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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18مونتريال،  من 
  

 

  2018 المشروعات لعام إتمامعن  جمعمالتقرير ال

  خلفية

المشروعات المستحقة في كل اجتماع من اجتماعاتها. وفي  تماماللجنة التنفيذية مسألة تقارير إ تتناول -1
الحادي الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم إلى االجتماع  جملة أمورين، حثت اللجنة التنفيذية في الثماناالجتماع 

ة في الوثيقة مذكورالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية اللالمشروعات المتراكمة  تمامين تقارير إوالثمان
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13المشروعات المستحق تقديمها، عليها تقديم أسباب عدم  تمام، وإذا لم تقدم تقارير إ
تعاونة على استكمال الجزء الخاص بها من الوكاالت المنفذة الماللجنة وحثت  .القيام بذلك والجدول الزمني للتقديم

 (ب) و(ج)). 80/32المشروعات للسماح للوكالة المنفذة الرئيسية بتقديمها وفقا للجدول الزمني (المقرر  تمامتقارير إ

 إتمامي الرصد والتقييم قائمة بجميع تقارير موظف ةكبير ت، أعد(ب) و(ج) 80/32للمقرر  عمالو -2
 .2017 ديسمبر/كانون األول 21إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة في  هاا وأرسلتالمشروعات المستحق تقديمه

 المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات المستلمة تمامتقارير إ

اتفاقا، قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة  168من بين االتفاقات المتعددة السنوات المستكملة والبالغ عددها  -3
تقريرا كما  25صبح الرصيد المتبقي وأ، قبل االجتماع الحادي والثمانين ،المشروعات تمامتقريرا من تقارير إ 143

ين في المرفق الثمانالمقدمة بعد االجتماع  لحادية عشرةالمشروعات ا تمام. وترد قائمة بتقارير إ1هو مبين في الجدول 
 األول بهذا التقرير.
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  عات لالتفاقات المتعددة السنواتالمشرو إتمامنظرة عامة على تقارير  .1الجدول 

 الوكالة الرئيسية
المشروعات 

 المنجزة
التقارير المستلمة قبل االجتماع 

 ينثمانال
التقارير المستلمة بعد االجتماع 

 ينثمانال
 التقارير المستحقة

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

 2 1 22 25 اليوئنديبي
 2 1 54 57 اليونيب
 1 2 44 47 اليونيدو

 **12 5 4 21 البنك الدولي
 25 11 132 168 المجموع

  مشروع بعد التاريخ النهائي للتقديم. تمامإل اواحد اقدمت فرنسا تقرير *
  )).2(ب)(73/20 (المقرر 2019تماع األول في عام جالمشروعات للصين، ستقدم هذه في موعد أقصاه اال إتمامرير ابالنسبة لتق **
  

ة وزون المزالملخص لتحليل األموال المجمعة المنصرفة، وكميات المواد المستنفدة لأل 2في الجدول ويرد  -4
 ت المتعددة السنوات.ة لالتفاقاحادية عشرالمشروعات ال إتماموالتأخير في إكمال تقارير 

ت ددة السنواات المتعنظرة عامة على الميزانية، وكميات المواد المستنفدة لألوزون المزالة والتأخير في االتفاق .2الجدول 
  الثمانينالمقدمة بعد االجتماع 

 الوكالة الرئيسية
 راتاألموال لالتفاقات المتعددة السنوات (بالدوال

 األمريكية)
لتأخير متوسط ا كميات اإلزالة من قدرات استنفاد األوزون

 (بالشهور)
 الفعلية الموافق عليها المنصرفة الموافق عليها

 23.35 34.1 34.1 640,957 640,957  كندا
 7.10- 0.0 0.2 87,992 87,992  اليوئنديبي

 12.20 7.9 7.9 324,600 324,600  اليونيب
 8.07- 556.0 596.0 6,756,490 7,036,213 اليونيدو

 17.07 4,524.0 4,524.0 22,840,988 22,840,988 البنك الدولي
 11.00 5,122.0 5,162.2 30,651,027 30,930,750المجموع

  

 أسباب التأخيرات

تلف شطة في مخي األنأخر اإلعداد المطول والموافقة على اتفاق المنح ومسائل إدارية وقانونية متعددة البدء ف -5
المحلي  لمكتباالتفاق بين وحدة األوزون الوطنية وا مالمشروعات. وفي حالة واحدة، كانت التأخيرات نتيجة لعد

وزون حدة األوالمسؤوليات اإلدارية عند مرحلة البدء في المشروع. وفي حالة أخرى، قررت للوكالة المنفذة على 
معدات، لل يةانث لمشترياتإدارة اإلزالة النهائية  طخطمختلف الوطنية استخدام الوفورات المحققة في إطار أنشطة 

 هي عملية لم تكن متوقعة في مقترح المشروع. وتمت تسوية المسألتين عن طريق المشاورات.و

التغيرات ة)، وزون الوطنيوكانت إعادة الهيكلة المؤسسية (مثال، دمج وحدة إدارة المشروع داخل وحدة األو -6
لدان ذات ي البففي الموظفين وعدم كفاية الموظفين في وحدة األوزون الوطنية وفي وحدة إدارة المشروع، والسيما 

ئية النهاشطة ين أنحجم االستهالك المنخفض، كانت من األسباب المتكررة للتأخيرات. وفي أحد البلدان أدى التداخل ب
النتهاء اخيرات في لى تأائية وبين إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إخطة إدارة اإلزالة النهل

مسؤولي ونفذة من المشروعات نتيجة لزيادة تكاليف الموظفين. وقد ساعد عقد اجتماعات منتظمة بين الوكاالت الم
 الحكومة وأصحاب المصلحة في حل هذه المشكلة.
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تم دة، المشروعات تأخيرات متكررة تتعلق بصرف التمويل. وفي حالة واح إتمامذكرت أربعة تقارير و -7
فية. خيرات إضالى تأية والوكالة المنفذة من خالل أقساط صغيرة كثيرة، مما أدى إئانتحويل األموال بين الوكالة الث

فيذية. لجنة التنادم لوأدى الصرف المتدني لألموال إلى تأجيل الموافقة على برنامج عمل لمدة سنتين إلى االجتماع الق
ك بسبب يين وذللمستخدين النهائاإلى وفي بلد آخر، كانت هناك حاجة إلى إعالنات أفضل وترويج للحوافز المقدمة 

خير في أتوفي حالة ال االستجابة غير الكافية من المنشئات للحوافز المالية المقدمة لتحويالت المستخدمين النهائيين.
رة وحدة إدا إنشاء فيسراع اإلإعداد هيكل تنفيذ المشروع إلى حين التوقيع على اتفاق المنحة، تمت التسوية عن طريق 

 عيين موظفيها.المشروع وت

ردة، ت الموهناك تأخيرات تتعلق بالموريد في شراء المعدات والخدمات، والبدء في تشغيل المعدا توكان -8
رة وحدة إدا يق بينالتعاون الوثبالمشاكل بتدخالت متعددة من الوكاالت المنفذة و وتسليم المعدات. وتمت تسوية هذه

 المشروع ووحدة األوزون الوطنية والموردين.

رية؛ الستثماالتغير في طريقة التنفيذ لألنشطة ا من ضمنهاانت التأخيرات األخرى نتيجة لعدة أسباب وك -9
ات شئنالم حصولوتردد ورش خدمة أجهزة تكييف الهواء المنقولة في المشاركة في نظام تقوده الحكومة؛ وصعوبة 

الوضع منشئات؛ ومة للالصغير للحوافز المقد جمحساندة لتأكيد أهليتها؛ والممتوسطة الحجم على الوثائق الالصغيرة وال
 كوارث الطبيعية في بلد آخر.الالسياسي واألمني في أحد البلدان و

 الدروس المستفادة

المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات على قاعدة  إتماميمكن االطالع على الدروس المستفادة من تقارير  -10
 1المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات. مإتمابيانات الدروس المستفادة من تقارير 

 /لوطنيةاوزون ويعتبر االلتزام الحكومي القوي والعدد الكافي من الموظفين األكفاء والمهرة في وحدة األ -11
نى حد إلى أدين لموظفوبناء عليه، ينبغي تقليل التغير في ا من األمور الحيوية لتنفيذ المشروع. وحدة إدارة المشروع

 اح بنقل المعارف.مت كاف للسقمع و ،طهيتخطوإن أمكن 

وريان لرصد ضرثبت أن المساعدة التقنية واية المستمرة، والتدريب المستمر، ونتيجة للتغيرات التكنولوج -12
القطاع  حة منلنجاح اعتماد وتنفيذ التكنولوجيات البديلة. وتتطلب استدامة أنشطة التدريب إشراك أصحاب المصل

 واء، والتعاون القوي مع المراكز المهنية الوطنية والجامعات.الخاص والعام على الس

ات ناء القدرثال، بدعم إعداد القواعد وإصدارها وتطبيقها. فمتوتقوي برامج التعزيز المؤسسي بناء القدرات و -13
 وعيةر التوتعتبي تخفيض الواردات غير المشروعة. للجمارك على كيفية استخدام محددات غازات التبريد ساهم ف

لتزام وعات ولاللمشرامة ادستالمستمرة بأهمية ومنافع إزالة المواد المستنفدة لألوزون عند جميع المستويات حيوية إل
 الحكومي العتماد تدابير الرقابة في المستقبل. السياسي

واسع سمي الغير الر الصغير لمنشئات المنتفعين وقطاعهويرجع تعقد قطاع الخدمة في جزء منه إلى الحجم  -14
لصغيرة اات ئنشلنطاق. ولذلك، يحتاج األمر إلى أن يتم التخطيط لورش وتدريبات الخدمة مع الحوافز لتشمل الما

 الحجم والفنيين غير المهرة.

البلدان التزاماتها عندما  تستوفىوتيسر أحكام المرونة في االتفاق بين الحكومات المعنية واللجنة التنفيذية بأن  -15
هداف استيفاء المشروع ألالتعاون الوثيق بين الحكومة والوكاالت المنفذة على ضمان  ساعدسيتحدث التأخيرات. و

البرنامج، مع اتباع القواعد والمبادئ التوجيهية ذات الصلة. وعالوة على ذلك، يعزز التعاون بين أصحاب المصلحة 
 الشراكات، ويدعم أوجه التآزر في تنفيذ المشروع ويكفل استدامة نتائج المشروع.

                                                 
1 http://www.multilateralfund.org/myapcr/search.aspx  
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مع كثير  ةفلتكلاونتيجة لتكاليف نقل المعدات، وأثرها المهم على ميزانية الشريحة، في حالة مشروع منخفض  -16
 من الشرائح، سيكون من الموصى به شراء جميع المعدات للمشروع ضمن شريحة واحدة.

 ن الحوافزمكافي لاوينبغي تحديد الجدوى االقتصادية والتقنية للبدائل بدقة وعبر الزمن. فالبت في المستوى  -17
ت ى الوكاالت إحدقناع المستخدمين النهائيين بالتحويل، قد يكون صعبا عند بداية المشروع. فمثال، ذكرالمالية إل

ديد سعر كن تحالمنفذة أنه في مشروع معين، كانت األسعار التنافسية بين موردي المعدات مفيدة للمستفيدين، ول
 ة.الستدامة قطاع الخدم ةء في خدمات ما بعد البيع، وهي مهممنخفض للغاية يمكن أن يؤثر على األدا

خلق لويحتاج تصميم جميع المشروعات إلى تحديد المسؤوليات وإشراك كل صاحب مصلحة منذ البداية  -18
 بديل.ن قبول المالية عالقيادة والثقة في اعتماد البدائل، وهو بدوره سيقنع المستخدمين اآلخرين، مما يؤدي إلى درجة 

مثال، دنية (يحّسن مشروع مصمم على نحو جيد فحسب األداء االقتصادي، من حيث تكاليف التشغيل المت وال -19
اء مالة للنستربة عة (مثال، ولد مشروع لبروميد الميثيل لتبخير الكبيرتماعية جا اصيانة أقل)، بل يحدث أيضا آثار

ابير عتماد تداعلى تشجيع من أجل الالمستفادة وحافظ على تلك العمالة). وينبغي نشر النتائج الناجحة والدروس 
 مشابهة في إقليم معين.

 المشروعات الفردية المستلمة إتمامتقارير 

تقريرا من  1,844مشروعا استثماريا أنجز، قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة  1,855من بين ما مجموعه  -20
 .3 أ على النحو المبين في الجدولمستحق أريرتق 11المشروعات، والرصيد المتبقي قدره  إتمامتقارير 

  المشروعات المقدمة للمشروعات االستثمارية إتمام. تقارير 3الجدول 

 المشروعات المنجزة الوكالة الرئيسية
التقارير المستلمة قبل 

 الثمانيناالجتماع 
التقارير المستلمة بعد 

 ينالثماناالجتماع 
 التقارير المستحقة

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

المملكة المتحدة لبريطانيا 
  العظمى وأيرلندا الشمالية

1 1 0 0 

 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 1,855 المجموع
  (ج)).08/29(المقرر  2018في موعد أقصاه يونيه/حزيران  )SYR/REF/29/INV/56(المشروع  تمامتقرير واحد إل من المقرر تقديم *

 
تقريرا  ,0991أنجز، قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة  2استثماريغير مشروعا  ,1401من بين ما مجموعه  -21

 .4 أ على النحو المبين في الجدولمستحق أتقرير 41المشروعات، والرصيد المتبقي قدره  إتماممن تقارير 

   

                                                 
المعلومات، ومشروعات باستثناء إعداد المشروعات، والبرامج القطرية، والمشروعات المتعددة السنوات، وإقامة الشبكات، وأنشطة غرفة تبادل  2

  التعزيز المؤسسي.
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  االستثماريةغير المشروعات المقدمة للمشروعات  إتمام. تقارير 4الجدول 

 المشروعات المنجزة الوكالة الرئيسية
التقارير المستلمة قبل 

 الثمانيناالجتماع 
التقارير المستلمة بعد 

 ينالثماناالجتماع 
 التقارير المستحقة

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

 1 0 0 1 البرتغال
 0 0 278 278 اليوئنديبي

 16 4 427 447  اليونيب
 *2 4 120 126 اليونيدو

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

 41 12 1,087 1,140 المجموع
 بعد التاريخ النهائي. )YUG/SEV/74/TAS/45(المشروع  تماماستلم تقرير واحد إل* 

 

يرا تقر 12ها ية وعددالمشروعات غير االستثمار إتماموترد في المرفق الثاني بالوثيقة الحالية قائمة بتقارير  -22
بالفعل ات المزالة الكمي، والصرفالمجمعة ذات الصلة بالنتائج  5المستلمة بعد االجتماع الثمانين؛ وترد في الجدول 

 .والتأخيرات

 ية المقدمةات الفردنظرة عامة على الميزانية، وكميات المواد المستنفدة لألوزون المزالة والتأخير في المشروع .5الجدول 
  ينالثمانبعد االجتماع 

 الوكالة
عدد 

 المشروعات
 اإلزالة من قدرات استنفاد األوزونكميات  األموال (بالدوالرات األمريكية)

متوسط التأخير 
 (بالشهور)

 التأخيرات المدة الفعلية الموافق عليها المنصرفة الموافق عليها
 47.7 73.03 1.2 1.2 48,368 55,530 1  كندا

 4.58- 11.18 0 0 60,000 60,000 2  مانياأل
 1.05 24.60 0 0 120,000 120,000 4  اليونيب
 25.90 40.88 0 0 488,304 526,812 4  اليونيدو

 13.30 32.48 1.2 1.2 716,672 762,342 11 المجموع
 

 أسباب التأخيرات

؛ ومشاكل ر تحققكانت التأخيرات نتيجة ألعداد محدودة من الخبراء الفنيين، والحاجة إلى توسيع نطاق تقري -23
 تتعلق بالمشتريات.

 ر المتوقعغياب غيعدد الخبراء الذين يمكنهم تقديم برامج التدريب نادرا جدا حتى أن ال كانوفي بلد واحد،  -24
حة نتيجة الشري كان التأخير في الموافقة علىللمدرب الرئيسي أثر على تسليم المشروع لعدة أشهر. وفي بلد آخر، 

 ا أدى إلىك، مم. وقد تم تحقيق ذللتقرير التحقق من الشريحة األخيرة من المشروع لتغطية المدى الكامل للشريحة
دريب في ة التالموافقة على طلب الشريحة. ونشأت تأخيرات أخرى بالعالقة إلى األموال غير المنصرفة من ميزاني

 مشتريات.ية الأحد المشروعات، والتي كانت تستخدم في النهاية في مكان آخر، والمشاكل اإلدارية التي أخرت عمل

                                                 
)، فنلندا 1)، الدانمرك (2)، الجمهورية التشيكية (1)، النمسا (25تشمل تقارير إتمام المشروعات المستكملة والمستلمة من البلدان التالية: أستراليا ( 3
  ).40ة ()، والواليات المتحدة األمريكي3را ()، سويس5)، السويد (4)، إسبانيا (1)، جنوب أفريقيا (1)، بولندا (2)، إسرائيل (5(
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 الدروس المستفادة

المشروعات الفردية في قاعدة بيانات الدروس  إتمامالع على الدروس المستفادة من تقارير طاال يمكن -25
 4المشروعات. إتمامالمستفادة من تقارير 

ضمن ما يلي، المشروعات للمشروعات غير االستثمارية ب تمامتقريراً إل 12 وتتعلق الدروس المستفادة من -26
توعية؛ ادة الوالتدريب وزي: التعاون فيما بين أصحاب المصلحة؛ ومسائل إعادة التدوير واالسترداد؛ جملة أمور

 .لتحققل إلى التكنولوجيات البديلة؛ والتزامات اإلبالغ ونظم تسجيل البيانات للرصد؛ وتقارير اوالتحو

خبرة هرت اللقصوى. فقد أظجميع المستويات من األهمية ا لىويعتبر التعاون فيما بين أصحاب المصلحة ع -27
ذلك،  ىلوباإلضافة إ الحاجة إلى اإلشراك الكامل للخبراء المحليين من أجل نجاج إعداد األنشطة، وتصميمها وتنفيذها.

 يسر تحقيقي، مما نشر المعارف والخبرة على نحو أفضل في أنحاء البلد تمالمنظمات المحلية وتعزيزها، ين إشراك فإ
 .أهداف المشروع

انت لجديد. وكاالشحن  و الخدمة بأنهم لم يستردوا الغازات، بل قاموا بتنفيسها قبلبلد واحد، أقر معظم فنيوفي  -28
سترداد. ز االبمواقع مراك ةرفي اسطوانات االسترداد) وعدم المعهذه الممارسة نتيجة لنقص معدات االسترداد (أ

 .ص النهائيلتخللبدائل ة فضال عن معدات االسترداد ووطلب الفنيون المزيد من التدريب وزيادة التوعية حول المسأل

تمر ب المسومن الموصى به التوزيع الجغرافي على نطاق واسع لمراكز التدريب. وينبغي أن يوفر التدري -29
افة ل. وباإلضلبدائوالمحدث ترخيص الفنيين الرسميين وغير الرسميين بشأن االستخدام المناسب والمناولة المأمونة ل

ممارسات. فضل الأل ينبغي بذل جهد للمساعدة في إنشاء رابطة وطنية للتبريد، وكذلك إعداد وتنفيذ مدونةإلى ذلك، 
ت تي استخدماهد المرفق االسترداد وإعادة التدوير، ومراكز التدريب والمع تشغيلوذكر بلد واحد الحاجة إلى إعادة 

مواد جي للاستراتيجية وطنية للتخفيض التدري في السابق إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في ضوء إعداد
 الهيدروفلوروكربونية.

طني. المستوى الوطني أن يساعد في ضمان أنشطة الرصد الو لىومن شأن إدخال التزامات اإلبالغ ع -30
 جارتد من لموارون اويمكن ربط التزامات اإلبالغ بإنشاء نظام التراخيص. وذكر بلد واحد أن تجار التجزئة الذين يشت

 لرقابة معل انظام غازات التبريد في تجارة الجملة. وأعد بلد آخراألصلية لكميات السجالت عن الجملة ال يحتفظون ب
 مجياتسلطات الجمارك وشرطة ضريبة الجمارك، مما سمح برقابة أفضل على الواردات. ومن شأن تركيب البرا

 ير بياناتي تقارففدة لألوزون في المستقبل وإدراجها دفاتر الحركة أن ييسر جمع بيانات بدائل المواد المستنمثل 
باشرة من متعزز وة، جيدالقطرية. وبالنسبة للمعدات، ستحسن الدفاتر االلزامية للحركة ممارسات الخدمة الالبرامج 

لى إ الحاجةى علذة منع تسرب غازات التبريد. غير أنه لتيسير كل من اإلبالغ وزيادة التوعية، شددت الوكاالت المنف
 توسيع نطاق حصول الجمهور على المعلومات.

حصص؛  : الحصص للسنة؛ ومن يمكنه طلبجملة أمور من بينهاوتنقل تقارير التحقق معلومات مهمة عن  -31
الطرف  ر إلىومن المسؤول عن منح طلب اإلستيراد أو منعه؛ وما هي معايير مثل هذا القرار؛ وكيفية نقل القرا

 العملية على نحو قانوني. عريفين؛ وكيفية تخرالطالب وأصحاب المصلحة اآل

 المشروعات إتماموتقارير المستحقة متعددة السنوات الالمشروعات لالتفاقات  إتمامتقارير 

المقرر تقديمه في  5المباني في البرازيل، تبريدالمشروع للمشروع اإليضاحي ل إتمامتم استالم تقرير  -32
)، ستقدم تقارير 2ب)((79/19الجتماع الثاني والثمانين. وتمشيا مع المقرر ، وسيتم تقييمه في ا2018يونيه/حزيران 

 المباني في وقت الحق هذا العام. تبريداألخرى لالمشروعات  إتمام
                                                 

4 http://www.multilateralfund.org/pcrindividual/search.aspx  
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وأعربت األمانة عن تقديرها لإلجراءات المتخذة هذا العام من جانب بعض الوكاالت الثنائية والمنفذة لمعالجة  -33
المشروعات المستحقة، التي  إتماموعقب المناقشات لمعالجة مسألة تقارير  6المشروعات المستحقة. إتمامتراكم تقارير 

 تمامدارت بين األمانة ونقطة االتصال التي عينتها فرنسا مؤخرا لبروتوكول مونتريال، قدمت فرنسا تقريرا واحدا إل
 بل االجتماع الثاني والثمانين.مشروع لالتفاقات المتعددة السنوات وتعتزم تقديم باقي التقارير ق

مواد زالة الالمشروعات للمرحلة األولى من خطط إدارة إ إتماموشددت األمانة على مسألة تقديم تقارير  -34
ة الثانية. لى المرحلعافقة الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة، إذ أن هذه التقارير إجبارية للمو

 انة أيضا،ظت األمالمشروعات المستحقة. والح إتمامالث والرابع والخامس، على التوالي تقارير سرد المرفقات الثتو
 لزمني.فقا للجدول االمشروعات و إتمامالدولي أسبابا لعدم تقديم تقارير  ك(ب)، لم يقدم البن80/13أنه وفقا للمقرر 

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -35

الوارد في الوثيقة  2018المشروعات لعام  إتمامعن  جمعبالتقرير الماإلحاطة علما   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/11؛ 

المشروعات  إتمامين تقارير ثمانوال نيحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم إلى االجتماع الثا  (ب)
لمشروعات ا مامإتة لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية، وإذا لم تقدم تقارير ستحقالم

 المستحقة، أن تقدم أسباب عدم القيام بذلك والجدول الزمني للتقديم؛

أعمالها الستكمال الجزء الخاص بها في في التنسيق الوثيق المتعاونة على و رئيسيةحث الوكاالت ال  (ج)
 لزمني؛بتقديمها وفقا للجدول االرئيسية لوكالة المنفذة لالمشروعات للسماح  إتمامتقارير 

حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على إدراج دروس واضحة ومكتوبة بشكل جيد ووافية عند تقديم   (د)
 المشروعات الخاصة بها؛ إتمامتقارير 

سنوات والمشروعات الفردية إلى أن دعوة جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة ال  (ه)
اد د إعدعن ، عند االقتضاء،المشروعات إتماميضعوا في االعتبار الدروس المستفادة من تقارير 

  وتنفيذ المشروعات المستقبلية.

  

                                                                                                                                                             
5 BRA/REF/47/DEM/275 .الموافق عليه في االجتماع السابع واألربعين  
) على أهمية تقديم جميع 2018مارس/آذار  8إلى  6ي الرصد والتقييم مرة أخرى في اجتماع التنسيق بين الوكاالت (مونتريال من وظفشددت كبيرة م 6

 المالية عن التقاريرومنذ عدة سنوات، وأن التقارير المرحلية  أن الكثير من المشروعات قد أنجز المشروعات المستحقة، مع مالحظة تقارير إتمام
المنفذة  ة والوكاالتلتنفيذياعات المنجزة ينبغي تقديمها إلى حين أن يتم تقديم تقارير إتمام المشروعات، مما سيزيد من عبء العمل على اللجنة المشرو

  واألمانة.
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Annex I 

MYA PCRs RECEIVED 

Country Agreement Title Lead Agency 
Cooperating 

Agency 
Benin CFC phase-out plan UNEP UNIDO 

Chile CFC phase-out plan Canada  

Indonesia ODS phase-out plan Foam IBRD  

Indonesia ODS phase-out plan MAC IBRD  

Kyrgyzstan HCFC phase-out plan (stage I) UNDP UNEP 

Libya Methyl bromide UNIDO Spain 

Mexico Methyl bromide soil fumigation UNIDO Italy/Spain 

Santa Lucia CFC phase-out plan Canada  

Thailand Methyl bromide World Bank  

Thailand ODS phase-out plan World Bank  

Viet Nam ODS phase-out plan World Bank  
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Annex II  

INDIVIDUAL PCRs RECEIVED 

Code Agency Project Title 

JAM/FUM/47/TAS/22 Canada 
Technical assistance to phase-out the use of methyl 
bromide  

PNG/PHA/74/TAS/13 Germany 
Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan 

SEY/PHA/75/TAS/24 Germany 
Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan 

COL/FOA/60/DEM/75 Japan Demonstration project – Rigid Foam 

CHD/PHA/73/TAS/26 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan 

MLI/PHA/75/TAS/36 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan 

PRC/PHA/75/TAS/29 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan 

STP/PHA/71/TAS/22 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan 

ECU/SEV/74/TAS/61 UNIDO Survey of ODS alternatives at the national level  

GUA/SEV/74/TAS/48 UNIDO Survey of ODS alternatives at the national level  

MOG/SEV/74/TAS/10 UNIDO Survey of ODS alternatives at the national level 

AFR/FUM/54/DEM/40 UNIDO 
Regional demonstration project on alternatives to the use 
of methyl bromide for treatment of high moisture dates 
(Algeria and Tunisia) 
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Annex III 

OUTSTANDING INDIVIDUAL PCRs  

Country Code Lead agency and cooperating agency 
Argentina ARG/ARS/56/INV/159 World Bank 
Argentina ARG/REF/18/INV/39 World Bank 
Bhutan BHU/PHA/73/TAS/22 UNEP 
China CPR/ARS/51/INV/447 World Bank 
China CPR/PRO/69/TAS/531 World Bank 
Democratic People’s 
Republic of Korea 

DRK/SEV/74/TAS/61 UNEP 

India IND/ARS/56/INV/423 UNDP 
India IND/ARS/56/TAS/425 UNEP 
India IND/HAL/34/INV/315 World Bank 
Indonesia IDS/ARS/56/TAS/184 World Bank 
Jordan JOR/PHA/38/INV/77 World Bank 
Kuwait KUW/REF/37/TAS/06 UNEP 
Kuwait KUW/REF/37/TRA/03 UNEP 
Kuwait KUW/REF/37/TRA/04 UNEP 
Maldives MDV/PHA/73/TAS/26 UNEP 
Mongolia MON/PHA/71/TAS/21 UNEP 
Syrian Arab Republic SYR/REF/29/TAS/51 UNEP 
Syrian Arab Republic SYR/REF/29/TRA/47 UNEP 
Syrian Arab Republic SYR/REF/29/TRA/49 UNEP 
Yemen YEM/REF/37/TAS/16 UNEP 
Yemen YEM/REF/37/TAS/19 UNEP 
Yemen YEM/REF/37/TRA/17 UNEP 
Yemen YEM/REF/37/TRA/18 UNEP 
Zambia ZAM/FUM/56/INV/21 UNIDO 
Asia and Pacific Region ASP/REF/69/DEM/56 UNEP 
Global GLO/SEV/63/TAS/309 World Bank 
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Annex IV 

OUTSTANDING PCRs BY DECISION  

Country MYA Sector/Title Lead agency and cooperating agency
Guatemala Methyl bromide UNIDO 
India HCFC phase-out plan (stage I) UNDP/UNEP/ Germany 

India CTC phase-out plan 
World Bank/France/Germany/ 
Japan/UNIDO 

India Accelerated Production CFC World Bank 
Jordan HCFC phase-out plan (stage I) UNIDO/IBRD 
Pakistan HCFC phase-out plan (stage I) UNIDO/UNEP 
Philippines HCFC phase-out plan (stage I) UNEP/UNIDO/Japan 

Tunisia 
Technical assistance for the final phase-
out of methyl bromide in the palm dates 
sector 

UNIDO 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

HCFC phase-out plan (stage I) UNIDO 

Yemen ODS phase-out plan UNEP/UNIDO 
 





UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/11 
Annex V 

 

1 
 

Annex V 

OUTSTANDING MYA PCRs  

Country MYA Sector/Title Lead agency and cooperating agency
Argentina CFC phase-out plan  UNIDO/IBRD 
Argentina Production CFC World Bank 
Bahamas CFC phase-out plan  World Bank 
Bahrain  CFC phase-out plan UNEP/UNDP 

China 
CFCs/CTC/Halon accelerated phase-out 
plan 

World Bank/USA 

China Process agent (phase I) World Bank 
India Production CFC World Bank 
Kuwait  ODS phase-out plan UNEP/UNIDO 
Philippines CFC phase-out plan  World Bank/Sweden/UNEP 
Uruguay  HCFC phase-out plan (stage I) UNDP
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Production CFC World Bank 

Vietnam Methyl bromide World Bank 
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