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 عليقات أمانة الصندوقت

 ةـمقدم

تقدم هذه الوثيقة تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن التقرير المرحلي لليونيب عن األنشطة حتى-1
.يل هذه الوثيقة التقرير المرحليوفي ذ.2006 ديسمبر31

 حالة التنفيذ

.تنفيذلل)1 041(معتمدةمن المشاريع ال)751( في المائة72 أتم قداليونيب كان2006بحلول نهاية-2
 112,1( من الموارد المعتمدة من اللجنة التنفيذية) مليون دوالر أمريكي87,8( في المائة78 صرفوقام ب

 غير المستخدمةالمبالغ دوالرا أمريكيا من 989 526  لديه رصيد قدرهوتوافر)مليون دوالر أمريكي
 المعتمدة لليونيب لوضعات التحضير للمشروعالأمووتخصص.2006 في نهايةاتللتحضير للمشروع

 . أو خطط إدارة اإلزالة النهائيةخطط إدارة غازات التبريد

 لتدريبمن برامج ا ا برنامج24و ةتقني اللمساعدةا برامجمن 16 أتم اليونيب2006 خالل عام-3
 منا جارياع مشرو52 للتعزيز المؤسسي وجددجديد في مشروعكما بدأ . تحضيريةمشروعاتوخمسة

.مشروعات التعزيز المؤسسي

 على المستوى القطريالمحرزالتقدم

قد نيب اليووكان .كّل بلد على حدة في2006 عامنيباليونشطةأل تقييماًاألوليعرض المرفق-4
 المقدرةالمبالغفي المائة من 85 ما يزيد عن وصرف. بلدا أو منطقة116 في لصرف اعتمادات ماليةخطط

التمويالت" بتسوية قامهمما يدل على أن واحد، بلد سلبي فيإنفاقوكان لليونيب. من هذه البلدان8في
 .2005عاملعلى مستوى يقل عن المستوى المبين في التقرير المرحلي"المنصرفة

 42 فيإتمامهاتم اليونيب جميع المشروعات التي كان يزمعأ 2006كانون األول/ ديسمبر31في-5
 مؤهلة ال5ا من بلدان المادةبلد 142 من61وقام .2006فيتقرر إنجازها ا بلد95  إجماليمنبلدا

بيانات تنفيذ البرامج القطرية لعامب الصندوقأمانة إبالغب الصندوق المتعدد األطراف مندعمللحصول على
2006.

 متعددة السنواتالاتاالتفاق

.اتفاقاته جميعاً فيوأشار اليونيب إلى إحراز تقدم.نوات اتفاقاً متعدد الس16يشارك اليونيب في-6

 المبالغ المنصرفة لالتفاقات المتعددة السنوات

 همن رصيد قدر) في المائة34( دوالراً أمريكيا802ً 210، صرف اليونيب مبلغ2006نهايةفي -7
 من االتفاقات المتعددةلجارية دوالراً أمريكياً من األموال الموافق عليها للشرائح السنوية ا2 380 003

ع صرفــد، يتوقــومن هذا الرصي. دوالراً أمريكيا1ً 577 793، مما يجعل الرصيد المتبقيالسنوات
 .2007في عام) في المائة100( دوالراً أمريكيا1ً 577 793

 تقدير المبالغ المنصرفة التي ينتج عنها تجاوزات في اإلنفاق

 مليون دوالر1,6ت لمبالغ منصرفة التفاقاته المتعددة السنوات تزيد قيمتها عنأفاد اليونيب بتقديرا -8
وغير. دوالر أمريكي700 000أمريكي، رغم أن المستوى الفعلي لألموال المتاحة للصرف يقل عن
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وليس من الواضح ما إذا كان ذلك يمثل.تجاوزات فعلية في اإلنفاقحدوثمسموح بالتخطيط لتجاوزات أو ب
.حالة تجاوزات في اإلنفاقاحتمال وجوداقضاً في التقديرات أمتن

  الفرديةالمشروعات

 ضمن هذه ويعلّق على مشروعات معينة لم يتم تصنيفها بعد،تأخيرات التنفيذ يتناول هذا الجزء -9
 .دو أنها تواجه صعوبات في التنفيذتأخيرات ولكن يبال

 تنفيذال اتتأخير

وقد تم. من جانب اللجنة التنفيذيةرصدخضع للتشهد تأخيرا في التنفيذ وت تسبعة مشروعايوجد -10
،2006  عامفيأما.2005 في التنفيذ فيات تأخيرعان على أنهاات أيضاًعرو من هذه المشخمسةتصنيف

، الذي2005عامفي ها أقل منالمصنفة على أنها شهدت تأخيرا في عملية التنفيذليونيبا عدد مشروعات فكان
 وينبغي مالحظة أن معظم حافظة مشروعات اليونيب ال ينطبق عليه تصنيف.مشروعا 11 عددها فيهبلغ

 .التأخيرات في التنفيذ

 التأخير في إعداد المشروعات

التي)NIC/PHA/49/PRP/19(طرأ تأخير على إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية في نيكاراغوا -11
وتقع على عاتق اليونيب مسؤولية جمع البيانات، وهو ما يجب أن.2006تموز/ يوليهتمت الموافقة عليها في

ويبدو أن هذا التأخير ناجم عن.يحدث قبل أن يتمكن اليوئنديبي من تنفيذ المكونات الخاصة به في الخطة
 .ضرورة وجود مذكرة تفاهم مع اليونيب في هذا الشأن

 العنصرالمتعلق بإعداد)DJI/PHA/48/PRP/11(يبوتيلمشروع في جالتحضير لفيما يتعلق ب -12
وأشار اليونيب.غير االستثماري من المشروع، أفاد اليونيب بأنه تم إعداد مذكرة تفاهم، ولكنها لم توقع بعد

، ولكن خطة إدراة اإلزالة النهائية لم تقدم2007حزيران/أيضا إلى أن هذا المشروع سوف يكتمل في يونيه
 قبل انعقاد االجتماع الثالث والخمسين، فقدةوفي حال عدم تقديم هذه الخط.ع الثاني والخمسينإلى االجتما

عن حالة هذه األنشطة المتعلقةإلى ذلك االجتماعترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقديم تقارير إضافية
 .بإعداد المشروعات

 امج المساعدة على االمتثالبروميزانيةالتعزيز المؤسسي وخطط إدارة غازات التبريد 

ال تخضع بالتالي التنفيذ واتتأخيرعناريرتقال خالل منللرصد المشروعاتال تخضع هذه  -13
.اتجراءات إلغاء المشروعإل

 التعزيز المؤسسي

 علىبلدكلل أنشطة التنفيذاستعراضه اليونيب معلومات تفصيلية عن التعزيز المؤسسي فيأدرج  -14
ي مجال اللوائح حالة التنفيذ واألنشطة التي تقوم بها وحدات األوزون الوطنية فلت تلك المعلوماتشمو.حدة

 بعضحالةواألخرى وأنشطة التوعية التراخيص، ويوم األوزونصدارإل حالةالتحضير واتوالتشريع
 .المشروعات الجاري تنفيذها

 مشروعات التعزيز المؤسسي التي تخضع لقرارات االمتثال

ويخضع أربعة وأربعون من هذه. بلد100 مشروعا للتعزيز المؤسسي في124يقوم اليونيب بتنفيذ -15
تمت تلبية ثالثة وعشرينو. فيما يتعلق بامتثال تدابير الرقابة واإلبالغ عن البياناتمقرراً 33البلدان لـ

.ةـة هذه الوثيقـتى كتابا حـرات لم يتم توفيرهرـمق 10، ولكن المعلومات المطلوبة في إطارمقرراً
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اـوغيني)ELS/SEV/44/INS/17(ادورـالسلف:اتـوتشمل البلدان التي لم تقدم هذه المعلوم
االـوغواتيم)ERI/SEV/47/INS/02(اـــ وإريتري)EQG/SEV/49/INS/02(ةـاالستوائي

)GUA/SEV/43/INS/30(بيساو-وغينيا)GBS/SEV/50/INS/09(ةـاطية الو الديمقرـوجمهوري
الــوالصوم)MDV/SEV/50/INS/11(فـــ وملدي)LAO/SEV/50/INS/17(ةـــالشعبي

)SOM/SEV/44/INS/05(انــــوتركمانست)TKM/SEV/46/INS/01(داــــوأوغن
)UGA/SEV/13/INS/02.( 

ينفذ اليونيب بلداً ذات متطلبات إبالغ بشأن التدابير التنظيمية التي23من بين البلدان البالغ عددها -16
 بلدا بذلك، ولم تقم13فيها مشاريع للتعزيز المؤسسي، أنشأت ستة بلدان النظام أو اللوائح المحددة، ولم يقم

والرأس األخضر)BAR/SEV/46/INS/13(بربادوس: األربعة التالية باإلبالغنالبلدا
)CBI/SEV/50/INS/10(وغواتيماال)GUA/SEV/43/INS/30(ينسيبيوسان تومي وبر 
)STP/SEV/50/INS/11.(وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقرير حالة إضافي عن امتثال تلك

 .البلدان التي لم تقم باإلبالغ بعد للمقررات والتوصيات

 الحالةمشاريع التعزيز المؤسسي التي قد تستوجب تقارير إضافية عن

حالة المقدمة إلى االجتماعات السادس واألربعين والتاسعأشارت تقارير اليونيب المرحلية أو تقارير ال -17
واألربعين والخمسين والثاني والخمسين إلى عدم إحراز تقدم في إنشاء حساب مصرفي أو عمل ترتيب مع

، الذي)MYA/SEV/29/INS/02(مكتب اليوئنديبي لتحويل أموال لمشروع التعزيز المؤسسي في ميانمار
 إلى2006وأشار اليونيب في تقريره المرحلي لعام.1999تشرين الثاني/وفمبرسبقت الموافقة عليه في ن

 متابعة بشأنأنه اتصل بهذا البلد من خالل وسائل مختلفة وأن المدير اإلقليمي قد كتب إلى وزير البيئة يطلب
 . أي رديصل لممذكرة التفاهم ولكن

تعلق بتنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي في أوغنداعدة بعثات فيما يإيفادأشار اليونيب إلى أنه عقب -18
)UGA/SEV/13/INS/02(واشتراك المدير اإلقليمي لليونيب، انتهى إلى أنه لم يطرأ سوى تحسن ال ،

 .يذكر في تنفيذ المشروع رغم البدء في صرف األموال

نذم)SUD/SEV/42/INS/16(لم تصرف أي مبالغ لمشروع التعزيز المؤسسي في السودان -19
 . االتصاالت مع وحدة األوزون الوطنيةوذلك لصعوبة،2004نيسان/الموافقة عليه في أبريل

أفاد اليونيب بإنشاء وحدة األوزون الوطنية للصومال في إطار مشروع التعزيز المؤسسي -20
)SOM/SEV/36/INS/03(ية غير السياس، ولكنها لم تؤد وظيفتها بالكامل ولم تكن لها فعالية بسبب الحالة

تمت الموافقة على تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في االجتماع الرابع واألربعينو.المستقرة
)SOM/SEV/44/INS/05(توقعا الستخدام األموال الموافق عليها في العام السابق بشكل كامل وتقديم

 .بيان بها، ولكن لم يبلغ عن صرف أي مبالغ ألي من المشروعين

ة التنفيذية في أن تطلب تقديم تقارير حالة إضافية عن مشاريع التعزيز المؤسسيقد ترغب اللجن -21
وبعد تقديم التقارير المرحلية لكل من ميانمار والصومال والسودان.المذكورة إلى االجتماع الثالث والخمسين

.ة عن هذه البلدان، طلبت األمانة تقارير حالة إضافي2006وأوغندا إلى االجتماع التاسع واألربعين في عام
وفي االجتماع الخمسين، أفاد اليونيب بإحراز بعض التقدم، ومن ثم لم يطلب تقديم تقرير حالة تاٍل إلى

تقديم تقارير حالة إضافية إماليطلب منهامن جديدتُذكرغير أن هذه المشاريع.االجتماع الحادي والخمسين
 .بسبب البطء أو عدم إحراز تقدم في تنفيذها

، أشار اليونيب)BAR/SEV/42/INS/08( فيما يتعلق بمشروع التعزيز المؤسسي في بربادوس -22
ولم يصرف. وأن األموال المتبقية سيتعين االلتزام بها2006إلى أن البلد لم يطلب صرف أي مبالغ في عام
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لم(موافقة على تجديدورغم ذلك، تلقى اليونيب. في المائة من مجموع األموال الموافق عليها16سوى نسبة
وأشار اليونيب إلى أن).BAR/SEV/46/INS/13( 2005تموز/في يوليه)تصرف له أي أموال بعد

حكومة بربادوس لم تقدم التقارير المالية والمرحلية المطلوبة رغم أن اليونيب طلب مساعدة من الوزير في
أنها تعمل على إيجاد حل للتأخيرات في تنفيذوأبلغت حكومة بربادوس اليونيب ب.الحصول على تلك التقارير

 . عن هذا المشروعاًوقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقرير حالة إضافي.المشروع

أشار اليونيب إلى أن التأخيرات في تنفيذ مشروعات التعزيز المؤسسي لكيريباتي -23
)KIR/SEV/49/INS/05(الــزر مارشــوج)MAS/SEV/50/INS/05(االوــوب
)TTR/SEV/49/INS/04(وتونغا)TON/SEV/49/INS/04(وتوفالو)TUV/SEV/50/INS/05(

كانتعزى إلى عدم اليقين فيما يتعلق باستمرار الدعم المقدم من برنامج البيئة لمنطقة جنوب المحيط الهادئ، و
لتنفيذية في أن تطلب تقديموقد ترغب اللجنة ا.عليهاالتي حصلت عليهالموافقات لمالون مكيعتزم أن يك

 .تقارير حالة إضافية عن هذه المشروعات

  التبريداتالتأخير في تنفيذ خطط إدارة غاز

 .تعرضت للتأخيرمشاريععدة ما زالت هناكغير أنه .الجاريةتم إحراز تقدم في عدد من المشاريع -24

 بعض التأخير  دار السالمي بروني التبريد فاتخطة إدارة غازل الرصد أنشطةشهدت عملية تنفيذ -25
(BRU/REF/44/TAS/09).إال2005 شباط/وبرغم إرسال مسودة مذكرة التفاهم لمراجعتها في فبراير ،

، وبرغمالمثلوب. تقدم في توقيع مذكرة التفاهم حتى بعد المحاوالت المتكررة التي يبذلها اليونيبلم يطرأأنه
وزيارات المدير اإلقليمي التي جرت مناقشة هذا الموضوع خاللها،مية، الشبكة اإلقليات اجتماعفيالمتابعة

والمناقشات مع مسؤول وحدة األوزون الوطنية، والمناقشات مع سلطات الجمارك بشأن مشروعين للتدريب،
 ن التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذا النشاط وتوفير التدريب لعنصر خطة إدارة غازاتتى اآليجر حلم

،)BRU/REF/44/TRA/07( في بروني دار السالمالتبريد المتعلق بالتقنيين العاملين في مجال التبريد
صرف مبالغ تمثل نسبةب غير أن اليونيب أفاد.)BRU/REF/44/TRA/08(ومشروع تدريب الجمارك

 . في المائة لكل من هذين المشروعين، قبل التوقيع على مذكرة للتفاهم30نحو

26- ن التوعية العامة للمستعملين النهائيين بخطة إدارة غازات التبريد في شيليفيما يتعلق بتنفيذ مكو
)CHI/REF/35/TAS/148(دوالراً أمريكياً من27 367، أفاد اليونيب بأنه لم يصرف سوى مبلغ 

إنجاز هذا المشروع من المقرروكان). دوالر أمريكي172 000(مجموع المبالغ الموافق عليها للمشروع
وأشار اليونيب إلى أنه سيجري صرف المبالغ المتبقية بعد التوقيع على مذكرة تفاهم.2007آذار/في مارس

 .2007جديدة، ويتوقع ذلك في عام

ة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جمهورية الكونغو الديمقراطيةخطوفيما يتعلق بال -27
)DRC/PHA/49/TAS/23(دوالراً أمريكياً لدى143 750، لم يكن قد تم صرف أي جزء من مبلغ 

وأشار اليونيب إلى أن وحدة األوزون الوطنية طلبت تأجيل التنفيذ حتى عام.إعداد اليونيب للتقرير المرحلي
قرروما زال من الم.2006 نظراً للحالة السياسية التى كانت سائدة خالل النصف الثاني من عام2007

وتم إرسال مذكرة التفاهم للتوقيع، وستبدأ أنشطة التدريب في النصف الثاني.2007إنجاز المشروع في عام
 .2007من العام

28- ن الرصد في خطة إدارة غازات التبريد بالكويتلم يتم التوقيع على وثيقة المشروع الخاص بمكو
)KUW/REF/37/TAS/06(،الرصد بالخطةعنصرأخير يرجع إلى اعتبار وأشار اليونيب إلى أن هذا الت  

ويتوقع اليونيب).رغم أنه جزء من خطة إدارة غازات التبريد التي أوشكت على اإلنجاز(مشروعا جديدا
 .2007حزيران/التوقيع على مذكرة التفاهم في يونيه
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)MYA/REF/45/TAS/05(لم يبدأ اليونيب بعد أنشطة خطة إدارة غازات التبريد في ميانمار -29
لخطة إدارة غازات التبريد أو لمشروع التعزيزبالنسبةألن مذكرة التفاهم التي قدمها لم يتم توقيعها سواء

 .المؤسسي كما سلفت اإلشارة أعاله

 على برنامج التدريب في مجال2004كانون األول/لم تصرف أي مبالغ منذ الموافقة في ديسمبر -30
، وجرى تأجيل حلقة عمل تدريبية كان من المقرر عقدها)NAU/REF/44/TAS/03(التبريد في ناورو

 ).2007 إلى منتصف2006أيار/من مايو(لمدة عام

مكونات خطط إدارة غازاتتقارير حالة إضافية عنتقديمطلبأن تقد ترغب اللجنة التنفيذية في -31
 .إلى االجتماع الثالث والخمسين التبريد المذكورة

  المساعدة على االمتثالميزانية برامج

على هيئة( دوالر أمريكي دون صرف737 000أشار اليونيب في تقريره المرحلي إلى بقاء مبلغ -32
وأشار إلى أن من المتوقع استخدام جميع هذه.من ميزانية برامج المساعدة على االمتثال)التزامات غير سائلة

.المتعدد األطراف إلعادة برمجتهاالمبالغ، ومن ثم لن يعاد أي منها إلى الصندوق

 

  والتأخير أو النقص في اإلبالغ البياناتضارب المالية وتمسائلال

وعالوة.2006 لعام المرحلي اليونيببتقريرة المتعلقةيصعوبات المحاسبالبعضيتناول هذا الجزء -33
لالتفاقات المتعددة السنوات،الصرفعلى احتمال التجاوزات في اإلنفاق المذكورة أعاله فيما يتعلق بتقديرات

بالنسبة لبعض المشروعات، 2005 اليونيب بتعديل المبالغ المنصرفة الواردة في تقريره المرحلي لعامقام
وما زال يشير إلى أنه يجد صعوبة في تسلم تقارير عن المبالغ المنصرفة من المكاتب القطرية المحلية

 .لليوئنديبي

  بالغالتضارب في بيانات اإل

 للمشاريعة الماليالحالة تقدير الصعب منيجعل مما اإلبالغ، فيالتضاربلوحظ العديد من حاالت -34
 إلى مستوى2006والحظت أمانة الصندوق أن اليونيب أشار في تقريره المرحلي لعام.أثرة بدقةالمت

عالوة على ذلك، أبلغ.2005 لعام بالنسبة لثالثة مشروعات أقل مما في التقرير المرحليةلألموال المنصرف
استناداً إلى التقرير(عن تسويات لتكاليف الدعم تختلف عن المستويات المسجلة في قائمة الموجودات،

وأفاد اليونيب بأن ذلك يرجع إلى. أدناه1 مشروعا ، يرد بيانها في الجدول13لـ)2005المرحلي لعام
 .2006و 2005تسويات أجريت بين حسابات السنتين

 1الجدول

 )بالدوالر األمريكي(المبالغ المنصرفة

المبالغ المنصرفةعنوان المشروعالرمز
للمشروع في عام

2006 
)دوالر أمریكي(

المبالغ المنصرفة
للمشروع في عام

2005 
)دوالر أمریكي(

تسویة تكالیفالفرق
 الدعم

)دوالر أمریكي(

-تسویة القائمة
 تكالیف الدعم

)يدوالر أمریك(

الفرق

AFR/FUM/27/TRA/23مقررات تدریب المدربین للعاملین في التوسعات
في أفریقیا

63,95667,462-3,506-2,086-1,174912

AFR/SEV/29/TAS/25البلدان الناطقة(الشبكة اإلقلیمیة األفریقیة
)2000) (بالفرنسیة واإلنجلیزیة

-3,900-3,933-33

BAR/REF/30/PRP/061,0381,300-2,338-إعداد خطة إدارة غازات التبرید في بربادوس
BZE/REF/41/PRP/08163-163-0إعداد مقترح تحدیث خطة إدارة غازات التبرید
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المبالغ المنصرفةعنوان المشروعالرمز
للمشروع في عام

2006 
)دوالر أمریكي(

المبالغ المنصرفة
للمشروع في عام

2005 
)دوالر أمریكي(

تسویة تكالیفالفرق
 الدعم

)دوالر أمریكي(

-تسویة القائمة
 تكالیف الدعم

)يدوالر أمریك(

الفرق

في بلیز
CHD/SEV/25/INS/02376-376-0التعزیز المؤسسي في تشاد
COI/REF/35/TAS/06مشروع المستعملین:یدخطة إدارة غازات التبر

النھائیین في جزر القمر
27,78228,024-242

DRC/REF/41/TRA/15برنامج تدریب:خطة إدارة غازات التبرید
التقنیین في مجال التبرید

31,23539,077-7,842

DRK/REF/35/PRP/15إعداد خطة إدارة غازات التبرید في جمھوریة
ةكوریا الدیمقراطی

-2,295-1,751544

GLO/SEV/35/TAS/237645-120,047-119,402-)2002(برنامج المساعدة على االمتثال
GUY/SEV/23/INS/04205-205-0التعزیز المؤسسي في غیانا

KAM/SEV/35/TAS/0156-56-0 استراتیجیة وطنیة لإلزالة في كمبودیاةصیاغ
LES/SEV/29/INS/061,515-1,515-0التعزیز المؤسسي في لیسوتو
PER/SEV/29/INS/275,812-5,812-0التعزیزالمؤسسي في بیرو

 تأخيرات اإلبالغ من جانب المكاتب القطرية لليوئنديبي

بسبب أن المبالغ المنصرفة كاملة أو سجل مصروفات محدودةمشاريع، لم يسجل اليونيبعدةفي -35
 التقرير اليونيباتب القطرية لليوئنديبي ولم يتلق جرت من خالل المك)أو السلفات النقدية(هذه المصروفات

وأفاد.2006 أو في التقرير المرحلي لعام2006 في حسابهاإدراجب يسمحوقتالالزم عن النفقات في
المنصرفة المسجلة وااللتزامات الواردة في تقريراليونيب بأنه كان قد أذن باإلفراج عن المبالغ، ولكن المبالغ

وكان الحال على غرار ذلك في التقرير المرحلي لعام.اليونيب المرحلي ال تمثل المبالغ المأذون بصرفها
2005. 

مالي رصيد هذه المشاريع الذيجغير أنه، من إ. أو قبله2006 مشروعا أكملت في عام25هناك -36
 دوالراً أمريكياً إلى ما بعد عام226 302اً أمريكياً، ال يتوقع صرف مبلغ دوالر508 473يتجاوز
وأشار اليونيب إلى أنه طلب من مكاتب اليوئنديبي القطرية المحلية تنفيذ المدفوعات في البلدان.2007

وأفاد.بيالمعنية، ولكن المبالغ لم يمكن تسجيلها كمصروفات انتظاراً لما تفعله المكاتب القطرية لليوئندي
 إلى خمساليونيب أيضاً بأن تقديم تقارير اليوئنديبي التي تشير إلى صرف المبالغ يمكن أن يستغرق مدة تصل

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب.كذلك بالنسبة للمشاريع السابقةسنوات، بالرغم من أن الحال لم يكن
سراعالملحة إلضرورةال) الوكالة المنفذة لليوئنديبيعن طريق(الرئيس أن ينقل إلى مقر اليوئنديبيإلى

 لمشاريع اليونيب المذكورة واإلبالغ بأي مشاكل في إكمالةمكاتب اليوئنديبي المحلية في سداد المبالغ المتأخر
.هذه األنشطة من الوجهة المالية

 وعدم اإلبالغ عن المعلوماتالتقاريرتقديمالتأخير في

هاله المرحلي وقام أيضا بتنقيحه بعد أن أكملت أمانة الصندوق تحليرفي تقديم تقريتأخر اليونيب -37
 2007أيار/ مايو25ولهذا السبب فإن التحليل الوارد في هذه الوثيقة يستند إلى نسخة.الثاني لقاعدة البيانات

 .من قاعدة البيانات بدال من النسخة الثالثة التي قدمها اليونيب في وقت الحق

،وروتتعلق هذه األسئلة، في جملة أم.لم يقدم اليونيب ردوداً على عدة أسئلة طرحتها أمانة الصندوق -38
،)في الجدول المطلوب لقاعدة بيانات التقرير المرحلي(بتوفير معلومات عن ثالثة اتفاقات متعددة السنوات

دون"جارية"نيفها بوصفها تم تص2006حزيران/نيسان ويونيه/وعدة مشروعات موافق عليها في أبريل
 عن السبب في أن تقديراًاستفساركما تشملي مبالغ،ألم تصرف لهاالتيمشاريعالمزيد من اإليضاح، و
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 مليون دوالر أمريكي في حين أن األموال1,6 يتجاوزالمبالغ المنصرفة لمشاريع اليونيب المتعددة السنوات
 .كي دوالر أمري700 000المتاحة للصرف تقل عن

 

 اتـالتوصي

 : أنقد ترغب اللجنة التنفيذية في -39

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/13التقرير المرحلي لليونيب الوارد فيب تحيط علماً )أ(

تحيط علماً بأن لدى اليونيب سبعة مشروعات مصنفة على أن بها تأخيرات في التنفيذ، منها )ب(
لماضي، وبأنه ينبغي تقديم تقرير عنحو في العام انخمسة مشروعات صنفت على هذا ال

   ؛هذه المشروعات إلى االجتماع الثالث والخمسين

إلى االجتماع الثالث والخمسين في حال عدم تقديم المشروعإضافيةحالةطلب تقديم تقاريرت )ج(
 :إعداد المشاريعمن أنشطةللنشاطين التاليين

 ؛)NIC/PHA/49/PRP/19(راغواإعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية في نيكا )1(

؛)DJI/PHA/48/PRP/11 (جيبوتيإعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية في )2(

تطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثالث والخمسين للمشاريع الفردية التالية )د(
راف أوتخذها األطاالمعنية بالتعزيز المؤسسي فيما يتعلق باإلبالغ عن المقررات التي

 :توصيات لجنة التنفيذ فيما يتعلق باالمتثال لما يلي

 ؛)ELS/SEV/44/INS/17(السلفادور )1(

غينيا االستوائية إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية في نيكاراغوا )2(
)EQG/SEV/49/INS/02(؛

 ؛)ERI/SEV/47/INS/02(إريتريا )3(

 ؛)GUA/SEV/43/INS/30 (غواتيماال )4(

 ؛)GBS/SEV/50/INS/09(بيساو-اغيني )5(

 ؛)LAO/SEV/50/INS/17(جمهورية الو الديمقراطية الشعبية )6(

 ؛)MDV/SEV/50/INS/11(ملديف )7(

 ؛)SOM/SEV/44/INS/05(الصومال )8(

 ؛)TKM/SEV/46/INS/01(تركمانستان )9(

 ؛)UGA/SEV/13/INS/02(أوغندا )10(

 ؛)BAR/SEV/46/INS/13(بربادوس )11(
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 ؛)CBI/SEV/50/INS/10(الرأس األخضر )12(

 ؛)GUA/SEV/43/INS/30(غواتيماال )13(

 ؛)STP/SEV/50/INS/11( ينسيبيسان تومي وبر )14(

تطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثالث والخمسين بالنسبة للمشاريع الفردية )هـ(
 :التالية المتعلقة بالتعزيز المؤسسي

 ؛)MYA/SEV/29/INS/02(ميانمار )1(

 ؛)SUD/SEV/42/INS/16(السودان )2(

 ؛(SOM/SEV/36/INS/03)الصومال )3(

 ؛)KIR/SEV/49/INS/05(كيريباتي )4(

 ؛)MAS/SEV/50/INS/05(جزر مارشال )5(

 ؛)TON/SEV/49/INS/04( تونغا )6(

 ؛)TTR/SEV/49/INS/04( باالو )7(

 ؛)TUV/SEV/50/INS/05(توفالو )8(

لب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثالث والخمسين، عن مشاريع خطط إدارةتط )و(
 :غازات التبريد الفردية التالية

 BRU/REF/44/TRA/07 و BRU/REF/44/TAS/09(بروني دار السالم )1(
 ؛)8BRU/REF/44/TRA/0و

غازات التبريد فيالعنصر الخاص بالتوعية العامة للمستعملين النهائيين بخطة إدارة )2(
 ؛)CHI/REF/35/TAS/148(شيلي

خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية )3(
)DRC/PHA/49/TAS/23(؛ 

المكون المتعلق بالرصد من خطة إدارة غازات التبريد في الكويت )4(
)KUW/REF/37/TAS/06(؛ 

 ؛(MYA/REF/45/TAS/05)ميانمار )5(

 ؛)NAU/REF/44/TAS/03(ناورو )6(

تطلب إلى الرئيس أن ينقل إلى مقر اليوئنديبي الضروة الملحة ألن تعجل مكاتب اليوئنديبي المحلية )ز(
ي مشكالت تصادفها في إكمال هذه األنشطةأبدفع المبالغ المتأخرة لمشروعات اليونيب المذكورة وتشير إلى

  .من الوجهة المالية
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