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  خلفية

كـانون األول  / ديسـمبر 31منجزة بحلـول  في استعراضها للتقرير المرحلي المجمع المتعلق باألنشطة ال      . 1
)). ب (52/8المقرر  (المعدل البطيء إلكمال المشاريع للسنة الرابعة على التوالي         ، الحظت اللجنة التنفيذية     2006

 في المئة من المشاريع التي خططت إلنجازهـا         51 في المئة و   33 أنجزت الوكاالت المنفذة بين      2006وفي عام   
لمسألة في االجتمـاع الثـاني والخمسـين للجنـة       اوخالل مناقشة   ). ها المرحلية السابقة  كما هو مشار في تقارير    (

  .مزيد من المعلومات والتوضيحات بشأن أسباب التأخيراتإلى التنفيذية، ساد شعور بأن ثمة حاجة 

ء إلكمـال   وطلبت اللجنة التنفيذية إلى أمانة الصندوق إعداد ورقة بشأن الشواغل المتعلقة بالمعدل البطي               -2
المشروعات، مع مراعاة المناقشة المعقودة في االجتماع الثاني والخمسين، وطلبت خيارات يمكن النظر فيها فـي                

   . هذه المسألةمعالجةاالجتماع الثالث والخمسين بشأن كيفية 

ـ                 -3 ا فـي   وتعرض هذه الوثيقة األسباب التي أدت إلى عدم إنجاز المشاريع وفق تواريخ اإلنجاز المقررة له
 تنفيذه من أجل تحسين القياس الدقيق لحاالت التأخير في اإلنجـاز            يمكنوتعرض أيضا خيارا    . تقاريرها المرحلية 

، وقد روعيت تعليقاتها لدى إنجاز هذه الوثيقة من مسودة الوكاالت المنفذة ب زويدوقد تم ت. بغية تفاديها في المستقبل
  .هذه الوثيقة

  نظرة عامة 

لمجمـع  امـا هـو وارد فـي التقريـر المرحلـي             معـدالت اإلنجـاز حسـب     بطء  ة ل عدأسباب  ثمة     -4
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/10   والخمسين وقد نوقشت هذه األسباب خالل االجتماع الثاني         .)21، الفقرة ،

  . 2006واعتبر أنها جاءت نتيجة الستعراض المشاريع التي لم تنجز وفق الخطة في عام 

 المنفذة تقديراتها الخاصة بشأن الموعد المقرر إلنجاز مشروع من المشاريع وموعـد              تقدم الوكاالت  ،أوال   -5
وحيث أن معدل اإلنجاز يستند في نهاية المطاف إلى تخطيط الوكاالت لعملية إنجـاز المشـاريع،                . إنجازه الفعلي 

ملية التنبؤ خالل عمليـة      معدالت اإلنجاز في التفاؤل المفرط في ع        بطء  في التي تساهم يتمثل أحد العوامل الهامة     
  .التخطيط التي تقوم بها الوكاالت

لمعدالت اإلجمالية إلنجاز المشاريع المبلغ عنها بعملية التبليغ عن إنجاز الشرائح           ا انخفاضتأثر  يثانيا، قد     -6
وفي . ريد المتعددة السنوات وأنشطة إعداد المشاريع، والتعزيز المؤسسي، وخطط إدارة مواد التب           تتفاقالالالسنوية  

  . من األنشطة، يمكن إعادة تخصيص األموال بما يساهم في تمديد فترة إنجاز المشاريعاألنواعإطار هذه 

 بأنشطة تقع ضمن اختصاص الوكاالت      2006إلنجاز في عام    امعدل  انخفاض  ثالثا، يتصل بعض أسباب        -7
ملية إنجاز المشاريع بتأخيرات خارجة عـن       من هنا قد تتأثر ع    . بعضها اآلخر بذلك  عالقة ل  ال   حين أن  المنفذة، في 

  .  الوكالةإرادة

  التنبؤات المفرطة في التفاؤل

 استنادا إلى التقارير المرحلية     2006 مقارنة لعدد المشاريع المستهدف إنجازها في عام         1يعرض الجدول     -8
ت المنفذة التي قـدمت   وعدد المشاريع المستهدف إنجازها في خطط عمل الوكاال2005أيار / التي قدمت في مايو  

  . 2006شباط / في فبراير 
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  1الجدول 

  )باستثناء إعداد المشاريع (2006عمليات إنجاز المشاريع المقررة لعام 

  البنك الدولي  يونيدو  يونيب  يوئنديبي  
  20  36  86  55  خطط العمل 

  43  90  181  140  التقارير المرحلية
  )23(  )54(  )95(  )85(  الفارق 

  

بما يتراوح  يقل   إلى أن الوكاالت استهدفت في خطط عملها عدد عمليات إنجاز المشاريع             1دول  يشير الج    -9
في تقاريرها المرحلية  المجموع العام لعمليات إنجاز المشاريع التي كانت قد تنبأت بها عن مشروعا 95 و 23بين 

 33فذة على إنجاز ما يتراوح بين       وقد يفسر ذلك سبب اقتصار أداء الوكاالت المن       . لكل مشروع على حدة   السنوية  
 في المئة من أرقامها المستهدفة في التنبؤات الواردة في تقاريرها المرحليـة، مقارنـة باألرقـام                 51في المئة و    

  .  أدناه2 في المئة، كما هو مبين في الجدول 110 في المئة و90المستهدفة لخطط عملها والتي تتراوح بين 

  

  2الجدول 

  2006نجاز لعام مقارنة معدالت اإل

  البنك الدولي  يونيدو  يونيب  يوئنديبي  
  %48  %51  %47  %33  التقارير المرحلية

  %110  %97  %103  %87  خطط العمل
  

المرحلية قدرت قبل نحـو      هذا التفاوت في معدالت إنجاز المشاريع قائم ألن تواريخ اإلنجاز في التقارير             -10
، قد يتم التوصل إلى تقييم أكثر واقعية إلنجاز المشـاريع     حية منطقية اومن ن .  تلك الواردة في خطط العمل     سنة من 

  .سنةنحو ة أشهر ال بعن طريق تحديد تواريخ إنجاز في التقارير المرحلية تسبق فترة اإلبالغ ببضع

 الطلب من الوكاالت المنفذة   بقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما إذا كان يمكن معالجة هذه المسألة                 -11
تقديم تواريخ إنجاز مقررة لجميع األنشطة الجارية حتى آخر اجتماع في السنة، بغية إفساح المجال أمـام تحديـد                   

ولن تغير تـواريخ  . نجازاإلمعدالت أدق لتقييم  إجراء   لمن أج تواريخ أكثر واقعية وإتاحة الفرصة لألمانة وللجنة        
  .نوية على مؤشرات أداء خطط العملاإلنجاز هذه التعريف المعطى للمؤشر في الموافقات الس

ويجدر أيضا مالحظة أنه إذا وافقت اللجنة على إعادة تنظيم جدول اجتماعاتها بحيث تعقد اجتماعين اثنين                   -12
فإنه يتوقع منذ اآلن أن تقدم الوكاالت المنفذة تقريرا مرحليا ثانيا يتضمن معلومات مالية مستكملة فضال                 في السنة، 

  .ملة بشأن تواريخ اإلنجاز المقررةعن معلومات مستك

  أنواع المشاريع

 وعدد المشاريع المقرر إنشاؤها فـي عـام         2006يعرض المرفق األول عدد المشاريع المنجزة في عام            -13
الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات، والتعزيـز المؤسسـي،         :  بالنسبة للفئات التالية من المشاريع     2006
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أنها مشـاريع   ف المشاريع اإلفرادية ب   وتعّر. زات التبريد، وإعداد المشاريع، والمشاريع اإلفرادية     وخطط إدارة غا  
 معدالت اإلنجاز   3ويعرض الجدول   .  القطرية مشاريعإعداد ال ، والمساعدة التقنية و    العملي تتعلق باالستثمار والبيان  

  .الناتجة من ذلك بالنسبة لهذه الفئات من المشاريع

  3الجدول 

   حسب نوع المشروع2006، الت اإلنجاز لعاممعد

البنك   يونيدو  يونيب يوئنديبي  النوع 
 الدولي

الوكاالت 
  الثنائية

 المجموع

  %32  %22  -  %50  %40  %14  خطط إدارة مواد التبريد
  %32  %25  %35  %33  %22  %37  الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات

  %46  %25  %43  %47  %63  %43  إعداد المشاريع
  %59  %100  %67  %100  %57  %55  التعزيز المؤسسي

ـ  البياناالستثمار،  (لمشاريع اإلفرادية   ا ي، المسـاعدة    العمل
  )التقنية وإعداد المشاريع القطرية

29%  38%  66%  55%  19%  42%  

  %41  %24  %48  %51  %47  %33  العام/ المجموع اإلجمالي
  التقارير المرحلية: المصدر

. أقل من معدل إنجاز المشاريع اإلفرادية     جاء  إنجاز خطط إدارة غازات التبريد      بأن معدل    3يفيد الجدول      -14
بيد أن إنجاز خطط إدارة     . لذا فإن إدراجه في المعدل اإلجمالي إلنجاز المشاريع يخفض العدد بالنسبة لذلك المؤشر            

ابـة  قزالة، مما يساعد على تدابير الر     يعد شرطا أساسيا في الموافقة على أي خطة نهائية إلدارة اإل          غازات التبريد   
ويعود سبب التأخير الكبير في إنجاز خطط إدارة غازات التبريد إلى كون الهدف من هذه الخطط هو                 . 2010 لعام

   .2007توفير المساعدة للتمكين من تنفيذ تدابير الرقابة لعام 

 اإلنجاز تلمتعددة السنوات إلى خفض معدال   التفاقات ا لوقد أدى أيضا إدراج البيانات من الشرائح السنوية            -15
أما إدراج بيانات إعداد المشاريع فقد أدى إلى زيادة المعـدل اإلجمـالي لإلنجـاز بالنسـبة                 . اإلجمالية للوكاالت 

 المشاريع بالنسـبة ليونيـدو والبنـك        إنجازلليوئنديبي ويونيب والوكاالت الثنائية، لكنه يعمل على خفض معدالت          
مـا يتعلـق    مشاريع التعزيز المؤسسي فيؤدي إلى تحسين المعدل اإلجمالي فـي دراجها في حساب  إوأما  . الدولي

  .بمعدل إنجاز المشاريع

وقد جاء معدل اإلنجاز اإلجمالي لجميع أنواع المشاريع أعلى بالنسبة ليونيدو والبنك الدولي منه بالنسـبة                   -16
فرادية من جانب يوئنديبي ويونيب متـأثرا بكـون هـاتين           وقد يكون معدل إنجاز المشاريع اإل     . للوكاالت األخرى 

 التي تنفذها اليونيدو والبنك الدولي، كما هو مشار إليـه فـي المرفـق           تلك أكبر من     مشاريع الوكالتين تنفذان عدد  
  .األول

فعلى سـبيل   . وتختلف أسباب عدم إنجاز المشاريع وفق المخطط باختالف نوع المشروع وفئة المشاريع              -17
 قد تتعرض مشاريع إفرادية لتأخيرات فعلية في التنفيذ؛ وقد ال تكون مشاريع التعزيز المؤسسي قد أنجزت                 ،الالمث

وفق المخطط بسبب تقلب شروط التمويل مع الزمن، أو أنه قد يكون تم إلغاء مشروع إفرادي ما أو تحويله علـى                     
  .وكالة أخرى

 يشير اإلنجـاز عـادة،   ، فعلى سبيل المثال.تالف أنواعهاعالوة على ذلك، قد يختلف إنجاز المشاريع باخ        -18
بالنسبة للمشاريع اإلفرادية، إلى المشاريع المنجزة المتعلقة بالتحويل واإلزالة والتخلص من المعدات، في حين أنه               

ـ    . د بالنسبة لمشاريع التعزيز المؤسسي عندما تكون جميع األموال قد استنفدت          يحدَّ اريع وتعتبر أنشطة إعداد المش
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وتعتبر شرائح االتفاقات المتعددة السـنوات      . منجزة حال إعداد مشروع من المشاريع وتقديمه إلى اللجنة التنفيذية         
  .حاليا منجزة عندما يتم إنجاز جميع األنشطة الممولة كليا أو جزئيا من الشريحة

. ر عن تـواريخ إكمالهـا     وأخيرا، يمكن أن يرتبط مختلف أنواع المشاريع بإنجازات هامة، بصرف النظ             -19
 يتسنى بصورة شبه دائمة لشرائح االتفاقات المتعددة السنوات المرتبطة بأهداف اإلزالة السنوية             ،فعلى سبيل المثال  

 وقد تكـون    .ولو كانت األنشطة لم تنجز بعد، مما قد يساهم بدوره في امتثال بلد من البلدان              تحقيق أهداف اإلزالة    
مقرر الرقاما مستهدفة لإلزالة لكنها لن تعتبر منجزة حتى اتخاذ خطوات إضافية، وفق             مشاريع افرادية قد أنجزت أ    

الوفاء بالتزامات اإلبالغ السنوية، ورصد المهام وأنشطة التوعية دون         وتواصل وحدات األوزون الوطنية     . 28/2
  .  استخدام األموال الموافق عليها ألغراض هذه األنشطة استخداما كامال

  فاض معدل اإلنجاز بالوكالة المنفذةمدى صلة انخ

أنـواع  شاريع وفق المخطط، تم إدراج جميـع    ألغراض استعراض األسباب التي أدت إلى عدم إنجاز الم         -20
 تم  ،كذلك. بغية تقييم معدالت إنجاز الوكاالت    ) بما في ذلك إعداد المشاريع ومشاريع التعزيز المؤسسي       (المشاريع  

 استنادا إلى المشاريع كافة، بما في ذلك المشاريع التي لم يطرأ عليها أي تغيير من حيث                 احتساب معدالت اإلنجاز  
  .2006، حسب الوكالة، أسباب البطء في معدل اإلنجاز في عام 4ويعرض الجدول . التنفيذ

  4الجدول 

  2006أسباب البطء في معدل اإلنجاز في عام 

   ما ال يمكن تحديدهباستثناء    يمكن تحديدهما البما في ذلك   سبب تباطؤ معدل إنجاز المشاريع
  %  العدد  %  العدد  

  %41  104  %30  104  أو الحكومة /مع احتمال الصلة بالوكالة و
  %22  55  %16  55  التغيير اإلضافي في المشروع/ النشاط

/ الحكومـة   / الـوزارة / التغيير في إنشاء وحدة األوزون الوطنية     
  وحدة إدارة المشاريع

18  5%  18  7%  

  %6  16  %5  16  مذكرة التفاهم/ وثيقة المشروع/ التأخير في التوقيع على االتفاق
  %6  15  %4  15  المحول/ المشروع الملغى

          
  %30  75  %22  75  مع وجود صلة واسعة بالوكالة

  %17  43  %13  43  الناقصة تاإلحاال/ تقديم العروض/ التأخر في البدء
  %7  18  %5  18  تسليم المعدات/ المسح/ الخطة/ التقرير/ التأخر في الدراسة

اإلتمـام   توقع إقفال الحسـاب المـالي أو         –الخطأ في التصنيف    
  الظاهر لهذا اإلقفال

14  4%  14  6%  

          
  %16  %41  %12  41  مع وجود صلة واسعة للحكومة

/ اختيار الخبير االستشاري الـوطني    / التأخر في موافقة الحكومة   
  التقارير المالية المطلوبة/ رسائل وحدة األوزون الوطنية

21  6%  21  8%  

  %8  20  %6  20  تشريع المتعلق بالمواد المستنفدة باألوزونالالتأخر في إصدار 
          

  %13  34  %10  34  مع عدم وجود صلة تذكر بالوكالة أو الحكومة
ظـروف  / كـوارث طبيعيـة   /  أسباب سياسية    –أسباب خارجية   

  اقتصادية
15  4%  15  6%  

  %5  12  %4  12  أسباب فنية
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  %3  7  %2  7  التأخر في إعداد الموقع/ مشكلة إدارة المنشأة
          

  %100  254      ما ال يمكن تحديدهالمجموع العام باستثناء 
          

      %26  88   ما ال يمكن تحديده
      %6  20    أشهر أو أقل 6تأخير بمعدل 

      %12  40  اتفاق إزالة بدون اإلشارة إلى نشاط متأخر
      %8  28  لم يتحددالسبب 

          
      %100  342  المجموع العام

  .التقارير المرحلية والتقارير المتعلقة بالتأخيرات في التنفيذ: المصدر

 حسب المخطط   2006يعزى ثالثون في المئة من األسباب اآليلة إلى البطء في معدالت اإلنجاز في عام                 -21
 وتعكس هذه   .»احتمال وجود صلة إما بالوكالة أو بالحكومة      مع  «إلى فئة عنوانها    )  مشروعا 342 من أصل    104(

الفئة بعض الغموض المتعلق بما إذا كانت الوكالة المنفذة مسؤولة عن ذلك التأخير أم أن الحكومة هي المسـؤولة                   
  .وهي تفيد بأنه قد يكون ثمة مجال للتحسين من خالل التخطيط بصورة أدق. عنه

 مشاريع لم يتسن تحديد أسباب عدم إنجاز المشاريع المندرجة فـي إطارهـا              غطت الفئة الكبرى التالية   و   -22
 وقد خطط إلنجاز عشرين     ،) في المئة من أصل المجموع     26( مشروعا   88وتشمل هذه الفئة    . حسب ما خطط لها   

  أيضـا  88وتشمل هذه المشاريع الـ     . من هذه المشاريع بعد تحديد الموعد األصلي إلنجازها بأقل من ستة أشهر           
 إلـى أن    2005وبالنسبة لهذه األخيرة، أشار بعض الوكاالت في عـام          . شرائح متصلة باتفاقات متعددة السنوات    

وفقا إلنجاز هدف األداء بموجب االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية وليس بموجب            مواعيد إنجازها األصلية ستحدد     
، أوضحت عدة مقررات للجنة التنفيذيـة أنـه         2005منذ عام   ف.  لألنشطة ضمن الشريحة   ةاإلنجاز المتوقع عملية  

 وقد يكون ذلك سببا آخر لإلبـالغ        .ينبغي للوكاالت أن تبلغ عن الشرائح المنجزة استنادا إلى إنجاز األنشطة كافة           
  . حسب ما خطط لها2006عن عدم إنجاز الشرائح المتصلة باالتفاقات المتعددة السنوات في عام 

الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات وعناصـر خطـط         ب، في ما يتعلق     والحظت إحدى الوكاالت     -23
إلى صعوبات في استخدام األموال     قد تعزى   أسباب التأخير في التنفيذ     أن  إدارة غازات التبريد المحدودة المرونة،      

لية التي إما أسقطت فـي      المتبقية بعد إنجاز األنشطة المخطط لها، بالنسبة لألنشطة ذات الصلة اإلضافية أو التكمي            
  .األصل أو برزت خالل حياة المشروع

 اإلنجـاز الفعلـي لهـذه        وقد أرجـئ   .وال تتعلق هذه الوثيقة إال بالمشاريع التي لم تنجز حسب المخطط             -24
المشاريع إلى ما بعد تواريخ اإلنجاز المقررة بما معدله سنتان على األقل من التاريخ المحدد أصـال فـي وثـائق     

وبلغت مدة التأخير اإلجمالي للمشاريع غير المنجـزة فـي    ).  هو تاريخ اإلنجاز الموافق عليه     الذي كان (ريع  المشا
، جاء معدل التـأخير فـي إنجـاز هـذه            من الوكاالت  وكالةوفقا لكل   و.  شهرا 27 ، حسب المخطط  2006،عام  

 100علـى أسـاس     (يونيـب    شهرا ل  27،  ) مشروعين 102على أساس   ( شهرا ليوئنديبي    22: المشاريع كما يلي  
  ). مشروعا25على أساس ( شهرا للبنك الدولي 32و)  مشروعا51على أساس ( شهرا ليونيدو 25، )مشروع

بأنشـطة الوكـاالت    )  مشـروعا  75 (2006وتتصل الفئة الثالثة األهم ألسباب بطء معدل اإلنجاز لعام            -25
ويظهر أن التقصير في اإلنجاز .  تنجز حسب المخطط في المئة من المشاريع التي لم22ويشكل ذلك نسبة . المنفذة

 طلبات ناقصة، والتأخر    إحالة، و تقديم العروض يعود إلى التأخر في البدء، والصعوبات التي ووجهت خالل عملية           
شطة من قبيل الدراسات، والتقارير، والمسوحات أو تسليم المعدات؛ أو أن المشروع قد يكون صنف خطأ في            في أن 

  .وتخضع أنواع األنشطة هذه إلى حد كبير، ولو غير استثنائي، لسلطة الوكاالت. يع غير المنجزةخانة المشار
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 ألسـباب تتصـل     2006حسب المخطط في عام     )  في المئة  12(ولم يتم إنجاز واحد وأربعين مشروعا         -26
لمواد المسـتنفدة   وتشمل فئة التأخيرات هذه مشاريع تتأخر رهنا بصدور تشريعات متعلقة بـا           . بأنشطة الحكومات 

التشريعات المتعلقة بـالمواد المسـتنفدة   ويجدر اإلشارة إلى أن إنجاز . لألوزون، أو موافقة الحكومات، أو اإلبالغ    
  . شرطان أساسيان في تمويل خطط إدارة اإلزالة النهائية والتعزيز المؤسسيلألوزون واإلبالغ الحكومي

 10( مشروعا  34، شمل ذلك    2006في عام   و .ذة أو بالحكومة  ويتصل بعض التأخيرات إما بالوكالة المنف       -27
، أو أسباب تتصـل بالمؤسسـات   )من قبيل غياب بدائل أخرى(وقد تأخرت هذه المشاريع ألسباب فنية  ). في المئة 

  .أو بفعل كوارث طبيعية أو ظروف اقتصادية خارجيةالمستفيدة أو ألسباب سياسية 

استنادا إلى البيانات التي وفرتها الوكاالت في       ) 4الجدول  (فئة التأخيرات    قّيمتوأخيرا يالحظ أن األمانة       -28
  . ولم تشترك الوكاالت في تحديد الفئات المتعلقة بتقييم التأخير. تقاريرها المرحلية

   بالنسبة لالمتثال2006األثر المترتب على بطء معدل اإلنجاز في عام 

 مشروعا لم تنجز 74 الخاضعة لمقررات االمتثال ما مجموعه     5 سجل ثالثة وثالثون بلدا من بلدان المادة        -29
 أنه، رغم عدم إنجاز المشـاريع حسـب المخطـط، ال تسـفر              5ويبين الجدول   . 2006 في عام    المخططحسب  

 من المشاريع المتأخرة مرتبطة ببلدان هي       46التأخيرات في إنجاز المشاريع بالضرورة عن عدم االمتثال، إذ أن           
، فيما قدمت ثمانية بلدان أخرى خطط العمل المطلوبة منهـا، وينتظـر             2006ال لخطط عملها لعام     في حالة امتث  

وال يبدو أن هذه البلدان قد تأثرت سلبا بفعل بطء معدالت           . بشأن مسألة نظام الترخيص   من بلد آخر     توضيح   ورود
  .اإلنجاز

  5الجدول 

  التي لم تنجز حسب المخططمركز امتثال البلدان الخاضعة لمقرر االمتثال للمشاريع 
   بالنسبة للبلدان الخاضعة لمقررات االمتثال2006 في عام 

  عدد البلدان  عدد المشاريع  اإلجراء المتعلق بمسألة االمتثال
  21  46   لخطة العملفي حالة امتثال

  3  8  مقدمة عمل ةخط
  1  1   توضيح بشأن مسألة نظام الترخيص رهنا باستالم

  7  13  غير نافذ بعديص لكن الترخيص تقرير عن الترخصدور 
  1  6   في المستقبلاالمتثال المحتملةعدم حاالت 
  33  74  المجموع

  

 مشروعا تقارير إلى األطراف حسب ما هو مطلوب بشـأن مركـز             13 يجري فيها تنفيذ  قدم سبعة بلدان      -30
اريع متأخرة أبلغ اللجنة التنفيذيـة       مش 6 يجري فيه تنفيذ  وثمة بلد واحد    .  الترخيص الخاصة بها والتي لم تنفذ      نظم

 عزي بطء معـدل اإلنجـاز       ،وفي هذه الحاالت  . 2009 – 2007فترة  ال في حالة عدم امتثال خالل       يغدوبأنه قد   
القـوانين المنظمـة للمـواد المسـتنفدة        /  الترخيص   نظم إلى اإلجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء       بدرجة كبيرة 

متثال في المستقبل، إلى التأخر في التوقيع على وثيقة مشروع بانتظار تسوية            ال ا لألوزون، وفي حالة احتمال عدم    
   .مسألة مشروع يتعلق بأجهزة االستنشاق بالجرعات
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  استنتاجات

تمكنت الوكاالت المنفذة من استهداف إنجاز المشاريع بفعالية في المؤشر المرجح إلنجاز المشاريع فـي                 -31
تنبؤ أدق مما هـو     ثاني اجتماع يعقد خالل السنة ب      زويدويمكن ت . خالل سنة التقييم   التنبؤخطة عملها بسبب توافر     

أو معلومات مستكملة بشأن تواريخ اإلنجاز المقررة       (وارد في التقارير المرحلية المقدمة، في إطار تقرير مرحلي          
المقررات القائمة المتعلقـة    ومن شأن ذلك أن ينسجم و     . يقدم إلى ثالث اجتماع يعقد خالل السنة      ) للمشاريع الجارية 

  .بمؤشر األداء وأن يسفر على األرجح عن تقييم أدق لمعدالت إنجاز المشاريع

مشروعا  75، صنف   2006التي لم تنجز في عـام       المشاريعما يتعلق بأسباب التأخيرات في تنفيذ        وفي  -32
خانة التأخيرات التي يعـود سـببها        في   ، غير المنجزة  342المشاريع الـ    أصل    من ،)في المئة  22أي ما نسبته    (

جزئيـا بأنشـطة   اتصـاال   حالة تـأخير إضـافية       104وقد يتصل ما مجموعه     .  إلى الوكالة المنفذة   بدرجة كبيرة 
 قد أسفر عن أثر سـلبي مباشـر         2006 أي دليل على أن بطء معدل اإلنجاز في عام           ليس ثمة  بيد أنه    .الوكاالت

  .ة لمقررات االمتثالبالنسبة للبلدان التي كانت أصال خاضع

  توصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في ما يلي  -33

ـ   ـأن الشواغ ـة بش ـالورقة  ـمالحظ  )أ( ـ    ـل المتعلقة بالمع ال المشـروعات   ـدل البطـيء إلكم
الــواردة فــي الوثيقــة ، ))ج (52/8متابعــة للمقــرر (وخيــارات لمعالجــة هــذه القضــية 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/62؛ و  

مقررة النجاز  اإلالطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تزويد آخر اجتماع يعقد في السنة بتواريخ               )ب(
   .بشأن المشاريع الجارية
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TABLES ON THE NUMBER OF PROJECTS PLANNED FOR COMPLETION IN 2006 
AND THOSE ACTUALLY COMPLETED BY PROJECT TYPE 

 
Table 1 

 
NUMBER OF PROJECTS PLANNED FOR COMPLETION IN 2006 

  
Type Bilateral IBRD UNDP UNEP UNIDO Overall 

Annual Tranches of 
Multi-year Agreements 

24 17 41 9 39 130

Institutional 
Strengthening 

2 6 22 76 3 109

RMPs 23   29 80 4 136
Project Preparation 4 7 14 8 15 48
Individual Projects 
(Investment, 
Demonstration, 
Technical Assistance, & 
Country Programme 
Preparation) 

27 20 48 16 44 155

Overall/Grand Total 80 50 154 189 105 578
  

 Table 2 
 

NUMBER OF PLANNED PROJECTS COMPLETED IN 2006 
  

Type Bilateral IBRD UNDP UNEP UNIDO Overall 
Annual Tranches of 
Multi-year Agreements 

6 6 15 2 13 42

Institutional 
Strengthening 

2 4 12 43 3 64

RMPs 5   4 32 2 43
Project Preparation 1 3 6 5 7 22
Individual Projects 
(Investment, 
Demonstration, 
Technical Assistance, & 
Country Programme 
Preparation) 

5 11 14 6 29 65

Overall/Grand Total 19 24 51 88 54 236
  

----- 


