتإزالة برنامج األمم المتحدة للبيئة

جمهورية الكونغو
 الديمقراطية

  التوقيع على وثيقة المشروععدم 2007 الكلوروفلوروكربونكباتمرإزالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  القواعد التنظيمية عنعالناإل  فيتأخرال 2005 الكلوروفلوروكربونمركباتإزالة فرنسا كينيا
الجماهيرية

 العربية الليبية
 ر التحقق تقريعدم استكمال 2006 الكلوروفلوروكربونمركباتإزالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  تقرير التحققعدم استكمال 2005 إزالة مركبات رابع كلوريد الكربون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باكستان

 
تغيير التاريخ الذي يجب فيه تقديم الشرائح الخاصة بمشروع إزالة المواد المستنفدة لألوزون في )د(

 تايلند حتى االجتماع األخير في العام؛

يش، وكينيا، والجماهيرية العربية الليبية، وباكستان، التي اتخذت بشأنها قراراتحث بنغالد )ه(
امتثال ولم تقدم الشرائح السنوية المتعلقة بها إلى االجتماع الثاني والخمسين، على تسهيل تقديم
ةالتقارير المطلوبة إلى االجتماع الثالث والخمسين وتنفيذ الشروط األخرى المشار إليها في الفقر
ج في الوقت المحدد لهذا االجتماع لتمكين اللجنة التنفيذية من الموافقة على الشرائح السنوية التي

 .يمكن أن تساعد على االمتثال في المستقبل

-- ---


