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  عاماستعراض

تقدم هذه الوثيقة آمتابعة للمقررات المتخذة في االجتماعات السابقة للجنة التنفيذية المتعلقة بالتأخير في تنفيذ  -1
 .المشروعات

 .تتاح التقارير من الوآاالت المنفذة والثنائية بشأن التأخير في تنفيذ المشروعات ألعضاء اللجنة التنفيذية عند طلبها -2

األول المشروعات ذات التأخير في التنفيذ التي طلب بشأنها تقارير ويتناول القسم الثاني المشروعات يتناول القسم  -3
التي طلب بشأنها تقارير حالة عن المشروعات البطيئة في التنفيذ ويتناول القسم الثالث المشروعات التي اقترحت وآاالت التنفيذ 

 .إلغاءها

 

 لتنفيذمشروعات ذات تأخير في ا: القسم األول

 مشروعا  جاريا على أنها مشروعات ذات تأخير في التنفيذ، أي مشروعات يتوقع االنتهاء منها بعد أن 162صنف  -4
 مشروعا متأخرا، تبعه 64وآان لدي البنك الدولي .  شهرا من الموافقة على المشروع18 شهرا أو تم الصرف بعد 12تأخرت 

 مشروعا وبرنامج األمم 22شروعا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بعدد  م49برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعدد 
وال من )  مشروعات3(ولم ترد تقارير من فرنسا .  مشروعات10 مشروعا، وآان لدي الوآاالت الثنائية 17المتحدة للبيئة بعدد 

 .حتى آتابة هذه الوثيقة) مشروع واحد(اليابان 

 والثنائية فئات ألسباب التأخير في التنفيذ المرتبطة بهذه المشروعات طبقا لسبع فئات وقد وضعت وآاالت التنفيذ -5
 ).ألف إلى زاي(للتأخير في التنفيذ 

ويتجاوز عدد أسباب التأخير عدد المشروعات .  جميع أسباب التأخير الواردة في تقارير الوآاالت1يصف الجدول  -6
 أن معظم أسباب التأخير ترجـع إلى 1ويبين الجدول . اب متعددة في التأخيرالمتأخرة بسبب أن بعض المشروعات لها أسب

 ).34(والوآاالت المنفذة ) 60(الشـرآة المستفيـدة 

 

 1الجدول 

 فئات التأخير في التنفيذ حسب الوآالة

 
برنامج  البنك الدولي ألمانيا آندا بلجيكا الفئة

األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

برنامج 
األمم 

المتحدة 
بيئةلل  

منظمة 
األمم 

المتحدة 
للتنمية 
 الصناعية

 المجموع

 34  11 1 22    الوآاالت المنفذة أو التنفيذية ألف
 60 8  15 37    الشرآة باء
 24 4  11 9    أسباب تقنية جيم
 19 2 4 6 7    الحكومة دال
 28 2  4 22    خارجية هاء
         مقررات اللجنة التنفيذية واو
 35 4  19 12    ينطبقال  زاي
 2 2       المورد أخرى

 15 2 3  4 3 2 1 غير متاح 
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 التقدم المحرز في حل أسباب التأخير

 مشروعا وردت في االجتماع 35فقد تم االنتهاء من . أشارت الوآاالت إلى وجود درجات متفاوتة في التقدم المحرز .7
على أن بها تقدم من عالمة إلى )  سنوات3موافقة عليها في مدة أقل من تمت ال( مشروعا 20األربعين على أن بها تأخير و 

ويجوز اعتبار أن هذه المشروعات اتخذت مسارها الطبيعي وبالتالي يجرى إزالتها، في . أخرى أو أن التأخير في التنفيذ قد أزيل
لمقدمة إلى االجتماع األربعين لتستخدم في تقدير المستقبل، من اإلبالغ عن تاريخ االنتهاء المخطط  الذي أشير إليه في التقارير ا

 .التأخير

 

 مشروعات التي حقت بعض التقدم ال

 مشروعا قد صنفتها 14ويتعين مالحظة أن .  مشروعا على أنها حققت بعض التقدم وسوف يجرى رصدها71صنف  .8
 نظرا للموافقة على المشروعات منذ أآثر ومع ذلك، صنفت على أنها حققت بعض التقدم. الوآاالت على أنها حققت بعض التقدم

 . 32/4من ثالث سنوات مضت وينبغي مواصلة رصدها عمال بالمقرر 

 المشروعات ذات تواريخ انتهاء

وتخضع .  حددت لها عالمات وتواريخ انتهاء في االجتماع األربعين العالمات المطلوبة5 مشروعات من بين 4حققت  .9
 .لغاء التلقائية وترد في القسم الثالثالمشروعات المتبقية ألحكام اإل

  رسالة إلمكانية اإللغاء –المشروعات التي لم تحقق تقدما 

وبناء على اإلجراءات الحالية، سترسل األمانة .  المشروعات التي لم يبلغ عن أي تقدم فيها ألول مرة2يرد في الجدول  .10
 .مذآرات بإمكانية إلغاء هذه المشروعات

 2الجدول 

 وعات التي لم تحقق تقدماالمشر
 الوآالة

 
المبالغ الصافية  عنوان المشروع الرمز

الموافق عليها 
)بالدوالرات(  

المبالغ 
المنصرفة 

)بالدوالرات(  
البنك 
 الدولي

CPR/FOA/20/INV/179 التحول إلى تكنولوجيا خالية منCFC في صناعة ألواح رغاوى بوليريثين في 
Chengdu Plastic No. 7   

301,000 265,944 

البنك 
 الدولي

CPR/FOA/27/INV/274 ألواح رغاوى بوليريثين باستخدام التحول من صناعةCFC-11 إلي تكنولوجيا ثاني 
   Shenyin Polyurethane Xinzhuang Plantأآسيد الكربون السائل في 

536,403 406,426 

البنك 
 الدولي

CPR/FOA/27/INV/277 رغاوى بوليريثين باستخدام ألواح التحول من صناعةCFC-11 إلى تكنولوجيا ثاني 
  Jiangsu Haimen Foam Plantأآسيد الكربون السائل في 

454,790 333,550 

البنك 
 الدولي

CPR/FOA/27/INV/284 ألواح رغاوى بوليريثين باستخدام التحول من صناعةCFC-11 إلى تكنولوجيا ثاني 
  Shenyin Polyurethane Baoshan Plantأآسيد الكربون السائل في 

473,480 332,256 

البنك 
 الدولي

CPR/FOA/27/INV/285 ألواح رغاوى بوليريثين باستخخدام التحول من صناعةCFC-11 إلى تكنولوجيا ثاني 
 Chengdu Jinjiang Foam General Plantأآسيد الكربون السائل في 

554,470 438,682 

البنك 
 الدولي

IDS/ARS/22/INV/61  مرآز التحول وملء األيروصول فيPT candi Swadaya Sentosa 1,175,340 937,859 

البنك 
 الدولي

PAK/FOA/17/INV/06 على التدريجي القضاء CFC-11 و المتكامل الخارجي السطح ذات الرغاوى صناعة في 
PUF في المرنة المصبوبة Master Group: (Master Enterprises Ltd., 

Durafoam Ltd., Khyber Plastic and Polymer Industries Ltd., Procon 
En) 

1,247,330 1,246,300 

 262,738 516,780 في n-pentane من خالل التحول إلى تكنولوجيا CFC-11 على التدريجي القضاءCPR/FOA/28/INV/291برنامج 
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 الوآالة
 

المبالغ الصافية  عنوان المشروع الرمز
الموافق عليها 

)بالدوالرات(  

المبالغ 
المنصرفة 

)بالدوالرات(  
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

 Suzhou Purification Equipmentغاوى بوليثرين الصلبة العازلة في صناعة ر
Factory 

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

NIR/FOA/26/INV/32 على التدريجي القضاء CFC-11 من خالل التحول إلى آلوريد الميثيل في صناعة 
 .Olufoam and Plastic Industries Ltdرغاوى البوليثيرين المرنة في 

84,600 77,708 

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

NIR/FOA/26/INV/36 على التدريجي القضاء CFC-11 من خالل التحول إلى آلوريد الميثيل في صناعة 
 .Chemical and Wire Manufacturers Nig. Ltdرغاوى البوليثيرين المرنة في 

164,500 164,500 

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 للبيئة

GLO/SEV/19/TAS/112 نماذج تدريب على إدارة القضاء التدريجي على المواد المستنفدة لألوزون في الشرآات
 الصغيرة ومتوسطة الحجم

40,000 20,000 

منظمة األمم 
المتحدة 
للتنمية 

 الصناعية

MOR/FUM/34/INV/44الشريحة (بخير التربة في إنتاج الطماطم القضاء التدريجي على بروميد الميثيل في ت
 ) األولي

400,000 1,684 

منظمة األمم 
المتحدة 
للتنمية 

 الصناعية

PAK/REF/19/INV/09  القضاء التدريجي على المواد المستنفدة لألوزون فيthe Chest Freezer Factory 
of Riaz Electric Co. Ltd. 

822,987 693,479 

منظمة األمم 
المتحدة 

تنمية لل
 الصناعية

SYR/FOA/31/INV/61 التحول من CFC-11 إلى cyclopenthane في صناعة ألواح الرغاوى الصلبة في 
National Polyurethane Company (N.P.C.) 

426,104 182,484 

  

 المشروعات التي لم تحقق تقدما خالل اجتماعين متتاليين للجنة التنفيذية

 تأخير في التنفيذ، تقدم الوآالة تقارير إلى اجتماعين متتاليين للجنة التنفيذية بعدم تحقق بعد تصنيف مشروع على أن به .11
أي تقدم، وينبغي أن تحدد الوآاالت المنفذة بالتشاور الكامل مع الحكومة المعنية تاريخ نهائي لتحقيق العالمة القادمة للمشروع 

وستقوم الوآاالت المنفذة إما بتقديم عالمات مع . ف يلغي المشروع تلقائياعلى أن يكون من المفهوم أنه إذا لم تتحقق العالمة سو
 :تواريخ نهائية أو تخبر االجتماع بالعالمات والتواريخ النهائية للمشروعات التالية

المبالغ  عنوان المشروع الرمز الوآالة
الصافية 

الموافق عليها 
)بالدوالرات(  

المبالغ 
المنصرفة 

)بالدوالرات(

 العالمة

 إلي تكنولوجيا CFC-11التحول من  BOL/FOA/28/INV/10 بلجيكا
HCFC-141b رغاوى  في صناعة

 Quimica Andinaالبوليثيرين المرنة في 

توقيع وثيقة مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بحلول 108,4800
 وحددت العالمة في االجتماع –االجتماع الثاني واألربعين 

 األربعين
البنك 

دوليال  
IND/REF/19/INV/92  القضاء علىCFC في صناعة معدات 

 .Chandra Frig Coالتبريد التجارية في 
P., Ltd. 

 حددت – 2004يناير / آانون الثاني31انتقال الشرآة بحلول 130,98466,787
 العالمة في االجتماع األربعين

البنك 
 الدولي

TUN/FOA/26/INV/33 القضاء التدريجي على CFC-11  من
ثاني أآسيد  خالل التحول إلى تكنولوجيا

الكربون السائل في صناعة رغاوى 
 Supermousseالبوليثيرين المرنة في 

وأشار البنك إلى أن تسليم المضخات . يتعين تقديم عالمة529,490422,037
 .2003ديسمبر /سيكون في آانون األول

برنامج 
األمم 
المتحدة 

EGY/FOA/22/INV/64 لقضاء التدريجي على االستهالك المتبقي ا
من المواد المستنفدة لألوزون في قطاع 

 ) شرآة11(الرغاوى 

وأشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى . يتعين تقديم عالمة1,672,0001,252,716
 .2003ديسمبر / بحلول آانون األولCFCتوقف استخدام 
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المبالغ  عنوان المشروع الرمز الوآالة
الصافية 

الموافق عليها 
)بالدوالرات(  

المبالغ 
المنصرفة 

)بالدوالرات(

 العالمة

 اإلنمائي
برنامج 
األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

URT/FOA/26/INV/11 القضاء التدريجي على CFC-11 من 
خالل التحول إلى آلوريد الميثيل في 
صناعة رغاوى البوليثيرين المرنة في 

Pan Africa Enterprises Ltd. 

وأشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى . يتعين تقديم عالمة213,800216,053
ون في آانون أن زيارة التفتيش النهائية يتوقع أن تك

 2004يناير /الثاني

برنامج 
األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

URT/FOA/31/INV/13 القضاء التدريجي على CFC-11 في 
صناعة ألواح الرغاوى المرنة من خالل 

 Plyfoam التحول إلى آلوريد الميثيل في 
Limited 

ائي إلى وأشار برنامج األمم المتحدة اإلنم. يتعين تقديم عالمة175,13489,485
أن زيارة التفتيش النهائية يتوقع أن تكون في آانون 

 2004يناير /الثاني

منظمة األمم 
المتحدة 
للتنمية 
 الصناعية

NIR/REF/26/INV/30  استبدال السائل المبردCFC-12  بـ HFC-
134a ومعامل إرغاء CFC-11 مع 

cyclopentane في صناعة أجهزة التبريد 
 A.G. Leventisالمنزلية في 

 تدمير المعدات بحلول االجتماع الحادي واألربعين190,420119,077
 

منظمة األمم 
المتحدة 
للتنمية 
 الصناعية

TUN/ARS/28/INV/35  القضاء التدريجي علىCFCs في 
Laboratoires Parcos 

وأشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية . يتعين تقديم عالمة76,12768,618
ة إلى أن المنشأة المتبقية وتزويد المعدات ينبغي الصناعي

 .2003نوفمبر /االنتهاء منها بحلول تشرين الثاني

 

 المشروعات ذات القضايا المعلقة

ويجرى تناول .  في صناعة الرغاوىCFCsتتعلق المشروعات التالية باستخدام ثاني أآسيد الكربون السائل آبديل لـ  .12
 السائل في المغرب واستخدام التكنولوجيا بشكل عام في الوثيقة ثاني أآسيد الكربونمسألة 

)UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/65 .( ويرد فيما يلي مقررات من االجتماع األربعين واإلجراءات المزمع القيام بها في
 .االجتماع الحادي واألربعين

 اإلجراء المزمع في مقرر االجتماع األربعين عنوان المشروع الرمز الوآالة
االجتماع الحادي 
 واألربعين

 إلى CFC-11تحول صناعة ألواح البوليثيرين من CPR/FOA/28/INV/293 البنك الدولي
 Changzhouتكنولوجيا  ثاني أآسيد الكربون السائل في 

Huangfa Co. Ltd., Foam Plant 

رسالة بإمكانية  مواصلة الرصد
 اإللغاء

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

MOR/FOA/22/INV/08 القضاء التدريجي علىCFCs في صناعة ألواح 
 .Richbond S.Aالرغاوى المرنة في 

رسالة بإمكانية  مواصلة الرصد
 اإللغاء

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

MOR/FOA/23/INV/13 القضاء التدريجي علىCFCs في صناعة ألواح 
 .Salidor S.Aالرغاوى المرنة في 

قرر بشأن تأجيل أي م
اإللغاء حتى االجتماع 

 الحادي واألربعين

رسالة بإمكانية 
 اإللغاء

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

MOR/FOA/23/INV/19 القضاء التدريجي علىCFCs في صناعة ألواح 
 الرغاوى المرنة في

Mousse d'Or S.A. 

 تحديد عالمة رسالة بإمكانية اإللغاء

برنامج األمم 
المتحدة 
 ائياإلنم

MOR/FOA/25/INV/22 صناعة التحول إلى تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون السائل في
 Bonbino في CFC-11ألواح الرغاوى المرنة لتحل محل 

Confort 

تأجيل أي مقرر بشأن 
اإللغاء حتى االجتماع 

 الحادي واألربعين

رسالة بإمكانية 
 اإللغاء

 

اوى لمدة سنتين للسماح للمورد بتغيير تشكيل التكنولوجيا التي يمكن تطلب حكومة المغرب تمديد مشروعات الرغ .13
معها إنتاج آثافة رغاوى مالئمة ولتتمكن الشرآات من استخدام تشكيل آلوريد الميثيل لتلبية احتياجات القضاء التدريجي على 

CFCواالمتثال . 
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الصين  في Changzhou Huangfaويمكن استخدام نفس الحل في مشروع رغاوى  .14
(CPR/FOA/28/INV/293) . ومن أجل هذا المشروع، أشار البنك الدولي إلى أن المعدات قد سلمت إلى المصنع ويجرى

 وقد بدأ مشروع .  لثاني أآسيد الكربون السائل مع مجموعة واحدة لشراء المعداتمشاريع   9 وهذا المشروع من بين. ترآيبها
آان (بارا مر ببعض المشاآل خالل إجراؤه الذي يتطلب زيارتين من المورد اخت) Changzhou Huangfa( مشروعات 9من 

أما المصانع الثمانية األخرى، بما في ذلك هذا المصنع، تنتظر نتائج االختبار  نظرا ألن المعدات من ). مارس/ آذار3آخرها 
نه لم يتمكن من إرسال التقنيين إلى المصنع وآان من المحدد أن يزور المورد المصنع مرة ثانية لحل المشكلة، ولك. نفس المورد

 .نتيجة لقيود السفر إلى الصين وفي داخلها

 المشروعات ذات تقاریر حالة: القسم الثاني

بينما ال تخضع مشروعات الدعم المؤسسي ومصرف الهالون وتدريب العاملين في الجمارك واالستعادة وإعادة التدوير  .15
 36/14المقرر ( إلغاء المشروعات، قررت مع ذلك اللجنة التنفيذية مواصلة رصدها، آلما اقتضى األمر والمشروعات البيانية إلجراءات

وأشارت الوآاالت إلى تحقيق بعض التقدم في جميع هذه المشروعات باستثناء المشروعات البيانية لبروميد الميثيل في بوتسوانا ). ب(
 .والكاميرون وأوغندا

 

 قترح إمكانية إلغاءها في االجتماع األربعينمشروعات م: القسم الثالث

يتم إلغاء المشروعات إما من خالل اتفاق متبادل بين الوآاالت المنفذة والبلد المعني أو من خالل إلغاء المشروعات التلقائي إذا لم  .16
 .حت الوآاالت المنفذة ذلكويجرى إلغاء أنشطة إعداد المشروعات آما اقتر. تتحقق المشروعات العالمات والتواريخ النهائية

 

 اإللغاء من خالل اتفاق متبادل

 ينبغي إلغاؤها بناء على اتفاق متبادل بين الحكومة 3 مشروعات واردة في الجدول 4أشارت الوآاالت المنفذة إلى أن  .17
ذ اللجنة التنفيذية من أجل أن تأخ) ب(40/16والسبب في إلغاء مشروع منصوص عليه في المقرر . والوآالة المنفذة المعنية

ولم يسجل قضاء تدريجي لهذه المشروعات عمال بالفقرة . سبب اإللغاء في عين االعتبار في مقرراتها بشأن إلغاء المشروعات
ومع ذلك، وينبغي مالحظة أن مستويات آبيرة من األموال قد صرفت لهذه المشروعات إال أن الشرآات . 39/13ب من المقرر 

 .ستجيبة لمحاوالت الوآالة والحكومات إلعادة تنشيط المشروعاتالمستفيدة لم تكن م

 

 3الجدول 

 المشروعات المقترح إلغاءها من خالل اتفاق متبادل
المبالغ  عنوان المشروع الرمز الوآالة

الصافية 
الموافق عليها 

)بالدوالرات(  

المبالغ 
المنصرفة 

)بالدوالرات(  

قدرات استنفاد 
األوزون 

المقضي عليها 
يا تدریج

 المسجلة

 تعليقات
 

البنك 
 الدولي

IND/REF/22/INV/110  القضاء علىCFCs في صناعة معدات التبريد 
 Refrigeration Components andالتجارية في 
Accessories 

اإللغاء من خالل اتفاق  0 125,37047,994
متبادل نتيجة لعدم استجابة 

 الشرآة
البنك 
 الدولي

IND/REF/22/INV/123 على القضاء CFCs في صناعة معدات التبريد 
 Hindustan Refrigeration Industriesالتجارية في 

اإللغاء من خالل اتفاق  0 132,32049,000
متبادل نتيجة لعدم استجابة 

 الشرآة
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المبالغ  عنوان المشروع الرمز الوآالة
الصافية 

الموافق عليها 
)بالدوالرات(  

المبالغ 
المنصرفة 

)بالدوالرات(  

قدرات استنفاد 
األوزون 

المقضي عليها 
يا تدریج

 المسجلة

 تعليقات
 

البنك 
 الدولي

IND/REF/22/INV/124  القضاء علىCFCs في صناعة معدات التبريد 
 Refrigerators and Homeالتجارية في  

Appliances P. Ltd. 

اإللغاء من خالل اتفاق  0 147,30047,994
متبادل نتيجة لعدم استجابة 

 الشرآة
برنامج 
األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

PAN/FOA/22/INV/09  القضاء علىCFCs في صناعة ألواح رغاوى 
 Productos Moldeadosالبوليسترين البثقة في 

America S.R. Ltda. (Plasticos Modernos) 

اإللغاء من خالل اتفاق  0 339,296125,970
متبادل نتيجة لعدم استجابة 

 الشرآة

 

 38/8مشروعات ألغيت تلقائيا عمال بالمقرر 

 Kolinton لمشروع تبريد 2003 يوليه/ تموز31على عالمة توريد المعدات بحلول ) ثالثا) (هـ(40/17وافق المقرر  .18
وأبلغت المنظمة أن العالمة لم .  الذي نفذته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(NIR/REF/26/INV/44)في نيجيريا 

. 2003ديسمبر / مع انتهاء المشروع في آانون األول2003نوفمبر /تتحقق، إال أن التوريد ينبغي أن يتم في تشرين الثاني
 .2003مارس /نظمة االجتماع التاسع والثالثين أن البدء النهائي للمشروع سوف يتم في آذاروأبلغت الم

نظرا ألن القضاء التدريجي من المشروع بدا حرجا المتثال البلد ) ب(38/8لم يتم إلغاء المشروع تلقائيا عمال بالمقرر  .19
 ، )ب(38/8عمال بالمقرر و. لتدابير الرقابة لبروتوآول مونتريال الحالية أو في المستقبل

 

ومازال رد الحكومة . طلب من نيجيريا أن تقدم آراءها عن اإللغاء مع أي إجراءات قد تتخذها الحكومة إلعادة تنشيط المشروع
 .معلقا

 

 تأثير المشروعات التي تم إلغاؤها والمتأخرة على االمتثال: القسم الرابع

 .لنسبة للمشروعات المقترح إلغاؤها وآذلك المشروعات المتأخرةيتناول هذا القسم األثر على االمتثال با .20

 المشروعات المقترح إلغاءها واالمتثال

 في نيجيريا Kolintonمشروع تبريد ال تشكل المشروعات المقترح إلغاءها أي حرج على االمتثال فيما عدا  .21
(NIR/REF/26/INV/44)الذي ذآر فيما سبق . 

  التنفيذ واالمتثالالمشروعات ذات التأخير في

وجد االجتماع الرابع عشر لألطراف أن البلدان التالية غير ممتثلة أو يحتمل عدم امتثالها لتدابير الرقابة لتجميد  .22
CFCs والهالونات وبروميد الميثيل وقد صنف االجتماع األربعون للجنة التنفيذية هذه المشروعات على أنها مشروعات ذات 

 . بوليفيا وليبيا وفييت نام:تأخير في التنفيذ

ومازالت العالمة الموضوعة في االجتماع األربعين . لم يحقق مشروع الرغاوى في بوليفيا الذي تنفذه بلجيكا أي تقدم .23
 .سارية المفعول نظرا ألن التاريخ النهائي الذي وضعه االجتماع األربعون يقع بعد االجتماع الحادي واألربعين
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. ألمم المتحدة اإلنمائي إلى أن مشروعي الرغاوى في ليبيا حققا بعض التقدم نظرا لطلب معدات جديدةأشار برنامج ا .24
 بينما تم تسليم المعدات، لم تحضر الشرآة (LIB/FOA/32/INV/08)ومع ذلك، في حالة مشروع رغاوى وحدة بني غازي 

وينتظر البرنامج ترخيص الحكومة لنقل . لبلد لمناقشة المشروعلمقابلة ممثلي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعد أن وصلوا إلى ا
 وهو مشروع طلب – (LIB/FOA/32/INV/06)معدات ثاني أآسيد الكربون السائل من مشروع رغاوى القرابولي في ليبيا 

طي ومع ذلك، لم تع. (LIB/FOA/32/INV/05) إلى المشروع المتأخر، مشروع رغاوى وحدة سبها –بشأنه تقرير حالة 
وبالرغم من أن مشروع قرابولي طلب في األصل تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون السائل، اختار بعد . الحكومة الترخيص بالنقل

 .ذلك تكنولوجيا آلوريد الميثيل

أشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن مشروع المساعدة التقنية لمصرف الهالون في فييت نام  .25
(VIE/HAL/29/TAS/23)وطلب االجتماع الخامس عشر لألطراف من فييت نام االستفادة من المساعدة .  قد تم االنتهاء منه

 ومساعدة القضاء التدريجي على الهالون التي تقدمها المنظمة ولجنة الخيارات التقنية للهالونات CAPالجارية المقدمة من 
 .ط والمنصات في سفن النف2402لتحديد بدائل استخدام الهالون 

 

 المشروعات المطلوب بشأنها تقارير حالة واالمتثال

توجد بعض المشروعات المطلوب لها تقارير حالة في البلدان التي وجد االجتماع الخامس عشر لألطراف أنها غير  .26
وسنت ) آما ورد أعاله(بيا بوتسوانا والكاميرون ولي: وتشمل هذه البلدان. أو اعتمدت خطط عمل/ممتثلة أو يحتمل عدم امتثالها و

 .وباستثناء مشروع الدعم المؤسسي في سنت آيتس ونيفس، لم يحقق أي من هذه المشروعات أي تقدم. آيتس ونيفس وأوغندا

 والكاميرون (BOT/FUM/25/DEM/05)وفيما يتعلق بالمشروعات البيانية لبروميد الميثيل في بوتسوانا  .27
(CMR/FUM/25/DEM/16)مة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن التقرير النهائي لالستشاري الوطني لم ، أشارت منظ

وعمال بالمقرر . يكن متاحا واتصلت بالحكومة لحث االستشاري على إعداد التقرير حتى يتسنى تنظيم حلقة العمل النهائية
. يران لمشروعين في سنت آيتس ونيفسوطلب تقر. سيمكن هذان المشروعان البلدان من تحقيق القضاء الكامل) أ(38/26

وم  تق(STK/REF/24/TAS/04)وطلب تقرير حالة لعنصر خطة إدارة التبريد للمساعدة في تصميم السياسات والقواعد 
أآتوبر /آندا إلى أن سنت آيتس ونيفس قد خططت االنتهاء من مشروع تشريع في تشرين األول وأشارت حكومة. بتنفيذهما آندا

، ولم تكن هناك أي إشارة طوال شهر تشرين 2003أبريل /ة عمل بشأن السياسية عقدت في نيسان عقب حلق2003
وطلب تقرير حالة آخر لمشروع الدعم المؤسسي . أآتوبر على االنتهاء من مشروع التشريع/األول

(STK/SEV/21/INS/02)لوسيا قدمت المساعدة إلى وأبلغ البرنامج أن سنت.  الذي يقوم بتنفيذه برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 .سنت آيتس ونيفس في إعداد تقارير مرحلية للدعم المؤسسي وطلب سلف نقدية

وافق االجتماع الخامس عشر لألطراف على خطة عمل لبروميد الميثيل دون المساس بتشغيل اآللية المالية لتمكين  .28
 طن من قدرات استنفاد األوزون إلى 1.9ك بروميد الميثيل من أوغندا من العودة إلى االمتثال وقام بتغيير خط األساس الستهال

وطلب تقرير حالة لمشروع القضاء التدريجي على بروميد الميثيل .  طن من قدرات استنفاد األوزون6.3
(UGA/FUM/34/INV/08)وأشارت المنظمة إلى توقف تنفيذ المشروع .  الذي تنفذه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

ناء على طلب الحكومة لتغيير التكنولوجيا التي قدمت مع التقرير المرحلي بشأن المشروع في الوثيقة ب
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/68. 
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 توصيات   
 :قد ترغب اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والتمويل في توصية اللجنة التنفيذية أن 

مانة بشأن المشروعات ذات التأخير في التنفيذ التي قدمتها بلجيكا وآندا تحاط علما مع التقدير بالتقارير المقدمة إلى األ 1
 التنفيذ وألمانيا وبولندا والوآاالت المنفذة األربع آما وردت في الوثيقة بشأن التأخير في

(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/10) .   

ى أن بها تأخير في التنفيذ على وجه تطلب من حكومتي فرنسا واليابان تقديم تقارير عن المشروعات التي صنفت عل 2
 .السرعة

تالحظ أن األمانة والوآاالت المنفذة سوف تتخذ اإلجراءات القائمة طبقا لتقييم األمانة للحالة، أي حدوث تقدم أو بعض  3
 .التقدم أو عدم حدوث تقدم وتخطر الحكومات والوآاالت المنفذة حسب المطلوب

 : اتفاق متبادلتلغي المشروعات التالية من خالل 4

 (IND/REF/22/INV/110) في الهند The Refrigeration Components and Accessories )أ(
 من المبلغ الموافق 2002 دوالر قد صرف طوال عام 47 994الذي ينفذه البنك الدولي، مالحظة أن مبلغ 

ى أي من قدرات استنفاد للمشروع دون القضاء التدريجي عل) زائدا تكاليف الدعم( دوالر 125 370عليه 
 .األوزون

 الذي (IND/REF/22/INV/123) في الهند The Hindustan Refrigeration Industriesمشروع  )ب(
 من المبلـغ الموافـق 2002 دوالر قد صـرف طـوال عام 49 000ينفذه البنك الدولي، مالحظة أن مبلغ 

ضاء التدريجي على أي من قدرات استنفاد للمشروع دون الق) زائدا تكاليف الدعم (132 320عليـه 
 .األوزون

 في الهند The Refrigerators and Home Appliances Refrigeratorsمشروع  )ج( 
(IND/REF/22/INV/124) دوالر قد صرف 47 994 الذي ينفذه البنك الدولي، مالحظة أن مبلغ 

للمشروع دون القضاء )  تكاليف الدعمزائدا( دوالر 147 300 من المبلغ الموافق عليه 2002طوال عام 
 .التدريجي على أي من قدرات استنفاد األوزون

 (PAN/FOA/22/INV/09) في بنما The Productos Moldeados Americaمشروع رغاوى  )د(
 2002 دوالر قد صرف طوال عام 125 970الذي ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مالحظة أن مبلغ 

للمشروع دون القضاء التدريجي على أي ) زائدا تكاليف الدعم( دوالر 339 296موافق عليه من المبلغ ال
 . من قدرات استنفاد األوزون

سوف تشير األمانة إلى  (11اعتماد العالمات والتواريخ النهائية المشار إليها في الجدول التالي للفقرة  5
 . )التواريخ النهائية الناقصة خالل االجتماع/العالمات

 للمشروعات التالية لتمكين الموردين من حل المشاآل 2005ديسمبر /توافق على التمديد لمدة سنتين حتى آانون األول 6
 :  لتلبية احتياجات االمتثالCFC-11التقنية المعلقة بشأن حالة آلوريد الميثيل الذي سيستخدم مؤقتا آبديل لـ 

 الذي ينفذه (CPR/FOA/28/INV/293)صين  في الThe Changzhou Huangfaمشروع رغاوى  )أ(
 .البنك الدولي

 الذي ينفذه برنامج (MOR/FOA/22/INV/08) في المغرب .The Richbond S.Aمشروع رغاوى  )ب(
 .األمم المتحدة اإلنمائي
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 الذي ينفذه برنامج (MOR/FOA/23/INV/13) في المغرب .The Salidor S.Aمشروع رغاوى  )ج(
 .ائياألمم المتحدة اإلنم

 الذي ينفذه (MOR/FOA/23/INV/19) في المغرب .The Mousse d' Or S.Aمشروع رغاوى  )د(
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 الذي ينفذه (MOR/FOA/25/INV/22) في المغرب The Bonbino Confortمشروع رغاوى  )هـ(
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 على (NIR/REF/26/INV/44) في نيجيريا The Kolinton Refrigerationتؤآد على وجوب إلغاء مشروع  7
أن يخضع ألي مشورة من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أو حكومة نيجيريا التي طلبت المشروع، وأن 

 .اإللغاء قد تم

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 




