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  نظرة عامة

وضع بند فرعي فيه لب طُالذي و الذي اتخذ في الجلسة السابعة واألربعين للمقررمتابعة كم هذه الوثيقة قّدتُ  -1
المتعلقة رف األموال الشرائح السنوية وص تقديم  فياتمستقل على جدول أعمال االجتماعات المقبلة يتعلق بالتأخير

 طلب إضافة بند فرعي على جدول األعمال نتيجة ويأتي ).47/50 قررمال من) د(الفقرة (لشرائح وااللتزامات با
والوفاء أدت إلى تأخيرات في تحويل األموال  والتي الشرائح السنويةقديم طلبات  في ت السابقةتأخيرالحاالت 

 تمكين  إلى جدول األعمالمن هذا البند ويهدف .لتي تتطلبها الشرائح السنويةتمويل األنشطة االمتعلقة ب تلتزاماباال
جل تقديم الشرائح السنوية في أ على مضاعفة جهودها من المعنيةاللجنة التنفيذية من تشجيع البلدان والوكاالت 

  .نهائية قبل التواريخ السنويةالالتي تواجه تقديم الشرائح صعوبات ال والتغلب على، المحددت قالو

بع والخمسين، سا الاالجتماع  إلىمقرر تقديمهاالالتي كان من  في تقديم الشرائح اتوتتناول الوثيقة التأخير  -2
 في لكي ال ُينظر فيهاسحبها  تتناول ست شرائح سنوية تم كما .نظر فيها اللجنة التنفيذيةكي توتقدم توصيات 

  .تنفيذنتيجة تأخيرات في البع والخمسين سا الاالجتماع

  ) والخمسيناالجتماع السابعإلى  مقرر تقديمهاالالشرائح ( السنوية ائحالشرفي تأخيرات ال

، تم تقديم ثمانية وخمسين ابع والخمسينس الاالجتماع شريحة سنوية إلى تسعينكان من المقرر تقديم   -3
برنامج األمم المتحدة  :اليوهي موزعة على النحو الت .المحددفي الوقت  ةحي شر32 لم تقدم و.شريحة منها

البنك الدولي و، )11 (ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، )11(برنامج األمم المتحدة للبيئة و، )5(اإلنمائي 
  ).1 (افرنس، )4(

   الجتماعين متعاقبين التي تأخر تقديمهاالشرائح السنوية 

مع األسباب التي قدمتها و ثالثة اجتماعات متعاقبة إلى اجتماعين أ الشرائح التي لم تقدم 1 يعرض الجدول  -4 
  .المعنيةالوكالة المنفذة 

 1 جدولال

   إلى اجتماعين أو ثالثة اجتماعات متعاقبةالشرائح السنوية التي لم يتم تقديمها

عدد   التأخيرسبب   الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
االجتماعات 
  المتأخرة

أنتيغوا 
   وبربودا

البنك 
  الدولي

المواد ة إزالة خط
  الكلوروفلوروكربونية

 منذ المنقضيغير أنه نتيجة الوقت . تم التوقيع على اتفاق المنحة 2006
الموافقة على االتفاق، أشار البنك إلى أنه من الضروري تغيير 

 الموافق عليها في خطة العمل، وبدء التنفيذ باستخدام األموال
وقدم نفس . لتحقق باالخاصةمراجعة ال، وإجراء الشريحة األولى

  . السابقةتسبب التأخير إلى االجتماعا

4  

المواد خطة إزالة   اليوئنديبي  البحرين
  الكلوروفلوروكربونية

 يجري حالياً تنفيذ المرحلة األولىتم التوقيع على االتفاق و  2008
. 2009آذار /المقرر إكمالها في األسبوع األول من مارس

ن تحديد تاريخ شأبفيما بينها نسيق بالتالمعنية وستقوم الوكاالت 
تنفيذ  التقدم المحرز في تقديم طلب الشريحة الثانية استناداً إلى

وسيقدم الطلب إما إلى االجتماع الثامن . الشريحة األولى
وأسباب التأخير المقدمة إلى . والخمسين أو التاسع والخمسين

 ي عدم إكمال أنشطة الشريحة األولىاالجتماعات السابقة ه
نتيجة التأخير في تعيين استشاري وما يرتبط بذلك من تأخير في 

  . االنتهاء من تحديد المواصفات الالزمة لطلب المعدات

3  

المواد خطة إزالة   اليونيب  البحرين
  الكلوروفلوروكربونية

واألسباب المقدمة إلى االجتماعات السابقة . كان التنفيذ بطيئاً  2008
التوقيع على مذكرة التفاهم وتحويل تشمل استمرار التأخير في 

  . معهد تدريبالخاصة بموال األ

3  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/14 
 

3 
 

عدد   التأخيرسبب   الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
االجتماعات 
  المتأخرة

المواد خطة إزالة   اليوئنديبي  كوبا
   المستنفدة لألوزون

في إطار برنامج إعادة التهيئة التجاري، لم تستطع الجهة التي  2008
 العقد وتطلب تنفيذ شروطفازت بحق توريد المواد والمعدات 

وتم التوقيع على عقد جديد . ة التعاقداألمر إعادة تجديد عملي
 2009 و2008وسيتم تقديم شريحتي . وستصل البضائع قريباً

 االجتماع األخير هو فيوسبب التأخير المقدم . 2009في عام 
  . وجود مدفوعات كافيةعدم 

2  

المواد خطة إزالة   اليونيب  الكويت
   المستنفدة لألوزون

هو وفاة في االجتماع األخير مقدم والسبب ال. كان التنفيذ بطيئاً 2008
  . موظف مكتب األوزون

2  

المواد خطة إزالة   اليونيدو  الكويت
   المستنفدة لألوزون

 التأخير إلى عدم ىويعز. إن اليونيب هو الوكالة المنفذة الرئيسية 2008
غير . تعيين موظف لمكتب األوزون بعد وفاة الموظف السابق

ت وإعداد المواد التدريبية أن اليونيدو أكملت شراء المعدا
الالزمة للتدريب على إعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء 

  . المتحركة

2  

المواد خطة إزالة   ئنديبياليو  يباراغوا
  الكلوروفلوروكربونية

 في األنشطة المزمعة، غير أن مستوىتم تحقيق بعض التقدم  2008
 ىولألالصرف ظل منخفضاً حيث أن جزءاً كبيراً من الشريحة ا

وتم تحقيق تقدم في عملية الشراء ومن .  بشراء معداتيتعلق
 وصرف ،2009آذار /المتوقع إصدار أمر الشراء في مارس

وبناء عليه، سيتم طلب الشريحة الثانية . المبلغ المخصص لذلك
واليونيب هو الوكالة الرئيسية . في االجتماع الثامن والخمسين

 كان السبب ،عات السابقةوفي االجتما. وعلى علم بهذا الوضع
  . المقدم للتأخير هو بطء صرف األموال

4  

خطة إزالة المواد   اليونيب  باراغواي
  الكلوروفلوروكربونية

. لم يكن هناك صرف كاف من األموال للعناصر االستثمارية  2008
التاريخ أصبح و. وقدم نفس سبب التأخير في االجتماع السابق

  .لثامن والخمسينالمزمع للتقديم هو االجتماع ا

2  

خطة إزالة المواد   اليونيدو  السودان
  المستنفدة لألوزون

على الرغم من المحاوالت العديدة التي قامت بها اليونيدو   2008
للمتابعة، لم يتم إكمال تقرير التحقق في الوقت المحدد لتقديمه 

وكان هذا هو السبب المقدم إلى . إلى االجتماع السابع والخمسين
  .ع السابق لشرح سبب التأخيراالجتما

2  

البنك   تونس
  الدولي

خطة إزالة المواد 
  المستنفدة لألوزون

التحقق، على الرغم من أنه من الخاصة بمراجعة اللم تستكمل   2008
وأسباب التأخير المقدمة . المتوقع مواصلة تنفيذ األنشطة الجارية

زم إلى االجتماعات السابقة تشتمل على عدم وجود الوقت الال
استشاري وقيام طرف ثالث باالنتهاء من /للتعاقد مع مؤسسة

 مواصلة ويتطلب األمرالمراجعة بحلول التاريخ النهائي للتقديم 
  . لشريحة الثانيةاتنفيذ الشريحة األولى قبل تقديم 

3  

البنك   تركيا
  الدولي 

خطة إزالة المواد 
  الكلوروفلوروكربونية

نظراً إلغالق المشروع (بديلة الحاجة إلى وضع ترتيبات عمل   2008
لكفالة أن ) الجامع المتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون في تركيا

 التحقق واإلبالغ بدعم كامل من جميع تييتم االضطالع بعملي
. وهذا هو نفس السبب المقدم إلى االجتماع األخير. األطراف

  . ومن المتوقع تقديم الشريحة إلى االجتماع الثامن والخمسين

2  

البنك   فييت نام
  الدولي

في الخطة الوطنية إلزالة المواد  (بدالً من إبرام اتفاق منحة جديد  2008  بروميد الميثيل
، من المتوقع تعديل االتفاق القائم خالل شهر )المستنفدة لألوزون

ولن تكون .  األنشطة المتعلقة ببروميد الميثيلتُدرجكي واحد 
االجتماع التاسع  (2009ية عام الشريحة التالية مطلوبة حتى نها

وهذا هو نفس سبب التأخير المقدم إلى االجتماع ). والخمسين
  . األخير

2  
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ومثل ما حدث في االجتماعين الخامس والخمسين والسادس والخمسين، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن   -5
 المعنية 5ة وحكومات بلدان المادة لإلبالغ عن هذه التأخيرات وتشجيع الوكاالت المنفذتطلب إرسال خطابات 
 إلى االجتماع مقرر تقديمهالى يمكن تقديم الشرائح ات لتعجيل تنفيذ الشرائح الموافق عليها، حالتخاذ اإلجراء الالزم

  . ثامن والخمسين، شريطة تحقيق تقدم كافال

   مسين إلى االجتماع السابع والخمقرر تقديمهاالالتي كان من الشرائح السنوية األخرى 

  .المعنيةمع األسباب التي قدمتها وكالة التنفيذ  الشرائح التي لم تقدم 2يقدم الجدول   -6

  2الجدول 

 هذا العام إلى  للمرة األولى التي لم تقدم والتي كان من المقرر تقديمهاالشرائح السنوية
  االجتماع السابع والخمسين

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو  ألبانيا

  لألوزون
وستقدم . هناك أموال كافية في إطار الشرائح القائمة  2008

نتيجة ن إلى االجتماع التاسع والخمسين اأخر شريحت
   .المبالغ الكبيرة التي لم يتم صرفها

خطة إزالة المواد المستنفدة  اليونيدو  الجزائر
 لألوزون

. ل كافية متاحة في إطار الشريحة الحاليةهناك أموا  2009
التالية إلى االجتماع ومن المتوقع تقديم الشريحة 

  . التاسع والخمسين
خطة إزالة المواد المستنفدة  اليونيدو  الكاميرون

 لألوزون
. هناك أموال كافية متاحة في إطار الشرائح الحالية 2009

تقدم الشريحة التالية إلى االجتماع الثامن وس
  .الخمسينو

خطة إزالة المواد   اليونيب  الرأس األخضر
  الكلوروفلوروكربونية

  .تأخر تسليم معدات التدريب 2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  الكونغو
  لألوزون

  .لم يبدأ بعد العنصر االستثماري 2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو  الكونغو
  لألوزون

  .هو الوكالة المنفذة الرئيسيةاليونيب إن  2009

خطة إزالة المواد   اليونيب  جيبوتي
 الكلوروفلوروآربونية

  .لم يبدأ بعد العنصر االستثماري 2009

خطة إزالة المواد   اليونيدو  مصر
 الكلوروفلوروآربونية

 جهاز شئون البيئة المصريشهدت اليونيدو و  2008
 ةق المتعلة التدليليات المشروعتأخيرات في تنفيذ
 كجزء من الشريحتين الثانية ةبإعادة التهيئة المنفذ

 ذلك قد أدىوالثالثة من الخطة الوطنية لإلزالة، و
  . إلى تأخير تقديم الشريحة النهائية

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  إريتريا
  لألوزون

لم يبدأ التنفيذ بعد نتيجة عدم وجود تشريعات متعلقة  2009
  . دة لألوزونبالمواد المستنف

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو  إريتريا
  لألوزون

وعلى . إن اليونيب هو الوكالة المنفذة الرئيسية 2009
الرغم من متابعة اليونيدو المنتظمة، لم يبدأ بعد 

وتمت . تنفيذ نظام إصدار التراخيص في البلد
 على أساس الفهم بأنه الموافقة على الشريحة األولى

تمويل حتى تحصل أمانة الصندوق تم صرف لم ي
من أمانة األوزون ما يفيد بتنفيذ نظام إصدار 

   .التراخيص
خطة إزالة المواد   ئنديبياليو  غيانا

  الكلوروفلوروكربونية
وع وال تزال أموال الشريحة تم تأخير تنفيذ المشر 2009

ومن المتوقع تقديم طلب الشريحة .  متاحةاألولى
  . تماع الثامن والخمسينالثانية إلى االج

خطة إزالة المواد   اليونيب  غيانا
  الكلوروفلوروكربونية

هناك رصيد تشغيلي كبير ولم يتم تعيين موظف  2009
عقب وفاة الموظف السابق (جديد لمكتب األوزون 
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  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
وال يزال األمر  ).2008تشرين األول /في أكتوبر
وستقدم . ليوئنديبي العناصر الخاصة بايتطلب تنفيذ

  .لشريحة إلى االجتماع الثامن والخمسينا
  جمهورية الو

  الديمقراطية الشعبية
خطة إزالة المواد   فرنسا

  الكلوروفلوروكربونية
نيسان / في أبريللى الشريحة األولىتمت الموافقة ع 2009

 . وكان هناك تأخير في إعداد االتفاق المالي. 2008
مستنفدة خطة إزالة المواد ال  اليونيدو  الجبل األسود 

  لألوزون
. هناك أموال كافية متاحة في إطار الشرائح الحالية 2009

وستقدم الشريحة التالية إلى االجتماع الثامن 
  .والخمسين

خطة إزالة المواد   اليونيب  النيجر
 الكلوروفلوروآربونية

  .تأخر تسليم معدات التدريب 2009

خطة إزالة المواد   اليونيدو  النيجر
 نيةالكلوروفلوروآربو

  .إن اليونيب هو الوكالة المنفذة الرئيسية 2009

خطة إزالة المواد   اليونيب  قطر
 الكلوروفلوروآربونية

  . بطء التنفيذ 2009

خطة إزالة المواد   اليونيدو  قطر
 الكلوروفلوروآربونية

شارك البلد بفعالية في تحضيرات اجتماع  2009
  . األطراف، مما أدى إلى بطء تنفيذ المشروع

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليوئنديبي  انياتنز
 لألوزون

  .إن اليونيب هو الوكالة المنفذة الرئيسية 2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  تنزانيا
 لألوزون

  . بطء التنفيذ 2009

  
  شرائح سنوية قدمت ولكن سحبت في وقت الحق 

  . لب سحبها وقت الحق أو التي طُ الشرائح التي قدمت ولكن سحبت في3يقدم الجدول   -7

  3الجدول 

  لب سحبهاالشرائح السنوية التي قدمت وطُ

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
خطة قطاع إنتاج المواد   البنك الدولي  الصين

الكلوروفلوروكربونية واإلزالة 
  المعجلة

  . بعض المسائل المعلقةوتأخر التقديم   2009

سوء األحوال عدم إحراز تقدم نتيجة  2008 إزالة بروميد الميثيل  ديبياليوئن  كوستاريكا
  .المناخية

  . عدم إحراز تقدم 2009 خطة إدارة اإلزالة النهائية اليونيب واليونيدو  كوت ديفوار
  .تقرير تحقق غير كاف 2009  خطة إدارة اإلزالة النهائية  اليوئنديبي   ةالجمهورية الدومينيكي

خطة قطاع إنتاج المواد   دوليالبنك ال  الهند
الكلوروفلوروكربونية واإلزالة 

  المعجلة

  .بعض المسائل المعلقةوتأخر التقديم  2009

  . اليومىمعدل مدفوعات منخفض حت 2009  خطة إدارة اإلزالة النهائية  اليونيب  ملديف
  
إلى االجتماع قطاع اإلنتاج طلبات  الصين والهند على تقديم اتقد ترغب اللجنة التنفيذية في تشجيع حكوم  -8

 2008؛ وكوستاريكا على تعجيل تنفيذ خطة إزالة بروميد الميثيل لديها من أجل تقديم شريحة عام الثامن والخمسين
وكوت ديفوار وملديف على تعجيل تنفيذ خطط إدارة اإلزالة النهائية لديها من أجل  إلى االجتماع الثامن والخمسين؛

 تقرير تقديم على ةالدومينيكي وقت ممكن؛ والجمهورية أقرب في ها الستعراض2009لعام تقديم الشرائح السنوية 
  . الثامن والخمسينإلى االجتماع كامل تحقق 
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  التوصيات

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  -9

نوات التي اإلحاطة علماً بالمعلومات المتعلقة بالشرائح السنوية الخاصة باالتفاقات المتعددة الس  )أ(
كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك جانب من قدمت إلى األمانة 

 المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح السنويةالدولي حسبما ترد في الوثيقة 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/14(؛  

التي كان من اقات المتعددة السنوات لالتف شريحة سنوية 90 من أصل 58اإلحاطة علماً بأن   )ب(
   في الوقت المحدد إلى االجتماع السابع والخمسين؛ت قد قدممقرر تقديمهاال

 فيما ذات الصلة 5بلدان المادة و المعنيةمالحظة أنه ينبغي إرسال خطابات إلى الوكاالت المنفذة   )ج(
أو أكثر، مع األسباب المذكورة لهذا يتعلق بالشرائح السنوية، التي لم تقدم إلى اجتماعين متعاقبين 

 5 وتشجيع الوكاالت المنفذة وحكومات المادة ) من هذه الوثيقة1حسبما ترد في الجدول (التأخير 
الشرائح   حتى يمكن تقديماتخاذ إجراءات لتعجيل تنفيذ الشرائح الموافق عليها،على ذات الصلة 

   يطة إحراز تقدم كاف؛إلى االجتماع الثامن والخمسين، شر مقرر تقديمهاال

 فيما ذات الصلة 5 وبلدان المادة المعنيةمالحظة أنه ينبغي إرسال خطابات إلى الوكاالت المنفذة   )د(
إلى االجتماع السابع والخمسين، مع  مقرر تقديمهاالالتي كان من يتعلق بالشرائح السنوية، 

وتشجيع الوكاالت ) ذه الوثيقة من ه2حسبما ترد في الجدول (األسباب المذكورة لهذا التأخير 
اتخاذ إجراءات لتعجيل تنفيذ الشرائح الموافق عليها، على  ذات الصلة 5المنفذة وحكومات المادة 

إلى االجتماع الثامن والخمسين، شريطة إحراز تقدم  مقرر تقديمهاحتى يمكن تقديم الشرائح ال
  كاف؛

  :تشجيع حكومات  )هـ(

  قطاع اإلنتاج إلى االجتماع الثامن والخمسين؛المتعلقة ب اتلبطالالصين والهند على تقديم   )1(

كوستاريكا على تعجيل تنفيذ الشرائح الحالية من خطة إزالة بروميد الميثيل لديها، من   )2(
  ؛في أقرب وقت ممكنأجل تقديم الشريحة التالية للموافقة عليها 

 النهائية لديها من أجل تقديم كوت ديفوار وملديف على تعجيل تنفيذ خطط إدارة اإلزالة  )3(
  في أقرب وقت ممكن؛ الستعراضها 2009الشرائح السنوية لعام 

   .الجمهورية الدومينيكية على تقديم تقرير تحقق كامل إلى االجتماع الثامن والخمسين  )4(

  

  

------  
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