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 لمحة عامة

 

تـأخيراتهذه الوثيقة مقدمة كمتابعة لمقررات متخذة في اجتماعات سابقة للجنة التنفيذية بشأن مشـروعات ذات-1
د الطلب على تقارير الوكاالت المنفـذة الثنائيـة والمتعـددةوا عنع أعضاء اللجنة التنفيذية أن يطلباستطاعةو.في التنفيذ

 .وعلي ما يطلب من التقارير عن األوضاع القائمة،يرات في التنفيذخاألطراف بشأن المشروعات ذات التأ
 
اللجنـة والتي طلبتيرات في التنفيذخيتناول القسم األول المشروعات ذات التأ. أقسام5 إن هذه الوثيقة مقسمة إلى– 2 

ويتنـاول.والمعرضة إلجراءات إلغاء المشروعات،)اعتمادا على تعريف اللجنة لتأخيرات التنفيذ(التنفيذية تقارير بشأنها
ويتناول القسم الثالث تقارير إضـافية عـن.القسم الثاني المشروعات المتأخرة في البلدان التي فيها مسائل تتعلق باالمتثال

تنـاول القسـميو.ولكنها ليست معرضة إلجراءات إلغاء المشروعات،بية لطلبات اللجنة التنفيذيةاألوضاع القائمة قدمت تل
.علـى االمتثـاللهـذا اإللغـاء المحتملةالتبعاتو،والخمسينالرابع مشروعا واحدا مقترحا لإللغاء في االجتماع الثاني

والدراسـات السـابقة لحـل مسـألة،لتنفيـذويعرض القسم الخامس إلجراءات رصد المشروعات ذات التأخيرات في ا
 .التأخيرات

 
 يرات في التنفيذالمشروعات ذات التأخ:األول القسم

  
 إلجراءات اللجنةةضعاخهي في التنفيذ وتأخيرات من المشروعات الجارية صنفت كمشروعات ذات34 كهنا-3

يتوقع اكتمالها مع أكثـر مـن اثنـي)’ 1‘:وعاتمشرهيتنفيذال فياتوالمشروعات ذات التأخير.إللغاء المشروعات
 شهرا بعد الموافقـة علـىالثمانية عشرحيث لم يكن هناك أي صرف ضمن فترة )’ 2‘ ،أو/ وعشر شهرا من التأخير

برنـامج األمـم:ثنائية كما يليالت في التنفيذ من طرف الوكاالت المنفذة واوتقسم المشروعات ذات التأخير.المشروع
؛ )6(؛ البنـك الـدولي)6(منظمة األمم المتحدة للتنميـة الصـناعية ؛)6(برنامج األمم المتحدة للبيئة ؛)7(دة اإلنمائيالمتح
 تقارير لم ترد مـنثالثةن هناك أوقد وردت تقارير من جميع الوكاالت ولو.)1(باناليا؛)2(إيطاليا ؛)2(ألمانيا؛)4(فرنسا
 استخدمت فرنسا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية التعليقات الواردة فـيدوق.ةصناعيال األمم المتحدة للتنميةةمنظم

 .التقرير المرحلي
 
وهو يعتمـد علـى معلومـات.) إلى زايألف( استنادا إلى سبع فئات، إلى أسباب تأخيرات التنفيذ1شير الجدولي – 4 

وذلـك،إلجمالي ألسباب التأخيرات عدد المشروعات التي تأخر تنفيذهاويتجاوز العدد ا.ثنائيةالقدمتها الوكاالت المنفذة و
 تعود في غالبية األحيـان إلـىتأخيرات إلى أن ال1ويشير الجدول.وجود أسباب متعددة للتأخر في بعض المشروعاتل

 .)6(وإلى أسباب تقنية )7(عوامل ترتبط بالمؤسسة المستفيدة
 

 1الجدول
 

  حسب الوكالةأسباب تأخيرات التنفيذ
 

المجموعیونیدویونیبیوئندبيالیابانإیطالیاالبنك الدوليألمانیافرنسا
1124الوكالة المنفذة أو المطبقةألف
437المؤسسة المستفيدةباء
1236أسباب تقنیةجیم
21115الحكومةدال
2114خارجيةأسبابھاء
11مقررات اللجنة التنفیذیةواو

11ال ینطبقزاي
غی����������ر

422513غیر متوفرمتوفر
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  ت التقدم المحرز في حل أسباب التأخيرا

ت متفاوتـة مـن التقـدم بالنسـبة لتجـاوز تقاريرها إلى إنه تم إحراز درجافي أشارت الوكاالت المنفذة والثنائية– 5 
 .والخمسين في التنفيذ في االجتماع الحاديتأخيرات من المشروعات المدرجة مع7 إكمال اآلنتم دوق.تاالتأخير

 
  المشروعات التي أحرزت بعض التقدم

نائية أن هذه المشـروعاتثالوأفادت الوكاالت المنفذة و،"تقدمالبعض" مشروعا كمشروعات أحرزت24  لقد صنف– 6 
تجدر اإلشارة إلى أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها قبل أكثـر،رغم من هذا التقدمالوعلي.لرصدلتظل خاضعةس

بالتالي ال يمكن إزالة هذه المشروعات من الالئحـةو .32/4من ثالث سنوات يجب أن تظل خاضعة للرصد عمال بالمقرر
 بأن تظل خاضـعة بالتالييوصىو .بصرف النظر عن مدى التقدم الذي أحرز بشأنها،اها نهائيلرصد قبل إكماللالخاضعة

 .لرصد المتواصل
 
  بإلغاء المحتملة رسال–المشروعات التي لم تحرز أي تقدم 

اق علـىوحيث تم االتفـ، المشروعات التي لم يتم للمرة األولى التبليغ عن عدم إحرازها أي تقدم2 يتضمن الجدول– 7 
 اإلجراءات القائمة وبموجب اإلجراءات القائمة ستوجه أمانـة صـندوق المتعـددوبموجب.هذا التقييم مع الوكالة المعنية

 المشار إليها أدناه على أنهـا لـميااألطراف مذكرات بشأن إلغاء محتمل لمشروعات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وألمان
 .تحرز أي تقدم

 
 2الجدول

 روعات التي لم تحرز أي تقدمالمش
 

صافي المبالغعنوان المشروعالرمزالوكالة
الموافق عليها

)دوالر أمريكي(

المبالغ
المصروفة

دوالر(
)أمريكي

معتمدة إلى تكنولوجيا11 –تحويل من تكنولوجيا كلورو فلورو كربونIRA/FOA/37/INV/152ألمانيا
في مصنع سانايياهريتان المرنةالبوليوعلى الماء تماما لتصنيع رغوة

 السيارات في جمهورية إيران اإلسالميةتلصناعة لوحات عدادا

185,632133,890

30,0000االستراتيجية االنتقالية للحقن المباشر المتعددIND/ARS/41/TAS/368يوئنديبي
 
  

 لرصدل خاضعةال تزالالمشروعات التي لم تحرز أي تقدم ولكن

تحسـنت ريثما للرصديظل خاضعامع ذلك ينبغي أنو. أي تقدميحرز على أنه لما مشروعا مصنف3ثل الجدول يم– 8 
 .وصى بإلغاء هذا المشروعيوال.ما يتيح تنفيذ المشروعم،تحسن ظروف البلدت
 
 

 3الجدول

 رصدلمشروعات لم تحرز أي تقدم ولكن ستظل الخاضعة ل
 

عنوان المشروعالرمزالوكالة

إعداد استراتيجية لإلزالة الوطنية في الصومالSOM/SEV/35/TAS/01يونيب
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 واتاالتفاقات المتعددة السن

التي تعتـرضصعوباتاليستند رصدمن الضروري أنأنفي اجتماعها الحادي والخمسينقررت اللجنة التنفيذية – 9 
تسـتند إلـىبدال من أن، التنفيذ السنويةطة أثناء استعراض خطتوصيات المقدمالالتنفيذ في االتفاقات المتعددة السنين إلى

 جميع االتفاقات المتعددة السنينحذفت،قررمونتيجة لهذا ال.ومواعيد أول صرف للمصروفات،المخططة اإلكمالتواريخ
جتمـاع الثـانيإلـى االبشـأنها التي ستقدم تقـاريراتعومن قوائم المشر،خيرات التنفيذأرصد في سياق تالتي كانت ت

 ذاتالمشـروعات فـي قـوائماالتفاقات المتعددة السـنينإدراجيجوز إعادة،51/13استنادا إلى المقررو.والخمسين
 .هالتي تلياستنادا إلى أية توصيات تقدم في هذا االجتماع واالجتماعات،في التنفيذتأخيراتال
 
  

 نفيذ لبلدان لديها مسائل تتعلق باالمتثاليرات في التختأالالمشروعات ذات:ثانيالقسمال
 
ت في التنفيذ لبلدانا يعني هذا القسم بالوضع القائم لكافة المشروعات التي رصدت على أنها مشروعات ذات تأخير– 10 

 إلـىةقدمـالم يورد معلومات عن هذه المشروعات إضافة إلى أحدث المعلومات5والجدول.لديها مسائل تتعلق باالمتثال
 . للجنة التنفيذيةوالخمسيناالجتماع الثاني

 
 5الجدول

 

 يرات في التنفيذ لبلدان لديها مسائل تتعلق باالمتثالخمشروعات ذات تأ
 

مقرر اجتماعالبلد
األطراف

موضوع التأخير والوضع القائمموضوع االمتثال

البوسنة
والهرسك

30/XV 
XVII/28و

 2007 لعام7تقديم بيانات ألف
احة مراجعة االلتزام بتخفيضإلت

 33استهالك الكلوروفلوروكربون إلى
 ،طنا من قدرات استنفاد األوزون

 طنا من5.61وبروميد الميثيل إلى
قدرات استنفاد األوزون؛ والتبليغ عن

حالة االلتزام بوضع نظام إلصدار
تراخيص استيراد وتصدير المواد

 بما في ذلك،المستنفدة لألوزون
 وحظر استيراد معدات،الحصص

 ،استخدام المواد المستنفدة لألوزون
 استيراد معدات7وتقديم بيانات ألف

 ،استخدام المواد المستنفدة لألوزون
 إلتاحة مراجعة7وتقديم بيانات ألف

 يدكلور ثالثيااللتزام باإلبقاء على
صفر من أطنانرقم عنديثانإلا

 .قدرات استنفاد األوزون
.

المتأخر هو مشروع التعزيز المؤسسيالمشروع
)BHE/SEV/43/INS/19(ويوصى بتقديم،الذي تنفذه اليونيدو 

.تقرير إضافي عن الوضع القائم إلى االجتماع الثالث والخمسين
 .ويعزى التأخير إلى عدم توقيع الحكومة على وثيقة المشروع

وع المتأخر هو مشروع تدليلي الختبار بدائل بروميدالمشرتقديم خطة عمل بروميد الميثيلXVIII/23إكوادور
الميثيل في معالجة التربة ألغراض صناعة تنمية

.ويقوم البنك الدولي بتنفيذه)ECU/FUM/26/TAS/23)(الزهور
وطبقا للبنك الدولي كانت إكوادور قد قدمت خطة عملها إلى

لىأمانة األوزون بيد أنها في سبيلها إلى مراجعتها استنادا إ
أيار/وتقرر عقد اجتماع في مايو.التعليقات الوارد إليها



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/17

5

مقرر اجتماعالبلد
األطراف

موضوع التأخير والوضع القائمموضوع االمتثال

لمناقشة خطة العمل وسيقدم البنك تقريرا عن النتائج إلى
وقد تأخر المشروع بسبب التغيرات التي طرأت على.االجتماع
ويفيد آخر تقرير بأن من المتوقع التعاقد مع شركة.الحكومة

بارات على زهور فصلإلجراء المجموعة المقبلة من االخت
 .الصيف

الجماهيرية
العربية الليبية

36/XV 
 XVII/37و
XV/36و

 إلتاحة استعرض2006تقديم بيانات
االلتزام بخفض الكلورفلورو كربون

 أطنان من قدرات استنفاد303إلى
األوزون، وتقديم تقرير عن االلتزام

بوضع نظام إلصدار تراخيص
واد المستنفدةاالستيراد والتصدير للم

؛لألوزون، بما في ذلك الحصص
 2006 لعام7وتقديم بيانات ألف

إلتاحة مراجعة االلتزام بخفض
.91استهالك الهالون بما ال يزيد عن

 طنا من قدرات استنفاد653
األوزون، واإلبقاء على مستوى

بروميد الميثيل عند ما ال يزيد عن
 طنا من قدرات استنفاد األوزون96

 حظر استيراد معدات استخدامورصد
 .المواد المستنفدة لألوزون

.

لقد تأخرت ثالثة مشروعات، بيد أن مشروع
.2007أيار/أكمل في مايو)LIB/FOA/32/INV/08(الرغاوى

ويوصى بتقديم تقرير إضافي عن الوضع القائم لمشروع التعزيز
ميةألن منظمة األمم المتحدة للتن)LIB/SEV/32/INS/04(المؤسسي
لم تبلغ إال عن عملية صرف واحدة كما لم يتم)يونيدو(الصناعية

اإلبالغ عن تسوية مسألة االتصال بوحدة األوزون الوطنية إال
ولم تبلغ الجماهيرية العربية الليبية بيانات البرنامج.مؤخرا فقط

وتوقف مشروع خزن الهالون ريثما يتم إعداد خطة.القطري
ها الوثيقة المتعلقة بالمشروعات التي تتماالستدامة التي تناولت

وأشارت أمانة.الموافقة عليها مع متطلبات إبالغ خاصة
األوزون إلى أن اللجنة المنفذة الحظت في االجتماع السادس

والثالثين أن الترتيب المؤقت لتصاريح ال يزال قائما ولم تشر
دائمبعد وحدة األوزون الوطنية إلى ما إذا كان قد وضع نظام

وتلقت يونيدو رسالة من الجماهيرية العربية.إلصدار التراخيص
الليبية تؤكد فيها أنه قد سن تشريع يتعلق بالمواد المستنفدة

 .1999لألوزون منذ عام
 

 إلتاحة2006 لعام7تقديم بيانات ألفXV/30نيجيريا
مراجعة االلتزام بخفض الكلورفلورو

تنفاد من قدرات اس1100كربون إلى
 واإلبالغ بصورة دورية عنناألوزو

سير نظام إصدار تراخيص االستيراد
والتصدير للمواد المستنفدة لألوزون

على النحو المطلوب من جميع
 من المادة4األطراف بموجب الفقرة

. باء، من بروتوكول مونتريال4

أبلغ عن حدوث بعض التقدم في المشروع الذي تأخر تنفيذه
عدة للحملة الوطنية في مجاالت اإلعالم والتعليمتقديم المسا"

"واالتصال في نيجيريا امتثاال لبروتوكول مونتريال
)(NIR/SEV/38/TAS/104(وتفيد.الذي تقوم اليابان بتنفيذه

اليابان بأنه قد عقدت حلقة عمل ألصحاب المصلحة الوطنية في
رينتش/ أكتوبر6و5مجاالت اإلعالم والتعليم واالتصال في

 في أبوجا، واستنادا إلى النتائج التي أسفرت عنها2006األول،
حلقة العمل، تقوم حكومة نيجيريا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

بوضع اللمسات النهائية على استراتيجية وخطة عمل حملة
 .اإلعالم والتعليم واالتصال

 توجد ولم تقدم نيجيريا بعد بيانات برنامجها القطري ولذا فال
معلومات عن تلبية نيجيريا لهدف خطة عملها المتعلق بمركبات

وقد طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.الكلور فلورو كربون
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة من نيجيريا تقديم بيانات برنامجها
القطري التي يمكنها أن توفر معلومات عن فعالية نظم إصدار

.التراخيص
 إلتاحة2006تقديم بيانات عامXVIII/31باكستان

استعراض االلتزام بخفض رابع كلور
 أطنان8.41كلوريد الكربون إلى

 .من قدرات استنفاد األوزون

إن مشروع تحويل رابع كلوريد الكربون كمذيب في العملية إلى
 Himont Chemicals من ثنائي كلوريد اإليثان في شركة2،1 –

Ltdن في باكستا)PAK/PAG/35/INV/42(هو مشروع متأخر
ولم يعد هناك استهالك لرابع كلوريد الكربون.شهد بعض التقدم

كانون األول/في الشركة، والمتوقع إتمام المشروع في ديسمبر
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مقرر اجتماعالبلد
األطراف

موضوع التأخير والوضع القائمموضوع االمتثال

كما يتوقع إرساء عطاء عقد تحويل معمل اإلنتاج في.2007
.منتصف السنة

جمهورية
صربيا

33/XVIIIموعة باء األولى إلىتقديم مرفق المج
، والمرفق)1999 و1998(الثالثة
 ).998-1995(هاء

الذي تأخر)Obod Elektroindustria(استكمل مشروع التبريد
، غير أنه ال يمت بصلة الحتياجات2007نيسان/في أبريل

.المرفق باء والمرفق هاء من البيانات
 XVI/19الصومال

 XVIII/35و
XVIII/34و

عن الوضع القائم لخطةتقديم إيضاح
عمل الهالون التي سبق تقديمها، بما
في ذلك التدابير التنظيمية والتدابير
األخرى التي سيضطلع بها الطرف

المعني من أجل دعم معايير خط
األساس التي اقترحها لخفض

استهالك الهالون، واإلبالغ عن وضع
نظام إصدار التراخيص، وتبليغ

.2005بيانات عن

 إعداد استراتيجية اإلزالة الوطنية في الصومالتأخر
)SOM/SEV/35/TAS/01.(وال يوصى بإلغاء المشروع وقد

أبقي عليه مفتوحا ريثما تتحسن ظروف البلد مما سيتيح التنفيذ
.2005وتم تبليغ.بصورة فعالة

 إلتاحة2006تقديم بيانات عامXV/43أوغندا
استعراض االلتزام بخفض بروميد

 أطنان من قدرات8.4يثيل إلىالم
..استنفاد األوزون

المشروع الذي تأخر تنفيذه هو مشروع التعزيز المؤسسي في
وهو واحد من أقدم مشروعات)UGA/SEV/13/INS/02(أوغندا

التعزيز المؤسسي التي لم تقم بعد بصرف أموال رغم الجهود
ولم.ة للبيئةالمتكررة التي بذلت بالنيابة عن برنامج األمم المتحد

تقم أوغندا بتبليغ بيانات البرنامج القطري، ولذا ال يمكن تقييم
.امتثالها لخطة عملها بشأن بروميد الميثيل

 إلتاحة2006تقديم بيانات عامXVII/39أوروغواي
استعراض االلتزام بخفض بروميد

  أطنان من قدرات9.8الميثيل إلى
.استنفاد األوزون

وشهد. لخطة عملها بشأن بروميد الميثيلتمتثل أوروغواي
المشروع الذي تأخر تنفيذه وهو مشروع

حدوث بعض التقدم لكنه)URU/ARS/38/TAS/40(اإليروصول
.ال يمت بصلة لخطة عمل بروميد الميثيل

 

 المشروعات التي طلبت من أجلها تقارير إضافية عن األوضاع القائمة:القسم الثالث
 
داد وإعـادةلجمـارك واالسـترالونات وتدريب مـوظفي اه مشروعات التعزيز المؤسسي ومصارف الال تخضع – 11 

ها حسـبد قررت اللجنة التنفيذية مواصلة رصـ،ومع ذلك.إلجراءات إلغاء المشروعات،يةمشروعات التدليلالالتدوير و
حيـث،والخمسـينإلى االجتماع الثاني مشروعات10وأبلغت الوكاالت المنفذة عن.))ب(36/14المقرر(االقتضاء

وتطلب تقارير األوضاع القائمة التي مـن هـذا . في االجتماع الحادي والخمسينعن األوضاع القائمة إضافيطلب تقرير
أو عند اإلبـالغ عـن وجـود عقبـات/ والتقرير السابقتقديم ذأي تقدم منإلى إحرازكون هناك إشارةتعندما الالقبيل

بشـأن والخمسـينتقديمها إلى االجتمـاع الثالـثلوتطلب تقارير إضافية عن األوضاع القائمة.رض التنفيذإضافية تعت
 .اتفاق متبادلبناء على المشروع المتبقيإلغاءويطلب.6 في الجدولة المدرجالتسعةلمشروعاتا
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  6 الجدول

 اع الثالث والخمسين االجتمإلى تقارير إضافية عن األوضاع القائمة طلب تقديمها
 

عنوان المشروعالوكالة أو البلدالرمز
ALG/HAL/35/TAS/51إنشاء مصرف للهالونات:برنامج اإلزالة القطاعيةالجزائر
ALG/SEV/43/CPG/60إعداد تحديث للبرنامج القطريالجزائر
CAF/REF/34/TAS/10الحوافز/نامج الضرائبإعداد وتنفيذ بر:تنفيذ خطط إدارة غازات التبريدفرنسا 

CAF/REF/34/TAS/11بما في ذلك تسجيل،رصد أنشطة إدارة غازات التبريد:تنفيذ خطط إدارة غازات التبريدفرنسا 
المواد. (ف.ك.ك.م وموزعي ومستوردي،الفنيين العاملين في خدمات التبريد

)الهيدروكلوروفلوروكربونية
CAF/REF/34/TRA/08تدريب موظفي الجمارك:ط إدارة غازات التبريدتنفيذ خطفرنسا
CAF/REF/34/TRA/09برنامج تدريب المدربين للفنيين في مجال التدريب على:تنفيذ خطط إدارة غازات التبريدفرنسا

.ممارسات اإلدارة الرشيدة وبرنامج تدريب موجه للفنيين في القطاع غير الرسمي

UGA/SEV/13/INS/02المواد المستنفدة لألوزونإنشاء وحدة(:لمؤسسيالتعزيز ايونيب(
BHE/SEV/43/INS/19المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسييونيدو(
LIB/SEV/32/INS/04إنشاء وحدة األوزون الوطنيةيونيدو

 
بيئـةللالمتحـدة األمـموبرنـامج فرنسا تنفذهالمشروعات التياألوضاع القائمة ل عن ديدةع طلبت تقارير إضافية-12

 إفريقيـاة فـي جمهوريـانسـر فنفـذها التـي تاتعووتغطي التقارير المشـر. األمم المتحدة للتنمية الصناعيةةومنظم
ن التقارير المطلوبة لم تقدم االجتمـاع أل)CAF/REF/34/TRA/08&09 وCAF/REF/34/TAS/10&11(الوسطى

  برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة فــي أوغنــداينفــذهذيعزيــز المؤسســي الــالتومشــروع والخمســين؛ ثــانيال
)UGA/SEV/13/INS/02(منظمـةتنفـذه ومشروع التعزيز المؤسسي الـذي؛أية مصروفاتبعد صرف يتم لم حيث

التوقيـع علـى وثيقـةبعد لم يتمهن أل)BHE/SEV/43/INS/19( والهرسكالبوسنة في الصناعيةمتحدة للتنميةالمماأل
 .المشروع

 
تجـدر،ن عن األوضاع القائمـةاري تقرهماجلأ منوطلب، يجري تنفيذهما في الجزائرنمشروعيبتعلقي وفي ما– 13 

  وهـي، المنفذةالوكالةنأل،تنفيذية طلبت بالفعل معلومات من الجزائر مباشرة بشأن بين المشروعينالمالحظة أن اللجنة
 )ALG/SEV/43/CPG/60( البرنـامج القطـريثإلكمال تحديالمطلوبة لم تتمكن من الحصول على الموافقاتيا،ناملأ
لتنميـةالمتحـدة ل  األمـمرت منظمـةانفس المنوال أشوعلى.)ALG/HAL/35/TAS/51(الهالونمشروع مصرفو

جماهيرية العربيـةالتعزيز المؤسسي فيالالصناعية إلى وجود صعوبات في الحصول على الموافقات المطلوبة لمشروع
 مـن تقـديمالصـناعيةلم تتمكن منظمة األمم المتحدة للتنميـة،وباإلضافة إلى ذلك.)LIB/SEV/32/INS/04(يةالليب

المتعلقة بتـأخيروثيقةال وهو ما تناولتهة الليبية العربيةجماهيريال كربون فيفلوروالكلورإزالةسنوية لمشروعالالشريحة
مصرف الهـالونعمليةبعد الستدامة خطةوليست هناك،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18( تقديم الشرائح السنوية

 محـددةتـتم الموافقـة عليهـا مـع متطلبـات إبـالغ التـياتعووهو ما تناولته الوثيقة المتعلقـة بالمشـر،البلدفي
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/19(.التـيقـرراتملل تخضـعة العربية الليبيةريياهفإن الجم،وباإلضافة إلى ذلك

وتدابير مراقبة الهالون وبروميـد ، كربونفلوروالكلوربشأن العملطخطالتدابير التنظيمية وتعلق بفيما يذها األطرافاتخ
بشـأن العربيـة الليبيـةةريـاهيلجما وئراتصال رفيع المستوى مع حكومتي الجزاإقامةب اللجنة فيغوقت تر.الميثيل

 . وافقت عليه اللجنة التنفيذيةذيلحكومية الالزمة لتنفيذ عناصر المشروع ال اةفقاموعلى اللحصولفي االحاليةالصعوبات
 

 ي على االمتثالغلمثار المشروع الآإلغاء محتمل للمشروع و: القسم الرابع
 
 ذيبات عمل التدريب والتوعية في قطاعـات المـة حلق إلغاءناجم عن، قد يكون هناك ي بعض األثر على االمتثال– 14 

 ا أثيوبيـدىولـ.)ETH/SOL/45/TAS/15 (افي أثيوبي )ثالثي كلوريد اإليثان الكربون ويدرابع كلور(التصنيعوعوامل
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وفي الوقت الذي تمت فيه الموافقـة علـى. من قدرات استنفاد األوزونانطنأ 5.0 هقدرالميثيل مخط أساس لكلورفور
 2001ات استنفاد األوزون من ثالثي كلوريد اإليثان عـامي أطنان من قدر0.4 أبلغت إثيوبيا عن استهالك،هذا المشروع

رابع كلوريد الكربـون عـامياألوزون منات استنفادمن قدر أطنان43.2و 4.4وأبلغت أيضا عن استهالك.2002و
ك ضـئيلاسـتهالبلبلدان التي تتميزإلى اتقنيةاللمساعدةلتقديم اوتنص المبادئ التوجيهية. على التوالي2002 و2001

 يـدها خط أساس خاص ببروتوكول مونتريـال لمـواد رابـع كلورلأو ليس لديها أي استهالك حالي على أن البلدان التي
 طـن مـن قـدرات اسـتنفاد2ن استهالكها أقل مـنع ولكن التي يكون أحدث تقريراإليثانأو ثالثي كلور/ والكربون
ة واحدة على األقل على مدى السنوات الـثالث السـابقة لطلـبمرحدثتستطيع أن تحصل على مساعدة إذا،األوزون
ومـع أن.)45/14المقـرر( اإليثـانأو لثالثي كلـورو/ الكربونيدبعض االستهالك لرابع كلورأن كان هناكالتمويل

ن وال لرابـعثـااإلي يداستهالك ال لمواد ثالثي كلورأي إثيوبيالم يكن لدى،المقترح األساسي يتفق مع المبادئ التوجيهية
 أن تقـدم تأكيـداوقد طلب من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصـناعية.2005 و2004 و2003يد الكربون خاللكلور

 أنها طلبـت تأكيـدا مـنمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةوأفادت. هذا المشروعإلغاء علىثيوبياألموافقة حكومة
تنفيذية في أن تلحظ  اإللغاء في أعقاب تأكيـد موافقـةال اللجنةغبوقت تر.لى جواب ولكنها لم تحصل عأثيوبياحكومة
 . على إلغاء هذا المشروعأثيوبياحكومة

 
 تنفيذال فيتأخيرات ذات الروعات والدراسات السابقة بشأن المشدرصالإجراءات:القسم الخامس 
 
ها بشأن المشـروعاتقرير من أمانة الصندوق أن تدرج في توالخمسينتنفيذية في اجتماعها الحاديال طلبت اللجنة– 15 

ن اإلجراءات الحالية والدراسات السابقة التيعقسما،والخمسينتنفيذ التي ستقدم إلى االجتماع الثانيالفيتأخيراتذات ال
 .))ك(51/14المقرر(في التنفيذتأخيراتتتناول المشروعات ذات ال

 
 فـيتـأخيرات النظام الحالي لرصد المشروعات ذات الأنشأترفق األول مقررات اللجنة التنفيذية التي يورد الم– 16 

 .التنفيذ
  
: وهي في التنفيذتأخيرات ذاتروعات باعتبارها مشروعات أنواع من المشثالثة  ويجري رصد– 17 
 

 ؛ السنويةاالتفاقات المتعددة السنين استنادا إلى تقييم طلبات الشرائح)أ(

 ؛اتالمشروعات الخاضعة إلجراءات إلغاء المشروع)ب(

 . تقارير إضافية عن األوضاع القائمةلتقديمكافة المشروعات واألنشطة األخرى التي تستند إلى طلبات)ج(
 

مـدت اللجنـةاعتأن في التنفيذ إلىتأخيراتاعتبارها مشروعات ذات رصد االتفاقات المتعددة السنين ب كان يتم– 18 
لن تقـرر بعـداالتفاقات المتعددة السنين أوضاع إجراءات جديدة قررت فيها أنوالخمسين الحاديهاتنفيذية في اجتماعال

، شهرا من التأخير في صـرف أول مصـروفات18 أو شهرا لإلكمال المخطط له12 الذي مدتهتأخيرالعلى أساسذلك
. تقدم في سياق استعراض خطة التنفيذ السنوية إحرازرها أنشطة لم يالحظ بشأنهااعتبابتنفيذاللكن يتعين تحديد صعوبات

ينبغـي أن يسـتمركما ،في التنفيذتأخيرات تقارير األوضاع القائمة في سياق المشروعات ذات الديستمر رصينبغي أنو
تم تقييم التقدم المحرز أو تقديم خطـة التنفيـذأن ي إلى،التقارير المتعلقة باألوضاع القائمة لالتفاقات المتعددة السنينتقديم

 .))ب(51/13المقرر(تاليةالسنوية ال
 
الونات وتـدريب مـوظفيهاستثناء مشروعات التعزيز المؤسسي ومصارف الب جميع المشروعاتتخضع لإللغاء – 19 

أو إذا لـم، شـهرا12مدةلها المخطط لهموعد إكمال إذا تأخر،يةمشروعات التدليلالداد وإعادة التدوير ورالجمارك واالست
يطلـب مـن الوكـاالت، هاتين الحالتينىحدنشأت إوإذا.مشروعال شهرا بعد الموافقة على18يحدث في صرف لمدة

توجـه،بحلول االجتمـاع التـالي تقدميتم التبليغ بحدوثوإذا لم.تنفيذيةالتالي للجنةالالمنفذة تقديم تقرير إلى االجتماع
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 اجتماعين متتاليين تحـدد مهلـة قصـوىوإذا لم يتم إحراز تقدم لمدى.البلد والوكالة المعنيينإلى محتملغاءلإالة برس
 .يلغى المشروع، القصوىلمهلةوإذا لم يتم الوفاء با.اتفاق متبادل مع البلد المعنيبموجبإضافة إلى موعد نهائي

قـدمايجوز رفعها من الالئحة إذا مـا شـهدت ت،تنفيذالفيتأخيراتذات متى جرى تحديد المشروعات باعتبارها– 20
فيتأخيراتاعتبارها ذاتبتصنفمع ذلك فإن كافة المشروعات التيو.اخالل السنوات الثالث األولى من الموافقة عليه

 . في كل اجتماع إلى أن تكتمل أو يتم إلغاؤهاتخضع للرصد، ثالث سنواتهارعمتنفيذ وتجاوزال
 
،االسـترداد، الجماركيتدريب موظف،الهالونمصارف،التعزيز المؤسسي( تخضع لإللغاء أما المشاريع التي ال– 21 

وعندما يـتم تحديـد صـعوبات.حلية السنويةرتقارير المالفيهافيجري رصد  )يةمشروعات التدليلالو،وإعادة التدوير
التي تطلب إلـى، من خالل التقارير اإلضافية عن األوضاع القائمةرصداللمزيد منلتخضع المشروعات،تعترض التنفيذ

تتخذ إجراءات بشأن هذه المشـروعات فـي أي اجتمـاعأنويمكن للجنة.أن يتم تقديم التقرير المرحلي السنوي التالي
 .تجري فيه مناقشتها

 
اإلجـراءاتفقـد أسـهمتمع ذلـكو .لها العاديعم التنفيذ كجزء منتأخيرات ل بحةدا تقوم الوكاالت المنفذة ع– 22 

 بسبب الضغط المرتبط باالستفسـارات ومقـررات اللجنـةتأخيرات السم وحعقباتال التنفيذ في إزالةاتالمتعلقة بتأخير
 اتلإلشـعاروكـان.متعلقة ببطء التنفيذ واألسئلة الواردة من أمانة الصندوق في سياق إعداد التقارير المحليـةالتنفيذيةال

تنفيذية أثرها الن اللجنة لها الخيار في إلغاء المشروعات من خالل زيادة الضغط تدريجيا إلى أن يـتمالالموجهة من اللجنة
تلقائيا حيـثفقط،وقد ألغت اللجنة مشروعات قليلة جدا. تلقائيإلغاءمما قد يؤدي إلى،تحديد مهلة قصوى وموعد نهائي

 .اتفاق متبادلبموجب ايتم إلغاؤه معظم المشروعاتأن
 

  الدراسات السابقة
 
 جوقـد أدر.تنفيـذال فـيتأخيرات تتصل بمشروعات ذاتسائلتنفيذية العديد من التقارير بشأن مال طلبت اللجنة– 23 

خـر الـبعض اآلأعدبينما )التي تقدم في كل اجتماع( تنفيذالفيتأخيراتالوثائق المتعلقة بالمشروعات ذات الفيبعضها
 .اذاتهكوثائق مستقلة ب

 
 في التنفيذتأخيراتوالتحليالت المدرجة في الوثائق المتعلقة بال/ الدراسات

  

العديـد مـنخالل فيهاتنظرو والخمسين،تنفيذ في اجتماعها الثانيالخيرات فيللتأ حددت اللجنة تنفيذية أسبابا– 24 
 :أخير هي كما يليواألسباب الرئيسية للت.االجتماعات الالحقة

 التغييرات في مواصفات المشروع من جانب الجهة المستفيدة )أ(

 لـوائحسنحتى يتم عن تنفيذ مشروعاتها إلى أن تتم الموافقة على مشروعات منافسيها أوالمؤسساتامتناع )ب(
 ؛حكومية

 ؛لفةتكال عن ارتفاعأسفرتعملية تقديم العطاءات )ج(

 ؛نقل التكنولوجيا اتفاقات بشأن بالحصول علىتعلقات تصعوب  )د(

 ؛المفاوضات المطولة بشأن العقود )ه(

 ؛التغييرات في مجال التكنولوجيا )و(

 ؛في تقدير الحمولةالتفاوت )ز(
 . )22/62المقرر( إكمال اتفاقات المنح )ح(
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تـأخيراتالمراقبة بشأنمواصلة تبليغ ال،مورفي جملة أ،قررت أن تواصل،سائل ونتيجة لنظر اللجنة في هذه الم– 25 
 . )23/4المقرر(  تنفيذ المشروعاتفي
 
مثـل(تـأخيراتتحليـل أنـواع محـددة مـن الفي اجتماعها الرابع والعشرينطلبت اللجنة تنفيذية من األمانةو– 26 

. ) آنئـذجنوب شرقي آسـياتي كان يمر بها الواألزمات المالية؛تعاون النظير؛نظيرال مساهمة/تكلفةالتقاسم،الضرائب
قررت اللجنـة عـدم تقـديم مقترحـات تتعلـق بإعـداد،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/11( إلى التحليلواستنادا

صعيد السياسي فـيالالمشروعات من جانب الوكاالت المنفذة إذا كانت هناك عقبات تعترض التنفيذ النشط والسريع على
يرات في تنفيذ المشروعات التي تستلزم مسـاهمات مـن النظيـرالتأخفمن آجل تفادي، على ذلكوعالوة.بلد المعنيال

 . )49 / 24المقرر( قبل تقديم المشروعءار مساهمات النظمن وجود تتأكدلوكالة المنفذة أنلينبغي
 
تناولت)UNEP/OzL.PRO/ExCom/25/7(العشرينإلى االجتماع الخامس والذي قدمته األمانةتقريرال وفي– 27 

 تمهيـدي مسـحالقيـام ب، المنفذة في جملة أمـورتالمواضيع المتصلة باإلفالس والنقل الملكية وطلبت اللجنة من الوكاال
يع المعداتببوطلبت اللجنة أيضا بأن تقوم الوكاالت المنفذة.للصالحية المالية للشركات عند إعداد مقترحات المشروعات

وعلـي،ووحـدة األوزون،توصيات المقدمة من الوكاالت المنفذةل زمني مناسب وفقا ل غضون إطارها فيأو إعادة نشر
 . )25/3المقرر( نحو ما وافقت عليه اللجنة التنفيذية

 
ــة– 28  ــت األمان ــاء تناول ــايير اإللغ ــر  مع ــي التقري ــادس وف ــاع الس ــى االجتم ــدم إل ــرينالعالمق ش
)UNEP/OzL.PRO/ExCom/26/5( ــرو ــىالتقريـــ ــدم إلـــ ــابعالمقـــ ــاع الســـ االجتمـــ
أنه يمكن إلغاء المشروعات إذا لم يتم،وقررت اللجنة في جملة أمور.)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/11(العشرينو

علـى 5 بلدان المادةثوقررت اللجنة أيضا أن تح. )26/2المقرر(تقدم في خالل اجتماعين متتاليينحدوثاإلبالغ عن
تطلب من الوكاالت المنفذة توضـيح الخطـوات المتخـذة للحيلولـة دونأنص الجمركي فيها والتعجيل بإجراءات التخلي

 .) 26/3المقرر( حدوث مشكالت تتعلق بالتخليص في مقترحات المشروعات المقبلة
 
ــت – 29  ــباب الأدرج ــات أس ــأخيراتفئ ــاعت ــى االجتم ــدم إل ــة المق ــر األمان ــي تقري ــينف ــاني والثالث الث
)UNEP/OzL.PRO/ExCom/32/7(.التنفيذتأخيراتوقد جرى تناول األسباب الجذرية ل )ةوفقا لمجموعـة موسـع 

 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/15(ينفي التقارير المقدمة إلى االجتماع الخامس والثالث )تأخيراتمن فئات أسباب ال
فـي، قررتوالثالثين للجنةسجتماع الساداالوفي.)UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/15(نالثالثيواالجتماع السادس و

،وإعـادة التـدوير،واالسـترداد،وتدريب موظفي الجمـارك،الهالوناتومصارف، التعزيز المؤسسيرفع ،جملة أمور
ها حسـبرصـدعلـى أن تواصـل،تنفيـذال فـيتـأخيراتمن الئحة المشـروعات ذات ال،يةمشروعات التدليلالو

 . )36/14المقرر(االقتضاء
 
ينإلى تقرير األمانة المقدم إلى االجتماع التاسع والثالث،في تنفيذ المشروعات واالمتثالتأخيراتبشأن اليفأض و– 30 
)UNEP/OzL.PRO/ExCom/39/17(. 
 
 تنفيذيـــةال للجنـــةالســـادس واألربعـــين وشـــمل تقريـــر األمانـــة المقـــدم إلـــى االجتمـــاع– 31 
)UNEP/OzL.PRO/ExCom/46/18(،في المسـتقبل عمـالتأخيراتلومات عن كيفية تفادي المع،في جملة أمور 

 .ات جرى تناول كل فئة من فئات التأخير حيث )ـه(59 /45بالمقرر
 

 التنفيذتأخيراتالتحليالت المستقلة بشأن المواضيع المتعلقة ب/ الدراسات
 
بـت اللجنـة أيضـاطل، التنفيذتأخيراتناولالتي تتأدرجت في الوثائق التيسائللتقارير المتعلقة بالمل باإلضافة– 32 

 .قائ الوثتقارير بخالف تلك



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/17

11

  
 النظر في ورقة بشأنبعدو،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/8(التاسع والعشرين اهفي اجتماعقررت اللجنة و– 33

:ما يليقررت،ات المشروعإلغاء تبعات
 

لمشـروعات التـيلعدة من الصندوق المتعدد األطرافعدم السماح بإعادة تقديم طلبات للحصول على مسا) " أ( 
 .أو بسبب اإلفالس،5ألغيت بسبب نقل الملكية إلى بلد من غير بلدان المادة

 
صول على المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف على مستوى مـن التمويـل الالح طلبالسماح بإعادة )ب(

وذلـك،أساس كل حالة على حـدةعلىجديداتخاذ مقرربعد، عليه من قبلووفقيزيد عن المستوى الذي
المسـتمرةتأخيراتال ؛الحالة المالية/ الشركةبالنسبة المشروعات التي ألغيت ألسباب أخرى من قبيل طلب

 ؛أو عدم استجابة الجهة المستفيدة؛) السابقةتأخيرات أسباب الإزالةبعد التأكد من( للمشروعات
 
 ال يمكـن إن يـتم ذلـك فـيهأعال،)ب( عمال بالفقرة المساعدةإعادة طلببفيهايسمح وفي الحاالت التي )ج(

طلبـات الثانيـة إلعـدادال يمكـن النظـر فـي،وباإلضافة لذلك.اإللغاء شهرا من حدوث24غضون
على أساس كل حالـة علـى،مؤهلةتكلفة إضافية اعتبارها أعاله)ب(فرعيةالعمال بالفقرة،المشروعات

 ".)29/8المقرر(من األموال األولية إلعداد المشروع%30لكن ال ينبغي أن تتجاوزها،حدة
 
ــاع– 34  ــى االجتمـ ــروع إلـ ــداد مشـ ــابات إعـ ــال حسـ ــأن إقفـ ــة بشـ ــدمت ورقـ ــاني قـ الثـ

اعتماد مبـادئ،في جملة أمور،قررت اللجنة، إلى تلك الوثيقةاداستناو.)UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/8(والثالثين
 12وإذا تجاوزت أنشطة أعـداد المشـروع، شهرا12 في غضونتمجيهية ألنشطة إعداد المشروع تقتضي منها أن تتو

 . )5 /32المقرر(ي أن يرافق ذلك إيضاحغينب،شهرا
 
الثـامن والثالثـين فـي ضـوء امتثـال البلـدان فـي االجتمـاعات المشـروعبإلغـاءفي ورقة تتعلقنظر – 35 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/11(.ألمانة بتنفيذ اإلجـراءات المؤديـة إلـىل اللجنةأذنت،على هذه الورقةوبناء

حيثمـاو، األمانة والوكالة المنفذة على إلغاء المشروعا تتفق فيهإال في حاالت التي ال،احتمال اإللغاء التلقائي للمشروعات
 . )38/8المقرر(و المقبلة لبروتوكول مونتريالتدابير المراقبة القائمة ألكان المشروع مهما المتثال للبلد

 
السـابعإلى االجتمـاع،تعلق باالتفاقات المتعددة السنيني وتقييم تقدم الوكاالت في مالرصد قدمت خيارات جديدة– 36 

ةطلبت اللجنة التنفيذية أن تواصـل األمانـ،وبناء على تلك الوثيقة.)UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/54(واألربعين
 اوالحظت اللجنة أن أدوات الرصد تلك بـد. الشرائح السنوية في سياق الوثائق المتعلقة بتأخيرات التنفيذ واألرصدةرصد

فق عليها في الوقـتاوأسفرت عن صرف األموال المو،لعقبات التي تعترض إكمال المشروعاتأنها شجعت على إزالة ا
  . )47/50المقرر( 5ن المادةادلالمناسب إلى ب

 
 وصـرفات المشـروعكمـال بمواعيـد إةتعلقسائل المورقة بشأن المالخمسين في اللجنة في اجتماعهاظرت ن– 37 

وطلبت من )UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/55( 49/12من المقرر )ز (و)ب(ينتالفقرفي التي طرحت،والاألم
وفـي ذلـك. )50/40المقـرر(حادي والخمسـينالصندوق والوكاالت المنفذة معالجة الموضوع في االجتماعالأمانة

قررت اللجنة تعديل الوسـائل التـي يـتم النظـر UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/14 لوثيقةواستنادا إلى ا،االجتماع
 .)51/13المقرر(  التنفيذفيتأخيراتبالنسبة للمشروعات ذات ال،بموجبها في االتفاقات المتعددة السنين
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 توصياتال
 
:ب اللجنة تنفيذية فيغرت د ق– 38 
 

 :تأخذ علما أن )أ(
  

لى األمانـةالتنفيذ المقدمة إفيتأخيراتاألوضاع القائمة بشأن المشروعات ذات ال تقدير بتقاريرالمع  (1)
ــا وإي ــا وألمانيـ ــن فرنسـ ــطالمـ ــانا والييـ ــذة،ابـ ــع المنفـ ــاالت األربـ ،والوكـ

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/17(. 
 

،بعض التقـدم،تقدم(  إجراءات محددة وفقا لتقييمات األمانةتتخذن األمانة والوكاالت المنفذة سوفبأ  (2)
 ؛ الحكومات والوكاالت المنفذة حسب االقتضاءشعروأن تبلغه وت،)أو ال تقدم

 
 ؛ مشروعا مدرجة على قائمة تأخيرات التنفيذ34 مشروعات من أصل7بإكمال  (3)

 
 :ئل بشأن اإللغاء المحتمل بالنسبة للمشروعات التاليةبضرورة توجيه رسا)4(
 

عنوان المشروعالرمزالوكالة

 إلى تكنولوجيا معتمدة على الماء تماما لتصنيع11 –تحويل من تكنولوجيا كلورو فلورو كربونIRA/FOA/37/INV/152ألمانيا
 السيارات في جمهورية إيرانتفي مصنع سانايياه لصناعة لوحات عداداالبوليوريتان المرنةرغوة

اإلسالمية
االستراتيجية االنتقالية للحقن المباشر المتعددIND/ARS/41/TAS/368يوئنديبي

 
  

اتصال رفيع المستوى مع حكومتي الجزائر والجماهيرية العربية الليبية بشأن المصاعب الجاريةإقامةتطلب  )ب( 
 ؛ناصر المشروعات التي وافقت عليها اللجنة تنفيذيةع تنفيذعلىفي الحصول على موافقة الحكومتين

 
 تطلب تقارير إضافية عن األوضاع القائمة بشأن المشروعات الواردة في المرفق الثاني لهذه الوثيقة؛ )ج(
  
رابـع كلوريـد(  وعوامـل التصـنيعالمـذيبات عمل التدريب والتوعية في قطاعيةتأخذ علما بإلغاء حلق  )د(

تأكيد موافقـة الحكومـةل اانتظار،)ETH/SOL/45/TAS/15(افي أثيوبي )ثالثي كلوريد اإليثانوونالكرب
 .األثيوبية

 
- - - 
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Annex I 

Original:  22 March 2002 
Revised:  7 October 2002 

Revised:  13 June 2007 
 

OPERATIONAL GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION DELAYS 
 
Background 
 
1. Decision 23/4 requested the Sub-Committee on Monitoring, Evaluation and Finance “to 
maintain a watching brief on project implementation delays”. This document summarizes the 
Executive Committee’s previous decisions and provides guidelines for reporting on project 
implementation delays.   

2. At its 22nd Meeting, the Executive Committee defined slow disbursement and delays in 
project implementation as projects where no disbursement had occurred 18 months after the date 
of approval of a project or projects that had not been completed 12 months after the proposed 
completion date in the progress report of the agencies (decision 22/61).   

3. Decision 22/61 requested that a full explanation of the reason for the delay should be 
submitted to the meeting of the Executive Committee. 

4. Decision 26/2 endorsed the following procedures for project cancellation: 

(a) First, that projects can be cancelled through mutual agreement among the implementing 
agencies, the government concerned and the beneficiary enterprise where applicable. Agencies 
should indicate their proposed cancellations to the Executive Committee through their annual 
progress reports and/or reports on projects with implementation delays, bearing in mind the 
definition of project implementation delays adopted at the 22nd Meeting by decision 22/61; 

(b) Second, that projects with implementation delays identified by the Executive Committee 
at its second meeting in each year could be considered for cancellation if the following two 
criteria were met: 

 Criterion 1: If no progress is reported after a project has been classified in the latest 
progress report as having an implementation delay, the Secretariat (on behalf of the Committee) 
may, at the meeting following classification, issue a notice of possible cancellation of the project 
to the implementing agency concerned and the recipient country government. 

 Criterion 2: If no progress is reported to two consecutive meetings of the Executive 
Committee for a project classified as having an implementation delay, the Committee may, 
taking into account the response to the notice of possible cancellation, decide on cancellation of 
the project on a case-by-case basis. 

5. Decision 32/4 indicated that projects which should be considered for cancellation in 
accordance with the Executive Committee’s project cancellation guidelines as per decision 26/2 
include:  
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 (i) projects which have made no progress; 

 (ii) projects approved more than three years previously, which have not moved from 
one milestone to another, the delay in which has not been clearly removed, or which have 
experienced additional implementation delays, and which, despite additional actions taken by the 
agency, government or beneficiary, still experience implementation delays. 

6. At its 35th Meeting, the Executive Committee considered projects that had reported ‘no 
progress’ for two consecutive meetings. It decided to request implementing agencies to establish 
a new deadline for the next project milestone to be achieved in moving these projects forward, in 
full consultation with the governments concerned. If that deadline expired and no progress had 
been achieved, the government and company concerned understood that the project would 
automatically be cancelled and the ODS phase-out from the cancelled project would be credited 
to the remaining ODS consumption accordingly (decision 35/13(d)).   

7. Implementing agencies are requested to provide a project milestone to be achieved before 
the next Executive Committee Meeting for projects classified with ‘no progress’ for two 
consecutive meetings. 

Format for Reporting Implementation Delays 

Code Agency Projects 
title 

New progress 
to be reported 

to the 37th 
ExCom 
Meeting 

Assessment: 
"Progress" 

"Some 
progress" "No 

progress" 

Category of 
delay (A, B, C, 

D, E, F) 

      
      
 
 
8. At its 51st Meeting, the Executive Committee decided that implementation difficulties 
were to be defined as activities for which no progress was detected in the context of the review 
of annual implementation plans and that status reports on implementation difficulties in MYAs 
should be based on recommendations made during the review of annual implementation plans 
(decision 51/13(b)(i) and (b)(ii)). On this basis, delays in MYAs were no longer determined on 
the basis of either 12 months of delays in planned completion dates or 18 month delays in first 
disbursements.   

9. In cases where additional status reports on MYAs were not agreed by the agency 
concerned, the Executive Committee would determine if a report was required (decision 
51/13(b)(iii)).   

10. Status reports would continue to be monitored in the context of projects with 
implementation delays as the Committee indicated that “status reports should be presented in the 
format of projects with implementation delays and should be considered in the context of that 
agenda item” (decision 51/13(b)(iv)).   
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11. Status reports on MYAs should continue to be submitted until progress on the specific 
issue had been assessed by the Committee or until the next annual implementation plan was 
submitted (decision 51/13(b)(v)).   

 
Definitions of Terms for Reporting Implementation Delays 
 
Agency: The name of implementing agency, e.g., UNDP - United Nations Development 
Programme; UNEP - United Nations Environment Programme; UNIDO - United Nations Industrial 
Development Organization; IBRD - World Bank; and the name of country for bilateral agencies. 
 
Assessment: Implementing agencies were asked to assess whether or not projects that have had 
implementation delays had experienced any progress since their last report on implementation 
delays. Assessment is classified into the following three categories:  
 

Assessment Definitions 
Progress There was clear evidence that there had been progress from 

one milestone to another or that the implementation delay had 
been removed. 

Some progress Decision 32/4 redefined “some progress” as follows:  
(a) Institutional strengthening projects, which had not moved 
from one milestone to another, the delay in which had not been 
clearly removed or the project had additional delays.  
(b) Projects that were approved within the last three years for 
which there was no clear movement from one milestone to 
another; the implementation delay had not been clearly 
removed; and/or there had been additional delays in 
implementation despite additional actions taken by the agency, 
the government or the beneficiary. 
(c) Projects which had been approved more than three years 
previously and had been classified as experiencing 
implementation delays should remain on the list of projects for 
continued monitoring. 

No progress Projects that are experiencing implementation delays that have 
not moved from one milestone to another. 
Please note that institutional strengthening projects cannot be 
classified under ‘no progress’. 

 
Category of delays: Implementing and bilateral agencies should categorise the causes for 
implementation delays according to seven categories (A through G). If more than one reason was 
provided, the cause of the delay was assigned to category A, to indicate, where possible, firstly, 
if the delays were caused by the agency, then the enterprise, etc.   
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Category Definitions 

A Due to implementing agency delays: Delays are generally related to scheduling 
difficulties, availability of consultants, internal processes leading to the 
signature of grant/sub-grant agreements, and difficulties with financial 
intermediary or executing institution, etc. 

B Due to enterprise delays: Reasons for delays include the time taken by the 
enterprise to endorse equipment specifications, to conduct additional product 
quality trials, to complete local works, change in technology, safety and for 
different management to review the project, etc. 

C Due to technical reasons: Delays for technical reasons include equipment order 
backlogs, time needed to repair equipment not functioning properly, and 
unavailability of the alternative substance, etc. 

D Due to government delays: Reasons for delays include staggered 
implementation schedules imposed by governments to prevent market 
distortions, the lack of the required pre-conditions for project implementation 
and slow implementation by the NOU, etc. 

E Due to external factors: Reasons for delays generally relate to market and/or 
economic conditions in the country. 

F Due to Executive Committee approval conditions: The establishment of pre-
conditions for implementation by the government (Category D) is related to 
delays caused by Executive Committee decisions (Category F). The 
Committee’s decision on disallowing the disbursement of Fund resources for 
financial transfer to governments in the form of customs duties has caused 
some countries to require additional measures to enable duty-free imports. 

G Not applicable: This category usually applies to projects that are completed or 
agreed to be cancelled and therefore there is no further reason for delay 

 
Code: The project number that is assigned to the project in the Multilateral Fund (MLF) 
Secretariat’s Inventory of Approved Projects. The code should include the following 
information: Country Code, Sector Code, Meeting Number, Type, and Inventory Number. An 
example of a project number is as follows: ARG/REF/18/INV/118. This sample project number 
is for a project approved for Argentina in the domestic refrigeration sector at the 18th Meeting of 
the Executive Committee. It is an investment project, and the 118th project/activity approved by 
the Executive Committee for Argentina. The Inventory number used internally by the individual 
implementing agencies should not be used. 
 
New progress to be reported to the 37th Meeting of the Executive Committee: Implementing 
agencies should specify progress achieved towards the goals of projects/activities. Reasons for any 
additional delays should be presented in this section. 
 
Project title: The title listed in the approval recorded in the report of the Meeting of the Executive 
Committee at which the project was approved. Project title should include name of enterprises 
and/or sub-sector. If several enterprises are represented by one approval, individual enterprises may 
constitute one project or could be grouped by sub-sector and all information required for a data base 
entry should be provided. 
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Annex II 
 

PROJECTS FOR WHICH ADDITIONAL STATUS REPORTS ARE REQUESTED 
 
 

Code Agency or 
Country 

Project title 

ALG/HAL/35/TAS/51 Algeria Sectoral phase out programme: establishment of a halon bank 
ALG/SEV/43/CPG/60 Algeria Development of a country programme update 
CAF/REF/34/TAS/10 France Implementation of the RMP: development and implementation of a 

tax/incentive programme 
CAF/REF/34/TAS/11 France Implementation of the RMP: monitoring the activities of the RMP 

project, including registration of refrigeration service technicians, 
distributors and importers of CFCs 

CAF/REF/34/TRA/08 France Implementation of the RMP: training programme for customs officers 
CAF/REF/34/TRA/09 France Implementation of the RMP: train the trainers programme for 

refrigeration technicians in good management practices and a training 
programme to address technicians in the informal sector 

UGA/SEV/13/INS/02 UNEP Institutional strengthening (establishment of the ODS unit) 
BHE/SEV/43/INS/19 UNIDO Extension of the institutional strengthening project (phase II) 
LIB/SEV/32/INS/04 UNIDO Creation of the National Ozone Unit 

 
----- 

 




