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 موجز تنفيذي

بحث مواصلة ل سابقة لتقييم االتفاقات المتعددة السنوات نظريةتوصيات دراسة عمال بھذا التقرير قدم يُ  -1
من فعالية أنشطة االتفاقات المتعددة السنوات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة بالمتعلقة  مجموعة من المسائل

البيانات التي تم جمعھا خالل  ويستند التقرير إلى .تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأجل 
، 2013 /شباطوفبراير /كانون الثانيبين يناير ات حجم االستھالك المنخفضذبلدان الغير من زيارات ميدانية لثمانية 

التبريد تقنيي تدريب  فعاليةتقييم ، بحث الھذا النطاقوفي . والرغاوىالتبريد  يركز بشكل رئيسي على قطاعيو
حوافز لتحويل معدات البرامج و؛ تدويرالسترداد وإعادة االوأنشطة نفاذ؛ اإل موظفيغيرھم من الجمارك وموظفي و

 مسائلأيضا  التقرير بحث. ووالتحويالت في قطاعات التصنيع ؛توعيةالتصال والأنشطة اوالمستخدمين النھائيين؛ 
  .في التنفيذ اتاإلبالغ وأسباب التأخيرمسائل و؛ ةياتوسياستنظيمية ومسائل التمويل بتتعلق 

 النتائج والدروس المستفادة

 المواد الكلوروفلوروكربونيةستھالك في زيادة الخفض الفعلي الالتبريد في مجال أنشطة التدريب لم تسھم  -2
 أساسابالتأكيد  سيتيحمما اإلجراءات الحكومية والمبادرات البيئية بشكل عام،  فيالقطاع  ثقةبناء في أيضا فحسب، بل 

  .الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط إدارة إزالة الموادتنفيذ لمن المؤكد للغاية و يةللمساعي المستقبل امؤاتي

غير رسمية، سيكون و الجمعياتمن خالل  ةرسمية وبالمثل، عززت مبادرات التدريب إنشاء شبكة قطاعي -3
 ھم في زيادة إضفاء الطابع الرسميستلھا دور محوري في تسھيل أنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وس

  .مزيد من التنمية االقتصاديةالنحو  البلدة وبالتالي المساھمة في مسار يالتجارة مھنيالإضافة و

في مجال  المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة لألوزون تدريبلخطط اإلزالة الوطنية وتدرج  -4
 الوة على ذلك،ز. وعخطط إدارة غازات التبريد أو كعنصر مميلاستمرار كالتبريد إما  لتقنييالجيدة الخدمة ممارسات 

ھذه الجھود  فإنالوقت المناسب، خدمة. وعندما تنفذ في شراء وتوزيع أدوات مصحوبا بالتدريب يكون ما كثيرا 
ھذه النتيجة بدقة لعدم وجود . غير أنه لم يجر تقدير انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون خفضعلى تؤثر المشتركة 

 .منھجية مناسبة

ومع ذلك، . حافزا قويا للمتدربين المحتملين تمثل البلدان أن شھادة كفاءة التدريب ةعدوقد أثبتت التجربة في  -5
إدارة إزالة المواد  سيكون من المفيد لتنفيذ خطط ،ولذلك ال تستخدم جميع الدول قيد االستعراض ھذا الحافز.

على النظر في وضع سياسات  5المادة حث اللجنة التنفيذية بلدان مكن أن تمن المإذا كان  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .التبريد تقنييإلدراج ھذه الشھادات ل

السوق التي قد تؤثر على التقدم الطبيعي لعملية ناجحة  يف ةمرغوبالغير تطورات ال ھيثمة سبب للقلق و -6
لمواد لمنخفضة الجودة بدائل المن  كميات ضخمةالمواد المستنفدة لألوزون، مثل وجود  زالةإلبخالف ذلك 

 .تغييرالالقطاع نحو  سلوكتضر بأيضا  فحسب، بل بالمعداتيمكن أن تلحق الضرر  الالتي  الكلوروفلوروكربونية

تدريب موظفي الجمارك والمبادرات ذات الصلة تحديات معينة وخصائص ، صادف ي بعض البلدانوف -7
وعدم وجود البنية التحتية  غازات التبريدالكشف عن وتقادم معدات ضعف ، ولموظفيناإللزامي لدوران الالقطاع مثل 
ويتطلب األمر التغلب على . ح الشھاداتنالتي تم سليم، مثل عدم وجود مرافق المختبراتاللوائح بشكل  الالزمة إلنفاذ

 .ھاتنفيذ وعمليةخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تصميمبعض ھذه المشاكل أثناء 

الجمھور العام وكذلك صناع  لتقديم معلومات إلىعلى نطاق واسع التوعية واالتصال  أنشطةواستخدمت  -8
المركزي  الصعيدزيادة مستوى الدعم من السلطات على في كل بلد ذلك ونتج عن . القرار على جميع المستويات

 عية في المساعيالتوواالتصال أنشطة استمرار استخدام على شجع تھذه الحقيقة وحدھا مثل و ات،المجتمعصعيد و
 .خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمستقبلية بشأن 
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السابقة مثل التأخر في بدء  الصندوق المتعدد األطرافبعض البلدان تحديات في تنفيذ مشروعات  تاجھوو -9
 التنظيمية، وبطء صرف أموالية والسياساتالتدابير بما في ذلك روع وتنفيذھا في الوقت غير المحدد، أنشطة المش

 يساعداالتفاقات المتعددة السنوات  نھج ويبدو أن. طويلةالإلجراءات الحكومية نتيجة ل، جزئيا على األقل، لمشروعا
في مشروع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة كل مبادرات عن طريق دمج التغلب على بعض الصعوبات  على
التي قد تستدعي المواد ھذه إلزالة في الوقت المناسب و، ولكن ھذا وحده قد ال يكون كافيا لضمان التنفيذ الناجح واحد
 .الصندوق المتعدد األطرافقبل لبلدان من لساعدة أكثر تركيزا م

ر لجمع وإعادة تدوي القائمة االستصالح واالسترداد وإعادة التدويرستخدم اآلن بنجاح معدات وتُ   -10
ومع . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةت من الطلب على الواردا خفضوبالتالي  22-ھيدروكلوروفلوروكربونال

ة بين نقاط تجميع غازات اللوجستيالصلة تطوير مواصلة حدات األوزون الوطنية إلى والوكاالت المنفذة وتحتاج ذلك، 
ملزمة لضمان الجودة ونطاق الالتنظيمية  الشروطأن تدعم  وعليھا. االستصالحوتدوير الإعادة التبريد ومراكز 

 .تحفيزالحوافز ولل، بما في ذلك نظام مستدامالتشغيل تحقيق اللالنموذج االقتصادي  فضال عنالتغطية، 

أنشطة التعزيز على الحفاظ  إلى الحاجة إلى الميدانيةالزيارات أثناء لمتكررة وتشير إحدى التوصيات ا -11
 .لضمان استدامة النتائج ةرئيسيمن العوامل الباعتباره  ھاوتعزيزالمؤسسي 

وحدة األوزون  قواعد بياناتبتربط الجمارك ة للنظم الحاسوبية تطوير برمجيا لمت اليونيدو دعموقد  -12
بالتعاون إلى اليونيب لجنة التنفيذية تطلب ال ويمكن أن. الصين ھيھذا الجھد على مثل من األمثلة الناجحة والوطنية. 

تجربة ناجحة جدا في عن وباإلضافة إلى ذلك، أبلغت الصين . مع اليونيدو نشر معلومات حول ھذه التجربة اإليجابية
في المواد المستنفدة التجارة غير المشروعة مراقبة ساعد على يي ذال الموافقة المسبقة عن علمنظام  ضمنالمشاركة 
 .لألوزون

التي أعيد استرداھا من المواد المستنفدة لألوزون الملوثة  ةمالمتراك، شكلت الكميات ي بعض البلدانوف  -13
 ھاوجمعر االسترداد وإعادة التدوي رصد البيانات عن عمليات. وثبت أن والمعالجةوالرقابة التخزين تتعلق بشاكل م

. جيدمع ھذه المھمة بشكل في حين تعاملت بلدان أخرى مھمة صعبة وتتطلب موارد كثيرة بالنسبة لبعض البلدان 
 .المھتمة باألمرمع األطراف تقاسم الق ويتوثاليجابية إلى اإلتجربة وتحتاج ھذه ال

جميع االتفاقات وتشدد . على حياة الناس، بأثرھا منھاودرس مستفاد  ،زالةاإلمن عملية  نتيجة ھامةوتتعلق  -14
التقييم  وخلص. اقتصادي ضغطحدوث ودون فقدان وظائف بالمواد الكلوروفلوروكربونية  إزالةعلى أنه ينبغي تحقيق 

، لى سبيل المثالع في الھندوث فحسب، بل أن األثر كان إيجابيا بصفة عامة. دأدلة تفيد بأن ذلك لم يحإلى وجود 
- ھيدروكلوروفلوروكربونى الإل 11- كلوروفلوروكربونن الالتي تم تحويلھا م ىواالرغ اتشرك واصلت إحدى

أفادت بأن نوعية ثالثة أضعاف منذ التحويل ووإضافة إلى ذلك رفعت إنتاجھا  ةھذه المادة األخيربنتاج اإلب 141
بداية جديدة لمھنة إلى التبريد  تقنييتدريب ، أدى في المكسيكو .العمالء عددالمنتج أصبحت أفضل بعد التحويل وزاد 

 ويسرتشكل المھنة  حددتمھنية  جمعياتإنشاء إلى التدريب ، أدى في بنغالديشو. حتى ذلك الحينفي تراجع كانت 
كون الھدف الرئيسي ألنشطة الصندوق المتعدد تالتي قد ال ع. وھذه النتائج وتبادل المعلومات داخل القطا االتصال

 .بشكل أفضل التوثيقاألطراف تستحق 

  توصياتال

انبعاثات  خفضعلى  أثراخدمة له الشراء وتوزيع أدوات  إلى جانبأو  التبريد وحده تقنييتدريب أن يعتبر  -15
أن تشجع للجنة التنفيذية  ويمكن. لم يقدر بدقة لعدم وجود منھجية دقيقة األثرھذا غير أن . المواد المستنفدة لألوزون

 .من الناحية الكميةقدرات استنفاد األوزون  إزالةبرامج التدريب على  ثرألتقدير منھجية اليونيب على إعداد 

في السوق لمواد الكلوروفلوروكربونية ل وجود بدائل منخفضة الجودةلوكاالت المنفذة ويوصى بأن تراعي ا  -16
 .المستقبل فيمونتريال  بروتوكولأنشطة عند إعداد 
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ينبغي للوكاالت المنفذة  ،خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الل عملية تصميم وتنفيذوخ -17
 مدى مالئمةو اللوائحإنفاذ برك وخاصة تلك المتعلقة تدريب موظفي الجمابظروف المحيطة الوضع تدابير لتحسين 
 .البنية التحتية والمعدات

غازات دعم الحكومات في وضع لوائح لضمان جودة المنفذة أن توكاالت والحدات األوزون الوطنية ووعلى   -18
المستنفدة لألوزون وغازات المواد  استرداد وإعادة تدوير لتشجيع التحفيزلحوافز ولالتبريد المستصلحة وكذلك نظام 

 .المواد الھيدروفلوروكربونيةمن  التبريد

المتعلقة الناجحة ب بتقاسم تجربتھا اليونيمن  الصين بمساعدة فيحدة األوزون الوطنية ويوصى بأن تقوم و  -19
 .الشبكات اإلقليمية لليونيب إحدىفي  الموافقة المسبقة عن علمب

التوعية واالتصال أنشطة وحدات األوزون الوطنية العمل معا لتحسين والوكاالت المنفذة  وينبغي أن تواصل -20
 .لصناع القرار والجمھور العام على حد سواء المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية زالةالمتعلقة بإ

معلومات عن نشر في الصين بوحدة األوزون الوطنية وبالتعاون مع اليونيدو  اليونيبويوصى بأن يقوم   -21
 .في الصينوحدة األوزون الوطنية قاعدة بيانات الجمارك بربط على تساعد  يةمجبريجابية في تطوير اإلتجربة ال

االسترداد وإعادة المتعلقة بنظام لرصد وجمع البيانات  وضع اليونيب إلىجنة التنفيذية للتطلب ا ويمكن أن -22
 رنامج المساعدة على االمتثاللبيجابية من خالل المكاتب اإلقليمية ارب اإلتجالمعلومات عن ونشر  التدوير

 .واجتماعات الشبكة

متعدد السنوات ال اتتفاقالا لمشروعاتتقرير التقييم النھائي في اإلحاطة علما بد ترغب اللجنة التنفيذية وق  -23
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12 في الوثيقة على النحو الوارد

  مقدمة

االتفاقات المتعددة  مشروعات على المرحلة الثانية من تقييم 2012 ه/تموزيولي التنفيذية فيوافقت اللجنة  -24
متعددة التفاقات اال"دراسة نظرية عن تقييم وھي مرحلة أولى، . وأعدت في وقت سابق )66/12السنوات (المقرر 
اتفاقا من  36ة من عينالنظرية الدراسة  ). واستعرضتUNEP/OzL.Pro/ExCom/65/9 السنوات" (الوثيقة

متعددة التفاقات االمجموعة من االستنتاجات المتعلقة بعمل  إلى وخلصت بلدا 32 فياالتفاقات المتعددة السنوات 
الدراسة النظرية نتائج  المستندة إلىختصاصات فضال عن مسائل يوصى بمواصلة النظر فيھا. وتشدد االالسنوات 

ن وم ./أو المساھمة في االمتثالالمواد المستنفدة لألوزون و إزالةفي االتفاقات المتعددة السنوات فعالية أنشطة  على
االسترداد أنشطة و نفاذ؛غيرھم من موظفي اإلالجمارك وموظفي التبريد و تقنييتدريب  المشار إليھا ھوبين األنشطة 
التحويالت في والتوعية؛ االتصال ووأنشطة برامج الحوافز لتحويل معدات المستخدمين النھائيين؛ و؛ روإعادة التدوي

وأسباب  اإلبالغومسائل ية؛ اتالتنظيمية والسياسوالمسائل  التمويلع. وتتعلق المسائل األخرى بقطاعات التصني
 .في التنفيذ اتالتأخير

في ذات حجم االستھالك المنخفض ر البلدان غي من ةعينة من ثماني ،على حدةكل  ،زار ثالثة استشاريينو -25
ي. وھذه إلعداد ھذا التقرير التجميع كمادة عملتتقارير قطرية وصاغوا معلومات جمعوا المناطق الجغرافية، و شتى

شروعات أساسا على مالبحث ركز والھند والمكسيك وتركيا و مصرو كولومبياو الصينو بنغالديش وشيليالبلدان ھي 
أو المحتملة  الفعليةجتماعية االضطرابات في بلدين بااللتقييم وبعض المشروعات الخاصة بالرغاوى. وتقيد االتبريد 
 .في جميع البلدان ممتازاتعاون المكاتب المحلية كان ولكن 

عن يح حدات األوزون الوطنية لضمان اإلبالغ الصحوالتقارير مع الوكاالت المنفذة ووجرى تقاسم مشاريع  -26
ھذه  الحسبانالحالة في ت التقارير النھائية لدراسات ذة. وأخالتي تم جمعھا خالل الزيارات القطري الوقائعيةلمعلومات ا

 .التقارير القطرية على اإلنترنت في مكتبة التقييم أو يمكن طلبھا من أمانة الصندوقت. وتتاح التعليقا
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الرئيسية واختيار أساليب جمع  األسئلةتحديد ب البحثمنھجية دراسة الحالة المستخدمة في ھذا وسمحت   -27
فردية وجماعية مع مقابالت الل الزيارات الميدانية ة. وجرت خالتفصيلي واألسئلة المسائلبمصفوفة ت. وأعدت البيانا
الجمارك ومختلف ات النظيرة في إدارة الجھبما في ذلك مكتب األوزون الوطني، و ينأصحاب المصلحة الوطنيشتى 

بيانات ثانوية من المستفيدين (الكتيبات واالطالع على السجالت)، وكذلك بجمع لمقابالت . واستكملت ھذه االمستفيدين
البيانات التي تم جمعھا ص. وجرى مقارنة وورش عمل القطاع الخا ينالنھائي ينلمستخدممواقع امالحظة مباشرة ل

وحدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة والثنائية ق. واستعرضت الوثائ واردة فيمعلومات بعلى الصعيد الميداني 
  .لمعلوماتالوقائعية ل ةدقالالمشاريع للتأكد من 

  مساھمة في االمتثالأو الو/المواد المستنفدة لألوزون  إزالةفعالية أنشطة االتفاقات المتعددة السنوات في 

  التبريد تقنييتدريب 

ية خطط القطاعالأو والمواد الكلوروفلوروكربونية المواد المستنفدة لألوزون تشتمل الخطط الوطنية إلزالة  -28
قت ض. وفي والتبريد في جميع البلدان قيد االستعرا تقنييبرامج تدريب لعلى  لمواد الكلوروفلوروكربونيةإلزالة ا
دارة إل ھاخطط طةثالثة بلدان (بنغالدش وشيلي ومصر) تنفيذ أنشواصلت ، إلزالة الوطنيةل ھاخطط على ةالموافق

خطط اإلزالة الخاصة ب أنشطة التدريبفي في وقت الحق التي أدرجت التدريب  عناصر، بما في ذلك غازات التبريد
حددت ود. التبري ةأجريت في قطاعات خدم مسوحاتن من خالل تقنييالعدد اإلجمالي من ال وجرى تقديرالوطنية. 

تنفيذ برامج التدريب أنشطة م. وعادة ما يتطلب تدريبھالذين يتعين خدمة ال يتقنيلعدد أھدافا خطط إزالة وطنية أربع 
إعداد سبيل المثال ال الحصر شراء معدات تدريب، وإنشاء مرافق تدريب وعلى ، بما في ذلك عديدة تحضيرية

جميع البلدان . وقدمت من المدربين المؤھلينأدنى ب، فضال عن تحديد واختيار وتدريب عدد طباعة مواد تدريو
 ).(انظر المرفق األولبشأن عدد التقنيين الذين تم تدريبھم وعدد مرافق التدريب التي تم إنشاؤھا أو تجھيزھا سجالت 

في المائة في مصر  5من  للتقنيين في البلدالتقنيين الذين تم تدريبھم من مجموع العدد التقديري نسبة وتتراوح  -29
وعدد خطط إدارة غازات التبريد بموجب  اإضافي تقنيا 276تدريب في مصر، تم  ها. غير أنفي المائة في تركي 97إلى 

خطط اإلزالة  األھداف المحددة في كثيربلدان ب ةثالثوتجاوزت  إعادة التھيئة لمواد بديلة. جبرنامفي غير معروف 
لمن تم تدريبھم مئوية ، تراوحت النسبة الخمسة بلدان أخرى . وفي)(كولومبيا والمكسيك وتركيا االخاصة بھالوطنية 

 .في المائة 83في المائة إلى  32إلى العدد المستھدف من التقنيين ما بين 

 قدم التدريب من خالل مجموعة متنوعة من األطر المؤسسية، من الجامعات الوطنية والمدارس المھنيةو -30
الھند ض. وفي لھذا الغرأنشئت كولومبيا) أو ھياكل محددة و تدريب متخصصة (شيلي(الصين والمكسيك) إلى معاھد 

حدة إدارة و يكافئما ( دارةلإل إشراف المنظمة اإلقليميةخلية تدريب تحت  15تقدم التدريب  ،على سبيل المثال
فريق من أربعة وتدريب  ومعھدباالختيار قائم شخص قائم بالتنظيم وشخص ل خلية على كات). وتشتمل المشروع
، تقدم التدريب منظمة خاصة ال تھدف إلى تحقيق الربح وھي شيلي ة. وفيواحد واليةعادة أكثر من  يخدمونمدربين، 

 في بعض المدارس أيضاالتدريب يقدم ولكن  ،البلدفي جميع أنحاء المعھد الوطني لتدريب المھنيين ومراكزه المنتشرة 
 الصعيدمركز تدريب (واحد على  15من خالل التبريد  ةلمراكز خدم أنشطة التدريبوفي الصين، أعدت ية. المھن

ة. وفي حين أنه من الصعب تحديد ما ھو المحلي والجمعياتفي الجامعات مقرھم اإلقليمي)  الصعيدعلى  14و الوطني
على  ستتوقفأن االستدامة من المؤكد  فإنهفيما يبدو،  بشكل جيدأنسب ھيكل بالنظر إلى أن مختلف األطر تعمل 

 تين.المحلي المشاركة والملكية

فقد استطاع فريق التقييم، في جميع عدم ثقة في بعض البلدان، بأنشطة التدريب في البداية وفي حين قوبلت  -31
المواد ھا إلزالة أھداف التدريب وتوفير أدوات خدمة لتحقيقالحاالت الثماني، توثيق آثار إيجابية لبرامج 

األنشطة المتعلقة ببروتوكول . ذلك أنه في بداية حالة المكسيك. ومن األمثلة على ذلك ھي الكلوروفلوروكربونية
اليا س ھذا االتجاه حكِ ا. وقد عُ مناھجھ في مجال التبريد من عدد من المؤسسات إزالة أنشطة التدريب، بدأ مونتريال

 .شعبية اكتسبتالتي مھنة التبريد إدخال ويجري إعادة 
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انبعاثات  خفضتأثير على  ةخدمللمناسبة لتدريب في مجال الممارسات الجيدة واستخدام أدوات لكان وربما   -32
 غازات التبريد انخفضاستھالكھا من  أنفي الھند ن. وأكدت ورش الخدمة التي تم زيارتھا المواد المستنفدة لألوزو

في ممارساتھم ھم لتدريبية وتغييرالدورة الخدمة من تخرج عاملي الفي المائة بعد  40في المائة إلى  10من بنسبة 
في  ،لى سبيل المثالوإكماله. وع البرنامج التدريبي تنفيذتوقيت بمباشرة  رتبطة. ويبدو أن حجم األثر اإليجابي يخدملا

قدرات  على خفض استھالكأثر التدريب فقد كان في تركيا،  الذين تم تحديدھمالتبريد  تقنييحين تم تدريب جميع 
في حين  2007ن في عام تقنييمعظم الذ. وأكمل تدريب في التنفي كبيربسبب تأخير ھامشيا في البلد استنفاد األوزون 

 .في تركيا 2007و 2006 يفي عام المواد الكلوروفلوروكربونيةمن استھالك  إلى عدم وجودالتقارير  أشارت

لمشاركين أو أصحاب على ارسوم  فرضما إذا كان فريق التقييم  بحث، )3(أ)( 54/11لمقرر واستجابة ل  -33
م تسجيل ورس تفرض ،الھند فيو. في بعض البلدان التدبيرھذا . وطُبق كون تدبيرا مناسبايللتدريب التقني س العمل
بعض تقدم في تركيا، و. ن عن الدورةوالمتدرب ال يتخلىلضمان أ أساسادوالر أمريكي)  3.6روبية ( 200 اقدرھ

مصر، أعرب صاحب  فيو. أقل شدة لمستفيديناكان موقف و تجاري.للشركات على أساس  امراكز التدريب تدريب
على  يهدفع رسوم معينة إذا كان سيتم تدريب موظف هاستعدادعن  متحركةالھواء أجھزة تكييف  ورشة خدمة

 .التكنولوجيا الجديدة

 ة. ويؤدي عدم وجود شھادة إلى زيادةمتدرب اجتاز بنجاح الدورة التدريبيأن التدريب الشھادة وتؤكد   -34
نفس األھمية ء. غير أن الشھادات ال تحظى بتكييف الھواوالتبريد معدات خدمة ين بغير مناسبقيام عاملين احتماالت 

المواد المستنفدة غازات التبريد من شراء من أجل ن تقنييالشھادة إلزامية للفإن تركيا، . وفي في البلدان قيد االستعراض
وبالتالي يحصلون على فرص عمل ن المدربين في قاعدة بيانات محوسبة، تقنييي المكسيك، يتم تسجيل ال. وفلألوزون
 تمؤھالحيازة مؤشرا على  تعتبر الشھادة نظرا ألن ال ال يتمتع بميزةعلى شھادة  الحائزفإن ي مصر، أفضل. وف

رئيس الحكومة  يحضرھاتخريج وكل مناسبة قوي من الحكومة يحظى بدعم  بنغالديشفي التدريب  أنأعلى. غير 
التدريب شھادات ھي أن المشاركين . وما يدل على أھمية التدريب بالنسبة إلى وزارة البيئةمن ول ؤالمحلية ومس

إال وطنية الھوية البطاقة لم يبدأ العمل ب هرا ألننظأيضا، تحديد الھوية المنطقة وألغراض لعمل في لمراجع كتستخدم 
 .فقط 2003في عام 

وأشار  .التكنولوجيات الجديدة ه ستكون ھناك حاجة إلى تدريب جديد بعد توافرتجدر اإلشارة إلى أنو -35
 مفيدةكون تأن البنية التحتية والخبرات المكتسبة على حد سواء س إلىجميع البلدان األشخاص الذين تمت مقابلتھم في 

ينصب ينبغي أن وطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ر خأنشطة التدريب في إطافي لالستمرار 
وھو  ،على قطاع تكييف الھواء طط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةر خأنشطة التدريب في إطاتركيز 

 .اإلزالة الوطنية خططب في إطار في برامج التدري الحاللم يكن  ما

 :ھذه النتيجة في تحقيقعدة عوامل أسھمت . وفي الھنديعتبر برنامج التدريب ناجحا للغاية و -36

 تشكيل مجموعة واحدة للتنسيق؛  (أ)

 لتنسيق؛ل منتظماجتماع تنظيم   (ب)

  التدريب؛المعنيين بتفويض المسؤوليات إلى الشركاء   (ج)

   رصد؛الوالتنفيذ عن اإلبالغ   (د)

تم تقاسم و. )مواد التدريب بشأنعلى سبيل المثال الوقت المناسب (في تصحيحية إجراءات اتخاذ   (ھ)
بوصفه بلدان أخرى في المنطقة مع  المواد الكلوروفلوروكربونية"نموذج التدريب" الخاص ب

إدارة إزالة المواد  ةخط لمواصلة التدريب في إطار ويستخدم" منھجية التدريب والخبرة الھندية"
 الھيدروكلوروفلوروكربونية. 
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  تدويرال وإعادة االسترداد

 ھو تحقيق خفض االستصالح واالسترداد وإعادة التدوير في خطط اإلزالة الوطنية كان الھدف من أنشطة  -37
مواد الت القائمة على لمعدالالمستوردة، وتخفيض تكلفة التقاعد المبكر  غازات التبريدالطلب على في دائم 

وطبقت البلدان . تدويرھا المستردة والمعاد المواد الكلوروفلوروكربونيةاستخدام ة عن طريق الكلوروفلوروكربوني
نشرت الصين الجزء  ،لى سبيل المثال. وعاالسترداد وإعادة التدوير استراتيجيات مختلفة في نشر واستخدام معدات

جزء صغير لّم . وسُ والسفن البراداتلسيارات القديمة وخصصة لالمفي محطات التخلص  سترداداالاألكبر من آالت 
تدوير لورش التم تسليم جميع آالت إعادة و. التبريد ةخدملإلى مراكز تجارية وصناعية  االستردادنسبيا من آالت 

برنامج كثيرا من  االسترداد وإعادة التدوير ي المكسيك، استفاد مشروع. وفالمتحركةخدمة أجھزة تكييف الھواء 
جديدة أكثر كفاءة في  بأجھزة القديمة استبدال البراداتعن طريق القديمة سترداد معدات التبريد الكفاءة الطاقة حوافز 

اللعب ستخدم ي، حيث "القديم قومي بتغيير"الذي يعني حرفيا  - Cambia tu Viejo. (برنامج استخدام الطاقة
في  استردادتم تركيب آالت . و")غيري رجلك القديم" على أنھا تترجميمكن أن /قديم التي Viejoباأللفاظ في الكلمتين 

بدعم من وجود تدفق مستمر  وحظتفي معظم الحاالت فعالة جدا ھذه االستراتيجية ثبت أن ع ويجمتكز امر 110
 .السترداد وإعادة التدويرة المعدات التي تحتوي على مواد مستنفدة لألوزون إلى محطل

بشكل ھذه المواد  رقابةمشاكل في المكسيك وشيلي  فيغازات التبريد الملوثة وشكلت الكميات الكبيرة من   -38
وأدى  وإعادة التدوير االستردادعمليات  في 22-الھيدروكلوروفلوروكربون غاز التبريد انتشري كولومبيا، مناسب. وف

. استصالحطاقات حفز بناء إلى  المستردة التبريد غازاتنوعية  من والتخوفالقلق بشأن النفايات الخطرة زايد ت
 .2013نھاية عام بخمسة مراكز استصالح  تعملوسوف 

االستصالح واالسترداد وإعادة التدوير أبطأ بكثير مما كان مخططا له في تركيا.  شراء وتسليم معداتوكان  -39
مراكز ثالثة إنشاء . ولم يؤثر تقريبا الكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك فيه المشروع في الوقت الذي توقف  وأكمل

السترداد  أساسا االستردادآالت . واستخدمت 12-الكلوروفلوروكربون على خفض الطلب على احقيقي استصالح تأثيرا
ونظرا لعدم . على الفور 134A-وكربونالھيدروفلورو 22-وكربونفلوروالھيدروكلوروإعادة استخدام غازي التبريد 

التبريد المستردة إلى مراكز إعادة التدوير  غازاتعلى استعداد لجمع وتسليم لم يكن تقنيو الخدمة وجود حوافز، 
 .بسبب الحواجز اللوجستيةستصالح واال

طريقة ة إلى كبير بدرجةفي الھند  وإعادة التدوير االسترداد نجاح برنامجومن الناحية األخرى، يعزى   -40
النضمام إلى على ان تقنييكان الوسيلة الرئيسية لتشجيع الوالذي ن، تقنييفيديو لل. وسلط شريط لبرنامجاترويج 
. وتم ذلك صاحب الورشل الجديدةإلجراءات التي ستجلبھا االفوائد االقتصادية على الضوء بشكل واضح  ،البرنامج

 جدير النھجھذا ذا فإن . ولن الفعليينتقنييالفيديو من الشريط في ن الذين ظھروا وحيث كان الممثلبطريقة مقنعة للغاية 
 .بالتكرار

في بنغالديش ومصر مشاكل استخدامھا المعاد ة ودالمستر غازات التبريدنظام لرصد وواجھت عملية وضع   -41
 .شيلي وكولومبيا والمكسيكفي نظم الرصد بصورة مرضية وتعمل . لموارداكثيفة ات اللوجستيوالھند وتركيا بسبب 

  لتحويل معدات المستخدمين النھائيين الحوافزبرامج 

ين في جھودھا الرامية إلى تحويل معدات تبريد المستخدم شتىالبلدان التي تمت زيارتھا نماذج  استخدمت -42
إعادة تھيئة وقدمت برامج خطط إزالة وطنية وبدأت عدة . باستخدام بدائل غير المواد الكلوروفلوروكربونية ينالنھائي
. الالزمةوالتدريبات األدوات والمعدات على الخدمة ورش  الدعم عن طريق غازات تبريد بديلة. وحصلتإليھا 
أساسا  المعدات الفرديةإلعادة تھيئة  ةمكلفالغير  ةخطه الاستخدام مكثف لھذبوجود بنغالديش ومصر وتركيا  وأفادت

 .لمعدات دون دفع أي حوافز ماليةل العمر االفتراضيتمديد بھذا النھج مح . وسالتبريد المنزلي والتجاري قطاعيفي 

شركات التجارية ين موجھا نحو الالنھائي ينالمستخدممعدات تحويل الحوافز لبرنامج  كانفي شيلي، و -43
في المائة  30 من(متدرج  على أساس سلماختيار المتقدمين، ودفع حوافز للمستفيدين يتضمن وضع نظام ة. والصغير

 ةوحد 162البرنامج بنجاح على عدة مراحل مما أدى إلى تحويل ق. ونفذ في المائة من تكلفة التحويل) والتحق 90إلى 
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 مما أسعدفي الطاقة بعض الحاالت وفورات كبيرة  تحقيق فيوغير المواد الكلوروفلوروكربونية تبريد إلى بدائل 
  .الشركاتأصحاب 

مصر وتركيا في البداية جزءا ال بأس به من المستخدمين النھائيين في قطاع  فيھذه البرامج  واستھدفت -44
إدارية موارد ألنھا تنطوي على ھذه البرامج الطموحة  تطبيقأنه من الصعب جدا ثبت  غير أنه. التبريد التجاري

لم في تركيا، و. ھموحجم من حيث عدد المستفيدين نطاقھاتطلب األمر تقليص  ،في نھاية المطافو. مفرطة وتنظيمية
برنامج استبدال رصيد إلى ل اليحوتم ت. وللبرنامج في األصلن التمويل المخصص مفي المائة  4.7سوى تم صرف ي

وتجاوز . إنشاء صندوق متجددنتيجة  اكبير انجاح حقق على خالف البرامج األخرىالذي  أجھزة تبريد المباني
في مصر، تم والمستبدلة.  أجھزة تبريد المبانيمن حيث عدد  اإلزالة الوطنية ةطخ فيالمحدد كثير الھدف البرنامج ب

سكك حديد لالقومية ھيئة الى وأساسا إلالشركات من  لمستخدمين النھائيينإلى اتوجيه الجزء األكبر من تمويل البرنامج 
ھذا المشروع له . وعربة 116مجموعھا  البالغمكيفة العربات الثلث أسطولھا بالكامل من  إلعادة تھيئة نحومصر 
   .لمصر قوميةأھمية 

  ورفع الوعياالتصال أنشطة 

ترويجا  زيارتھا من البلدان التي تم في كل بلد المقررة خطط اإلزالة الوطنيةالتنفيذ الناجح ألنشطة  تطلب -45
الصناعة.  في مجتمعجيدة الخدمة الجديدة وممارسات التكنولوجيا اللوائح المواد المستنفدة لألوزون وبورفعا للوعي 

 .منتظممختلف الجھات الحكومية والجمھور إنشاء قنوات اتصال وإدارة، بما في ذلك رصد  واستدعت مشاركة
  .رفع الوعينشطة أمواال أل خطط اإلزالة الوطنيةكل خطة من  ميزانية وتضمنت

األنشطة التي تھدف إلى بناء الدعم  )فئتين: (أإلى المنفذة في عينة من البلدان رفع الوعي أنشطة  تقسيميمكن و -46
واشتملت ھذه التشريعات والسياسات على مقاالت في . للتشريعات والسياسات المتعلقة بحماية طبقة األوزون العام

عملية على تيسير التي تركز األعمال (ب) ولألطفال  والقوائم السنويةالبرامج التلفزيونية والكتب الصحف واإلذاعة و
وتعزيز  ؛التحويل مشروعاتمشاركة في التصنيع على المثل تشجيع شركات  لكلوروفلوروكربونيةلمواد اا إزالة

أصحاب المصلحة وتكنولوجيا المعلومات على جديدة ولوائح نشر سياسات ون في أنشطة التدريب؛ تقنييمشاركة ال
 في إطارأنشطة التوعية  أثر لم يتيسر تقديرفي حين و. الخدمةالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وورش  على

حمالت توعية  تنظمال تزال أنھا وأفادت عدة بلدان  .(ب) مجموعةالفقد تيسر تقديره بحساسية في إطار (أ)  المجموعة
 لإلزالةبرامج محددة موجھة نحو تعزيز المبلغ عنھا كانت معظم أنشطة التوعية . غير أن موجھة إلى الجمھور العام

في المكسيك حيث تم شرح دليل التدريب على الممارسات الجيدة من خالل مبتكر نفذ نھج وھناك . نتائج ملموسة حققت
وتم مشاھدة ھذه األفالم . بتكلفة منخفضة جدا وإتاحتھا على موقع يوتيوبمن النوع التدليلي قصيرة فيديو  أفالمإنتاج 

  .مرة 420 000 نحوحتى اآلن 

حتى في الشركات الصغيرة و زالةاإلاألدوات الرئيسية لتحقيق  ھيالوعي  ورفعاالتصال أنشطة كانت كما  -47
من  الوعي ورفعأنشطة االتصال وال يمكن المبالغة في تقدير فعالية . مويلتلم تكن مؤھلة لل بأكملھاقطاعات فرعية في 

  حيث التكاليف.

  التصنيعتحويالت في قطاع ال

سواء من خالل  5المادة العاملة بمقتضى في البلدان الثمانية  الصناعةقطاعات في تحويل جرى معالجة ال -48
 .طنية في البلدان السبعة األخرىاإلزالة الوخطط قطاعية في الصين أو كجزء من خطط 

 . وكان ھناك فيتحديا كبيرا شركات تصنيع الرغاوىحويل بخصائصه المميزة. وشكل تكل نھج ويتميز   -49
في القطاع استحوذت عليھا شركات كبيرة وكانت الشركات  ىاونيع رغتصة شرك 1 000أكثر من أصال الصين 

تنفيذ خطة قطاع وجرى . للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف لةمؤھاألخرى صغيرة جدا لتكون 
دفعھا تمن رسوم العضوية التي  الممولة الصينفي البالستيك  صناعة تجھيز جمعيةفي الصين بمساعدة من  ىالرغاو

كل الصين في البالستيك  صناعة تجھيز جمعية وزارت. إلى الحكومة ھاتقارير الجمعيةتقدم الشركات األعضاء، و
 من خالل، تحققت اإلزالة في القطاع في نھاية المطافوبھا.  تحويل الخاصالمشروع  وساعدتھا على إعدادشركة 
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ت بعد التحويل، زارو. محولة ةشرك 358بمجموع كلي قدره فردية  مشروعات 108و إزالة مشروعات مجموعة 11
التقدم المحرز في كل شركة تقدم الدعم لضمان  تورصد الصين كل شركةفي البالستيك  صناعة تجھيز جمعية

رصد  المنفذةالوكالة بمقدور  كانو. السالمة واللوائح ومسائل، من خالل التدريب على السياسات زالةاإلاستدامة 
 .البراداتجرت عملية مماثلة في تنفيذ خطة قطاع تصنيع . وفي المائة من القطاع 15حوالي 

 ىلرغاوفي قطاعي (تصنيع) ا المواد الكلوروفلوروكربونيةخطتين قطاعيتين إلزالة  تم دمج ،في الھندو -50
ة لمواد الكلوروفلوروكربونيااستھالك  الخطة الوطنية إلزالةوأدرجت كلھا في خطة قطاع خدمة التبريد  معوالتبريد 

وأدى التيسير الناتج عن وضع كل ھذه المشروعات في اتفاق متعدد  .2004 /نيسانفي أبريل اوقت الموافقة عليھ
السياسات التنسيق وتعظيم مبادرات الدعم األخرى مثل  وتعزيزإلى استحداث أوجه تآزر أكثر شموال السنوات 

التكلفة  خفضو زالةاإلبشكل فعال في كلھا التدريب، والتي يمكن أن تسھم حتى و وعيرفع الوالتشريعات، وأنشطة 
إدارة إزالة المواد  ةلخطرصيدا ة لمواد الكلوروفلوروكربونيااستھالك الخطة الوطنية إلزالة  نجاح ة. وسيمثلاإلجمالي

، المعرفة، والتي تم إنشاؤھا أو تعزيزھا شبكة أصحاب المصلحةوسبب منحنى التعلم، ة بالھيدروكلوروفلوروكربوني
 .المبادرات البيئية بشأنبنى مصداقية نفسه الذي ونجاح البرنامج 

بأن جميع البلدان اضطلعت بعملية  تفيد التقاريرو. شركات التصنيععينة تحويل وأكملت جميع البلدان في ال  -51
  .بالنسبة لشركات التصنيعلتمويل لاألھلية فرز لتحديد 

  تمويلبال ذات الصلة المسائل

  استخدام آلية المرونة

المواد المستنفدة إلزالة الوطنية خططھا في تنفيذ  آلية المرونةالتي تم زيارتھا جميع البلدان استخدمت  -52
ة. ويسمح بند أنشطة جديدأو عندما ظھرت  امقرر كانفي أي وقت لم يتيسر فيه تنفيذ األنشطة حسبما لألوزون 
طلبات التغييرات  في حالة تقديملموافقة على تغييرات أكبر تمويل الشريحة باآلية تسمح طفيفة وتغييرات بالمرونة 

 .بشكل صحيح وفي الوقت المناسب

في مصر  خطة اإلزالة الوطنية طلب تمويل أنشطة التدريب في إطارالثالث والخمسين  في االجتماعقدم و -53
أمانة الصندوق المتعدد األطراف  وأشارت. من قبل اللجنة التنفيذيةمستويات التمويل التي وافقت عليھا  نع تزيد قيمته

 .في وقت الحقالوضع تصحيح وجرى النظر في طلب الشريحة الثالثة االختالف وتأجل ھذا إلى 

في نجاح تنفيذ  مساھمتھاوإلى فعاليتھا واآللية القائمة إلى أنه ال غنى عن وحدات األوزون الوطنية  وأشارت -54
   .قترح أي تغييراتتُ . ولم الوطنيةخطة اإلزالة 

  اتتعديالت أثناء تنفيذ المشروعال

في جميع بلدان العينة بعض التغييرات في األنشطة المخططة وبعض  خطط اإلزالة الوطنية تنفيذ تطلب -55
 خطة اإلزالةي ف الموافق عليھافي تركيا، شھدت بنود الميزانية و. التعديالت في مستويات التمويل على التوالي

وحولت  في المائة من تمويل أنشطة إعادة التھيئة. 4.7. ونتيجة لذلك، لم تستخدم إال نسبة ةكبيرتغييرات  الوطنية
اللجنة تم إبالغ و. ثالث مراتقيمته التي تضاعفت  أجھزة تبريد المبانيبرنامج استبدال إلى مستخدمة الموارد غير ال

في برامج  وانعكستلشريحة لالميزانية المعتمدة في التقارير المرحلية على  التي جرتعن جميع التعديالت التنفيذية 
ن مستويات التمويل عتزيد  رفع الوعيأنشطة وبرنامج التدريب لأموال  تفي مصر، خصصو .التنفيذ السنوية

في بھذه االختالفات اللجنة التنفيذية  الموافق عليھا في برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه في وقت سابق. وأبلغت
عرب عن أي شواغل محددة فيما يتعلق بعدم كفاية مستويات التمويل وبالتالي لم الرابع والخمسين. ولم يُ  االجتماع

في  عن النطاق الواردألنشطة ل األصليتخفيض النطاق  يجوزوخطة اإلزالة الوطنية.  تنفيذ أنشطةتعتبر مشكلة تعوق 
بداية الاألنشطة المخطط لھا في فإن والموافقة عليھا، وبالتالي،  مشروعاتعراض العملية است أثناءمقترح المشروع 
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ھناك أيضا حالة االحتياجات المحددة أثناء و. مھمة البلدإذا اعتبرھا  المستوى المطلوب من التمويل حتى تنفذ عند قد ال
على  نوحالتا عجز األموال ال يبدو وأنھما يؤثرا. لم يتيسر تلبيتھا في البداية وبالتاليلھا  اخططميكن تنفيذ التي لم ال

عبئا إضافيا على إدارة  اا ربما فرضمفي البلدان قيد االستعراض على الرغم من أنھ زالةاإلالنھائية لعملية النتائج 
 .مشروعاتال

البنك أبلغ و .لمواد الكلوروفلوروكربونيةاإلزالة الكاملة ل فوائض وقت تحقيقفيھما كانت ھناك حالتان و -56
 اأمريكي ادوالر 434 269 قدرهتركيا ل خطة اإلزالة الوطنيةل منحالرصيد غير منفق من مخصصات عن الدولي 
ة لمصر غير خطة اإلزالة الوطني، بلغ رصيد 2010 /شباطفبرايرف. وبحلول إلى الصندوق المتعدد األطرا وأعيد

وأزيل لت مقد أكتقريبا ميع األنشطة المخطط لھا ج كانتحلول ذلك الوقت، ي. وبدوالر أمريك 354 000المنفق 
الرابعة  يحتينلتمويل الشر الستين دمت اليونيدو طلب إلى االجتماعة. وقالمواد الكلوروفلوروكربونياستھالك 

اليونيدو مزايا تبحث قترحت األمانة أن . وادوالر أمريكي 300 000 مجموع المبلغ األصلي وقدره والخامسة من
المواد من استھالك ة على أنشطة تؤدي إلى استدامة عدم وجود خطة اإلزالة الوطني من النھائيتين شريحتينالتركيز 

أن ھناك إلى شارت اليونيدو . وأفي مصر مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةال إزالةيسر وتُ  الكلوروفلوروكربونية
مواد ال إزالةاستدامة حافظ على يمن شأنه أن  يذإعادة التھيئة، الحوافز مواصلة تنفيذ برنامج إلى حاجة ملحة 

الرابعة  الشريحتينعلى ووفق . تجنب االضطرابات االقتصادية في المستقبلؤدي إلى يو الكلوروفلوروكربونية
  .نظام رصد البيانات وإكمالتكييف الھواء في عربات السكك الحديدية وحدات إعادة تھيئة صصا إلى وخُ والخامسة 

  يةاتالتنظيمية والسياس المسائل

ضمان استدامة لالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةالسياسات واللوائح عنصرا أساسيا من استراتيجيات تمثل  -57
. وعادة ما في القطاعات الفرعية التي لم تستفد بشكل مباشر من أي مساعدات أخرى زالةاإلتحقيق والمواد إزالة ھذه 

في  من المشاوراتيتضمن عملية شاملة  وھو ما، إعدادھا وسنھاالسياسات واللوائح عملية طويلة من أجل تتطلب 
في االتصال والتنسيق بوصفه ھاما جدا دور وحدة األوزون الوطنية . ووصف والموافقة النھائية مرحلتي اإلعداد

عملية الموافقة عليه أسرع، مما يعود بفائدة عادة ما تكون قانون، البمجرد سن غير أنه . لضمان نجاح ھذه العملية
 .المواد المستنفدة لألوزونإزالة الحقة من المراحل مباشرة في ال

بعض وفي . ونشرتھا من اللوائحالالزمة مجموعة الالعينة، اعتمدت الحكومات المشمولة ببلدان ال وفي -58
. وإدخال التكنولوجيا البديلةالمواد الكلوروفلوروكربونية  إزالةب التي تسمحظروف ال لتعريفاتاسياسات ، ھيأت البلدان

السياسات وعموما، وضعت . ة باستمرار وانخفض توافرهالمواد الكلوروفلوروكربونيسعر  ارتفع ،ونتيجة لذلك
في مراحل مختلفة من الھيدروكلوروفلوروكربونية  بالموادلوائح متعلقة قانوني إلدخال الساس األالقائمة  واللوائح

 .الموافقة في البلدان قيد االستعراض

نقص إمكانية إنفاذ الالئحة بسبب عدم لالتبريد في التشريع  غازات استرداد وإعادة تدوير درجيي الھند، لم وف -59
وتقوم . على نحو فعال تنفذكنھا لم ول االسترداد وإعادة التدوير إلزاميةالالئحة المتعلقة باعتمدت في تركيا، و. الموارد
تشجيع تطبيق ول .ھذا العام ھاعتماداومن المتوقع  ،تدابير تشريعية إضافية بمناقشة ھذا الصدد في الحكومة

  .جيد للغاية حظت باستقبالعمل مع المستوردين،  حلقةوحدة األوزون في كولومبيا نظمت  ،تشريعاتال

، على سبيل المثالفي الصين و. للمسألةبھا وفقا اللوائح ذات الصلة وسياسة عتماد الالمدة الالزمة التلف ختو -60
ن ثالثة إلى ستة م في قطاع المذيباتوكربونية فلوروالكلور الموادمسائل بسيطة مثل حظر استخدام أن تستغرق  يمكن
بين ما عملية اليمكن أن تستمر  ،كثر تعقيدااأل المسائلوفيما يتعلق ب. من خالل إشعارات الوزارةذ نفنظرا ألنھا ت شھور

ھذا االختالف في عملية صنع القرار وينطبق . تشاوريةال العملياتسنتين إلى ثالث سنوات ويرجع ذلك أساسا إلى 
لمواد ا إزالةب لوائح المتعلقةالفي إحداث التغييرات توقع أن يستغرق  المعقولأن من غير . على جميع البلدان

متراكمة حول كيفية ة معرفھناك و ةتشريعية متاحالھيئة الاآلن أصبحت ن أبعد ، وقتا أقل الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .المسائلالتعامل مع مثل ھذه 

. لمواد المستنفدة لألوزونمن اغير المشروعة واردات ال البلدان نظام عقوبات في حالةھذه عتمدت جميع وا -61
المواد وشحنات المواد المستنفدة لألوزون غير المشروعة ، تفيد التقارير بأن مصادرة في المكسيكو

طنا  16 بھاسطوانة كبيرة أ اعتراضأبلغ عنھا ھي آخر حالة  توكان. تتكرر كثيرا إلى حد ما الھيدروفلوروكربونية
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كانت  ،في الھندو. سطوانةوتمت مصادرة األ صحيحةغير  ةوثائق الشحن أن واعتبر أ.134-الھيدروفلوروكربون من
 مصادرة تتم ،في بنغالديشو. على الحدود بين الھند ونيبال 2005-2004في الفترة  ھناك عمليات مصادرة عديدة

. أ134- ھيدروفلوروكربون أنھا أعلن ولكن ماديتفتيش من خالل  12-الكلوروفلوروكربونة بھا سطوانأ 150
 ة بھاسطوانأ 1 140 من شحنةتتعلق بفي شيلي وكانت إحدى الحاالت التي أبلغ عنھا  .فرضت عقوباتو
المستورد تكاليف  ، يغطيفي مثل ھذه الحاالتو. 12-كلوروفلوروكربونتبين أنه  545 ھيدروكلوروفلوروكربونال

 .إعادة التصدير ويدفع غرامة

وحدة األوزون الوطنية في الصين نظام الموافقة المسبقة عن علم مع ما يقرب من  من قبل، تديركما ذكر و -62
مسبقة عن علم الموافقة بال صلةذات من االتصاالت  اتصاال 40نحو  تتولى معالجةبلدا في جميع أنحاء العالم، و 40

بطريقھا  22-ربونالھيدروكلوروفلوروك شحنة غير مشروعة منواستطاعت في الماضي القريب جدا وقف ، سنويا
 إلدارةشبكة م ھذا استحدث الموافقة المسبقة عن عل الحكومة أن نظام ترىو. إلى إسرائيل وإلغاء ترخيص الشركة

  .لمعلوماتمفيد لتبادل بنب اجتماعات الشبكات اإلى ج يسمحالمعلومات والتجارة في المنطقة 

  اإلنفاذ موظفيتدريب موظفي الجمارك وغيرھم من 

في خطط إدارة غازات التبريد في  أصالنفاذ اإلموظفي غيرھم من موظفي الجمارك وأدرج تدريب  -63
 استمرت أنشطة التدريب في إطارو. الموافقة عليه كمشروع فردي في كولومبياتمت بنغالديش وشيلي ومصر أو 

لمراقبة الحدود إجراءات جمركية صارمة جميع البلدان قيد االستعراض  وضعتونتيجة لذلك، طط اإلزالة الوطنية. خ
ووفرت إدارات الجمارك موظفين مدربين لدى  في جميع البلدان، كانو. واردات المواد المستنفدة لألوزون بشأن

 تستخدمفي تركيا، لم والتفتيش.  نقاط إلىالتبريد غازات كشف عن  ةف أجھزصندوق المتعدد األطراة من البمساعد
عموما الجمارك  ويفضل موظفلبا ما ال تكون ھناك حاجة إليھا وغاحيث  بكثرةغازات التبريد أجھزة الكشف عن 

 .أكثر موثوقيةھي نقاط التفتيش الرئيسية و عند المتاحة الداخليةاستخدام المعدات التحليلية 

، وال يمكن محدودةذات قدرات  طط اإلزالة الوطنيةالكشف عن غازات التبريد المقدمة في إطار خ ةوأجھز -64
وسائل ال. وأصبحت الھيدروفلوروكربونيةومخاليط المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مواد للكشف عن ال استخدامھا

وتجدر اإلشارة . مراقبة الحدودل الغازات ضرورةتحليل وأجھزة غازات التبريد  للكشف عنالجديدة واألكثر تطورا 
اإللزامية وأجھزة  الحمراءقناة المثل ھا وبدائلالمواد المستنفدة لألوزون بالواردات من أن اإلجراءات الخاصة  إلى

لمنع االتجار غير المشروع عة لتحليل الواردات المشتبه فيھا تعتبر وسائل ممتازة اتحليل الغازات التي تمولھا الصن
، ولكن مثل ھذه اإلجراءات باالعتمادجدير وخاصة لقيمتھا في الردع وألنھا تبدو كإجراء بالمواد المستنفدة لألوزون 

  .يھاالبلدان الصغيرة بسبب التكاليف المترتبة عل ليست في متناول

 توافر كميات، فضال عن عامل عائقكاعتماد قدرات بمزودة عدم وجود مختبرات  أشير إلىفي بنغالديش، و -65
أيضا فحسب، بل بالمعدات يمكن أن تلحق الضرر ال لمواد المستنفدة لألوزون التي البدائل منخفضة الجودة لھائلة من 

  .لمواد المستنفدة لألوزونا إزالةعملية أن تضعف موثوقية 

بسبب الموظفين عدد إلى مجموع فعالية ھذه األنشطة التدريبية كنسبة مئوية من المدربين  تقديرن الصعب وم -66
لتأكد من فعالية برامج التدريب من خالل أكبر ھو اوما يشكل تحديا . دائم للموظفين في اإلدارات الجمركيةالدوران ال

غير واردات ال إلى لكميات المصادرةلالفعلية نسبة ال ه ال يمكن معرفةنإحيث المواد المستنفدة لألوزون  مصادرة
 .المواد المستنفدة لألوزونب الخاصةحصاءات اإلالمشروعة وال تتوافر دائما 

 تدريب داخليإنشاء مرفق من خالل على األقل جزئيا  تركياتم حل مشكلة دوران موظفي الجمارك في و -67
كفل أيضا استدامة التدريب من خالل وحدات في بعض البلدان، تُ فعالية كبيرة. وأثبت ويوفر تدريبا عمليا في الموقع 

   .لكن يجب ضمان تحديثھاوللمبتدئين وعلى اإلنترنت  تدريبية
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  المسائل عن اإلبالغ

  التقاريرنوعية /كفايةمدى 

التقارير التالية من شريطة استالم  اإلزالة الوطنية ططفي خشريحة تمويل  صرف كلاللجنة التنفيذية قررت  -68
 :الوكالة المنفذة المعنية

التي  زالةاإلومستوى تنفيذ األنشطة المخطط لھا،  برنامج التنفيذ السنوي يؤكد تقرير عن تنفيذ  (أ)
   األموال المخصصة في السنة السابقة؛وصرف  اتوالتعاقد لمواد المستنفدة لألوزونتحققت من ا

المقرر تنفيذھا في السنوات المقبلة ومستويات التمويل المقترحة ألنشطة برنامج التنفيذ السنوي با  (ب)
 ؛ستھالك المواد المستنفدة لألوزوناذات الصلة والخفض المخطط في 

  .المنصوص عليھاأھداف الرقابة  يؤكد تحقيقمستقل يعده مراجع تقرير التحقق السنوي الذي   (ج)

 تنفيذ البرنامج القطري بشأنستعرض أمانة الصندوق المتعدد األطراف تقارير ت ،وباإلضافة إلى ذلك  -69
  .من بروتوكول مونتريال 7تقرير المقدم من الحكومة إلى أمانة األوزون بموجب المادة الو

ن برامج التنفيذ السنوية والتقارير المرحلية بشأن الشرائح المنفذة أ تحليل التقارير المقدمة من الوكاالتويبين  -70
على دائما اإلبالغ ھذه وثائق  ال تشتمللى وجه الخصوص، . وع47/50المقرر ال تتبع في كثير من الحاالت 

اريخ األنشطة المنجزة وتوووغير المصروفة)؛ بھا ملتزم الغير جميع الموارد المتاحة ( المصروفاتمعلومات عن 
أو بند المرونة و/تنفيذ و؛ قا تحقبممقارنة ما كان مخططا في الشريحة السنوية السابقة و؛ ةتأخرالماألنشطة  إنجاز

وغير الحجم تقارير ضخمة  وجد أن عدةبشكل عام، و. غير المستخدمة من الشريحة السابقةاألموال كيف خصصت 
، والمساھمات النسبية التقدم العام حتى اآلن بشأناضحة غير وشفافة من حيث التغييرات المقترحة وغير ومتسقة 

ذلك بأن شكل برنامج التنفيذ السنوي القياسي المرفق  يمكن تفسيرو. التي تحققت زالةلإللمختلف األنشطة المنجزة 
الشكل الجديد لتقارير التنفيذ  يؤديينبغي أن و. يكن صريحا بما فيه الكفايةة لم طة إزالة وطنيخفي بتذييل كل اتفاق 

  .تحسين الوضعة إلى إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيالذي أعد ويرفق بخطط والخطط 

تقديم  وحدة إدارة المشروعأو  األوزون الوطنية على وحدة منفذة،وكاالت التي تعمل فيھا عدة  في البلدانو -71
توحيد وال يمكن . للوكاالتمختلفة اللتنفيذ اج ومختلفة بسبب نھ أشكالباستخدام دوريا تقرير إلى كل وكالة منفذة 

 .في جميع الحاالتأشكال اإلبالغ 

حدات األوزون الوطنية في البلدان قيد االستعراض أن المستوى الحالي لإلبالغ يمكن أن يستمر وترى و -72
فإن أي إبالغ لى سبيل المثال، د. وعيال تزينبغي أولكن  -ألن جميع اإلجراءات ذات الصلة موجودة بالفعل  أساسا

كبير ھذا من يد اإلبالغ بشكل ييؤدي ذلك إلى تقسوف . وعليهالحكومة لتوقيع وتصديق  اإضافي يتطلب إجراء رسمي
ة. رسميا من قبل الحكوم للتصديق عليهأي تقرير موثق  ال يوجدألنه الموجودة على اإلنترنت خالل قاعدة البيانات 

تقرير و البرنامج القطري تنفيذاإلمكان والتنسيق بين تقرير  عند ةآليأشكال إذا أعدت متطلبات اإلبالغ ويمكن تبسيط 
  .7المادة 

  المواد المستنفدة لألوزون  إلنتاج واستھالك بياناترصد 

لى معلومات إفي جميع البلدان المواد المستنفدة لألوزون واستھالك إنتاج بيانات عن ستند الرصد واإلبالغ ي -73
 من خرآللحصول على إذن  شحنتھموثائق  يقدمونن عندما والجمارك والمستورد ھيئةووحدة األوزون الوطنية  تقدمھا

زارة التجارة التابعة للصادرات والواردات للرقابة على االھيئة العامة  تشتركفي مصر، و وحدة األوزون الوطنية.
حدات األوزون الوطنية و. وأفادت المواد المستنفدة لألوزونمن واردات الوالصناعة أيضا بنشاط في رصد ومراقبة 

 استغرق وقتا طويال.بھا جيدة لالتصال إنشاء قنوات ومع الكيانات المعنية األخرى التفاھم أن ب
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في مؤخرا النظام المحوسب  أدخلفي مصر، . والمحوسبة افي جميع البلدان بياناتھولدى ھيئات الجمارك  -74
فق الوثائق والمراقبة ويتيح تدالھيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المرتبطة بنقاط التفتيش الحدودية 

ويجري . المطلوبة يةتطوير البرمجالالزم لقدمت اليونيدو الدعم و. مقر الھيئةمن البصرية عبر كاميرات الفيديو 
والشبكة الداخلية حدة األوزون الوطنية بوقريبا وسيتم توصيله محوسب النظام وضع اللمسات النھائية على ھذا ال

المعلومات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون  لنظام وحدة األوزون الوطنية، لم يؤد إنشاء في المكسيكو. لجماركل
 Sistema de informacion y Seguimiento de Substancias Agotadoras de la Capa de Ozono ورصدھا (
(SISSAO)(  ل سجولكن أيضا أنشطة التدريب من خالل المواد فحسب، إلى تحسن كبير في رصد  2005بحلول عام

 .نظام الجماركبحاليا رتبط قاعدة البيانات تو. نتقنييال

في و. المبلغ عنھا ستھالك المواد المستنفدة لألوزوناتقارير التحقق أداة مفيدة للتأكد من صحة بيانات وتوفر  -75
اإلخطارات بملحوظة عند مقارنة سجالت الجمارك  تناقضاتعن  2010و 2009عامي لالتحقق  اكشف تقريرمصر، 

تستند  ،في كولومبيا. وتوصيات بشأن تحسين النظام اوقدم الوارداتإلفراج عن لوحدة األوزون الوطنية الصادرة عن 
 ).اتءحصاإللوزارة الشؤون الخارجية والمعھد الوطني ( مختلفة كياناتصادرة عن لى بيانات إتقارير التحقق 

وأدى إنشاء أداة واحدة وھي . مختلف المؤسسات عنبين البيانات الصادرة في الماضي كانت ھناك بعض التناقضات و
لى إ )Instrumento Unico de operaciones de Comercio Exteriorية (جاألداة الوحيدة لمعامالت التجارة الخار

 .كبير في موثوقية المعلوماتتحسن 

، ينبغي 2005 ه/تموزفي يولي 46/38المقرر بشأن التحقق الموافق عليھا بموجب فقا للمبادئ التوجيھية وو -76
أو  الجزاءاتالمواد المستنفدة لألوزون، مثل /الصادرات من وارداتأن يستعرض التحقق اإلجراءات المتعلقة بال

اإلجراءات و؛ والقدرات الخاصة بذلك مقاضاة واإلنفاذالوآليات ة؛ القانوني ئحمخالفة اللواعلى  المفروضةعقوبات ال
األخرى المستخدمة في تحديد  الكشفأخذ العينات أو وطرائق ؛ فيھا المشتبهفي حالة الشحنات  واجبة التطبيق

العينة لم تقدم كل ھذه في بلدان التي أعدت يبدو أن تقارير التحقق . والمواد المستنفدة لألوزونمن االستھالك 
  .المعلومات

  كفاءة التنفيذ

زيارات فريق التقييم يمكن أن يكون لھا آثار  أثناءكفاءة التنفيذ ب تتعلقمالحظات ذات طابع عام  قُدمت  -77
  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.تنفيذ بالنسبة ل

الصندوق مشروعات  علىالموافقة وحدة األوزون الوطنية في الصين أن عملية  ، ترىعلى سبيل المثالو -78
االتفاقات المتعددة نھج إطار حتى في  لبلدليبدو فيما أصبحت أقل مرونة  ھاتنفيذھا وورصد المتعدد األطراف

لمواد ل لتحقيق إزالة ناجحة وفعالة من حيث التكلفةجراءات إلاالمرونة والكفاءة و تحسينويجب ، السنوات
نتائج ومدفوع بالقطاع بقطاع  على نھج قائم علىالتركيز ينصب من الضروري أن . والھيدروكلوروفلوروكربونية

يمكن تحسين و. لضمان نجاحھاالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة مشروعاتجميع مراحل تنفيذ  وقطري في
ت ميدانية من قبل أمانة الصندوق المتعدد األطراف من أجل زياراتنظيم  عن طريقالمشروع عملية تقييم فة فعالية تكل

  .عن كثبعليھا بشكل أفضل والتعرف في البلدان  المسائلر يقدت

  األخرى و/أو التحديات اتأسباب التأخير

عنصر إعادة التھيئة تنفيذ تأخر في تركيا، و. عدة بلدانة في خطة اإلزالة الوطنيفي تنفيذ  اتالتأخير أشير إلى -79
. من المعدات غير واقعيوحدة  26 000 تھيئةمفھوم إعادة  ه ثبت أنثالث سنوات ألنين نحو النھائي ينلمستخدمل
نطاق الجغرافي الھو كان السبب الرئيسي للتأخير و. عامين تقريبانحو التبريد  ةخدم تقنييتأخر تنفيذ تدريب و

االسترداد وإعادة بدأت عمليات و. التنظيمعوبة صللبرنامج وعدد المتدربين المشاركين وصعوبة الوصول إليھم و
 محلية،تنفيذية ثالث وأربع سنوات على التوالي بسبب مشاكل لوجستية وإدارية في إيجاد وكاالت ر بتأخير التدوي

  .توزيع المعداتوالمشتريات والعمل معھا وتأخر 
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الرابع  االجتماع إلىالثالث والخمسين  االجتماع تأجل تقديم طلب الشريحة الثالثة من ،مصرحالة في و -80
  مناسبة.الوثائق المقدمة غير  وجدت أن أمانة الصندوق المتعدد األطراف نوالخمسين أل

  وحدات إدارة المشروعووحدات األوزون الوطنية و المتعاونةالرئيسية وتقسيم المسؤوليات بين الوكاالت 

حجم المشروع  حسببلد إلى بلد تھا ودعمھا اإلداري من وإدارة طة اإلزالة الوطنيختنفيذ طريقة  اختلفت -81
العملية األولية إلنشاء وحدة إدارة المشروع طويلة كما كان  . وقد تكونكل وكالة منفذةالخاصة بواإلجراءات الداخلية 
بوضوح توزيع المسؤوليات بين وحدة  حدديُ  ،وحدة إدارة المشروعوفي العادة، عندما تنشئ  .الحال في بنغالديش

قد و. المنفذة والوكالةتنعكس في العقد المبرم بين وحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الوطنية و إدارة المشروع
التسلسل بينھما نتيجة والتعاون حدة األوزون الوطنية ولعالقات بين وحدة إدارة المشروع ككيان مستقل وا تتعقد

حدة األوزون ل وھيكفي في مصر مستقلة الوحدة إدارة المشروع أدرجت ، بالتاليو. الحكومة فيالھرمي الداخلي 
 .خطة اإلزالة الوطنيةتنفيذ مدة منتصف ة في الوطني

المواد  استھالك خطة الوطنية إلزالةالالترتيب التنظيمي في الھند لتنفيذ جدر اإلشارة بصفة خاصة إلى تو -82
 :يتألف منذي ال الكلوروفلوروكربونية

الخمس ممثلين عن خلية األوزون وجميع الوكاالت المنفذة/الثنائية من  ُمشّكلةمجموعة أساسية   (أ)
  ؛تعقد اجتماعات فصلية لصنع القرارالمشاركة في المشروع، 

المنفذة الرئيسية وھي الوكالة التي وضعتھا  حدة إدارة المشروعمكافئة لو منظمة إدارة إقليمية  (ب) 
  الوطني؛ الصعيدنسق األنشطة على تُ ، األلمانية للتعاون الدوليالوكالة 

  .تغطي البلد بأكملهالتي ألنشطة التدريب تقوم بالتنظيم المباشر تدريب ة خلية خمسة عشر  (ج)

مسؤولية  الصندوق المتعدد األطرافتنفيذ مشروعات ات المعني بمكتب إدارة المشروعتولى في الصين، و  -83
ي وزارة ف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي، وھو جزء من تنفيذ بروتوكول مونتريال في البلدبصلة النشطة ذات األ

والمشتريات  والعقود لماليةويحظى بدعم من ُشعب الخدمات العامة لموظفا من الفئة الفنية  39يضم و، حماية البيئة
  بوزارة حماية البيئة.

لصناعة  البالستيك تجھيز صناعةلالوطنية  الجمعيةمثل صناعية  جمعياتوحظت عملية التنفيذ بمساعدة من   -84
دور  اكان لھم اللتين، المحليةالتبريد أجھزة صناعة لالمنزلية الكھربائية لمصنعي األجھزة الصينية  والجمعيةالرغاوى 

الصندوق تنفيذ مشروعات ات المعني بمكتب إدارة المشروعبھا. وأجرى واالتصال األولي ت فعال في تحديد الشركا
مت اوق. التي ساعدت في عملية التنفيذ وبالجمعيةالشركات المستفيدة بمباشرة اتصاالت  بدوره المتعدد األطراف
  .لموارد الماليةل األوليتوجيه الالمساعدة التقنية وبدور تقديم الوكاالت المنفذة 

 مؤسسة تطوير التكنولوجيا التركيةالوحيدة التي عينت الوكالة المنفذة ھو في تركيا، كان البنك الدولي و  -85
شارك و. المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع بمساعدة استشاري وطني طيلة مدة المشروعوخولھا المالي  هكوسيط

مؤسسة تطوير  وعملت. االستشاريين الدوليين في تقديم المساعدة والخبرة المتخصصة على النحو المطلوبعدد من 
الصناعية والمؤسسات الفردية من أجل  والجمعياتمن المنظمات العامة المحلية  عددمع أيضا ولوجيا التركية التكن

وضعت وحدة األوزون الوطنية في وزارة البيئة والغابات و. الفردية على أساس تعاقديواألنشطة  العناصرتنفيذ 
  .الحكومية األخرىلھيئات أجرت االتصاالت باالدعم التشريعي واإلداري و ووفرت

جيدة  باعتبارھا العالقة بينھماحدة األوزون الوطنية في المكسيك والمنفذة و الرئيسيةالوكالة  ت كل منووصف  -86
لمسؤولين بااتصال منتظم ويحتفظ بجدا  ا كبيرامكتب اليونيدو في المكسيك دعمويقدم . إلى تعاون فعالأدى جدا، مما 
  .الحكوميين
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عدد من من تبسيط اإلجراءات المطولة و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة مشروعات نفيذوسيستفيد ت  -87
من و؛ صنع القراربقدرات  وظفي الوكاالت في البلدتزويد ممن والمشاركة في المشروع؛ ت المنفذة كاالوال وحدات

قطاع اإلنتاج، مع األخذ من الستشاريين للتحقق لاالختيار الدقيق ؛ ومن البلدبعثات إلى إرسال زيادة الموارد من أجل 
  .الخبرة في ھذا الشأن أصحابفي االعتبار خبرات االستشاريين من البلدان النامية 
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EFFECTIVENESS OF THE PROGRAMME FOR TRAINING OF REFRIGERATION TECHNICIANS  
IN PHASING OUT ODS AND CONTRIBUTING TO COMPLIANCE 

 
Country MYA 

duration: 
Yr. 

started/ 
Yr. 

completed 

Total No. 
of 

technicians 
in the 

country 

MYA target 
of training 

pro-
gramme 

Year 
technicians 

training 
started/ ODS 
consumption 

Year 
technicians 

training 
completed/ 

ODS 
consumption 

No. of 
technicians 

trained 
under 
MYA 

Per 
cent 

trained 
of total 

Per 
cent 

trained 
of 

target 

No.  of 
equipped 
training 
facilities 

now 

Training 
on-going 
(Yes /No 

/Not 
known) 

Barriers 
identified 

Certifi-
cation 

Remarks, 
benefits for 

HPMP 

Bangladesh 2004-2011 25,000 20,000 2008 
 
158.3 

2011 
 
48 

6,450 26 32.30 n/a Yes Slow 
government 
procedures for 
approval of 
cooperation 
projects. 

Training 
certificate 
has prestige  

Creation of 
professional 
associations in 
refrigeration. 

Chile 2008- 4,000 2,400 2008 
 
47.9 

2010 
 
0 

2,000 50 83 18 Not 
known 

Late start. 
1,049 were 
trained 
between 
Aug. 2009 and 
Jan. 2013. 
Barriers are 
administrative 
in nature   

Yes, after 
passing 
exams   

Manuals under 
development 
allowing 
technicians 
access to 
financial 
mechanisms 

China 2004-2011 14,000 (1) 10,000 2005 
 
13,123.8 

2011 
 
126.9 

6,000 43 60 15 Yes No barriers 
were identified 

Yes by 
Ministry of 
Labour  

Focused on 
MAC sector, 
later on chillers 
and industrial 
commercial 
refrigeration 

Colombia 2003-2011 10,000 5,000 2005 
 
1,104 

2011 
 
0 

7,000 70.0 140 45 yes   Yes Training 
module is in 
use since 1995. 
National 
Service of 
Apprenticeships 
is playing an 
important role. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12 
Annex I 

 
 

2 

Country MYA 
duration: 

Yr. 
started/ 

Yr. 
completed 

Total No. 
of 

technicians 
in the 

country 

MYA target 
of training 

pro-
gramme 

Year 
technicians 

training 
started/ ODS 
consumption 

Year 
technicians 

training 
completed/ 

ODS 
consumption 

No. of 
technicians 

trained 
under 
MYA 

Per 
cent 

trained 
of total 

Per 
cent 

trained 
of 

target 

No.  of 
equipped 
training 
facilities 

now 

Training 
on-going 
(Yes /No 

/Not 
known) 

Barriers 
identified 

Certifi-
cation 

Remarks, 
benefits for 

HPMP 

Egypt 2005-2010 24,000 3,000 2006 
 
449.2 

2007 
 
77.6 

1,200 5.0  40.0 n/a Not 
known 

MYA target 
was not met 
due to 
Inefficient 
implementation 
planning 

Not 
required  

In addition 276 
technicians 
were trained 
under RMP and 
unknown 
number under 
drop-in retrofit 
programme. 

India  2004-2010 78,417 21,000 2005 
 
1,957.8 

2009 
 
-659.9 

10,090 13 48 15 Yes No barriers 
were identified 

Training 
completion 
diploma 

Emission 
reduction 
estimated to be 
10 to 40%.  The 
model will be 
replicated in 
HPMP training 
programme.  

Mexico  2004-2011 20,000 4,000 2004 
 
1,430 

2012 
 
0 

7,800 39 195 27 yes Initially, lack 
of trust 

Registry in 
IT database 

IT registry 
promoted the 
significance of 
TP 

Turkey 2001-2006 5,000-
6,000 

2,573 2004 
 
257.6 

2007 
 
0.0 

4,857 97.0 188.0 24 yes Slow 
implementation 
due to Gov. 
change, 
communication 
barriers, 
management 
problems in 
KOSGEB  

Mandatory 
for 
technicians 
purchasing 
ODS 

Training is 
on-going using 
facilities 
established 
under MYA 
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MYAs EVALUATED AND COVERED IN THE SYNTHESIS REPORT 
 
 

Country 

RMP approved; 
Date of approval; 

Implementing 
agency MYA approved; 

Date of 
approval 

Implemented 
Agency 

MYA current 
status 

Bangladesh Yes, 
November 1999, 
UNDP 

National ODS phase-out plan April 2004 UNDP, UNEP On-going 

Chile Yes, March 1999, 
UNDP 

Terminal CFC phase-out 
management plan 

July 2008 Canada BL On-going 

China No Sector plan for the phase-out 
of CFC-11 in the foam sector 

December 
2001 

World Bank Completed, 
December 2010 

Sector plan for CFC final 
phase-out in domestic 
refrigeration and compressors 

November 
2002 

UNIDO, Italy 
BL 

Completed, 
December 2009 

Refrigeration servicing sector 
CFC phase-out plan 

November 
2002 

UNIDO,UNEP, 
Japan BL 

On-going 

Colombia No National CFC phase-out plan December 
2003 

UNDP Completed, 
December 2011 

Egypt Yes; 
November 1999, 
Germany BL 

National CFC phase-out plan July 2005 UNIDO On-going 

India No CFC phase-out plan in the 
foam sector 

July 2002  UNDP Completed, 
December 2006 

CFC phase-out plan in the 
refrigeration sector 
(manufacturing) 

November 
2002 

UNDP, 
UNIDO 

Completed, 
March 2007 

National CFC consumption 
phase-out plan 

April 2004  Germany BL, 
Switzerland 
BL, UNDP, 
UNIDO, UNEP 

Completed, 
August 2010 

Mexico No National CFC phase-out plan April 2004 UNDP, 
UNIDO 

Completed, 
December 2011 

Turkey No National CFC phase-out plan December 
2001 

World Bank Completed, 
April 2008 
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EVALUATION ISSUES 
 
 
1. Effectiveness of MYA activities in phasing out ODS and/or contributing to compliance  

1.1 Assess the effectiveness of training of refrigeration technicians 
1.2 Assess the effectiveness of training of customs and other enforcement officers 
1.3 Assess the effectiveness of recovery and recycling activities 
1.4 Assess the effectiveness of incentive programmes to convert equipment of end users 
1.5 Assess the effectiveness of communication and awareness-raising activities 
1.6 Assess the effectiveness of conversions in manufacturing sector (if funded under the MYA) 

 
2. Funding-related issues 

2.1 Examine the allocation of funds within MYAs and to what extent this allocation was modified 
during project implementation  
2.2 Examine whether the level of funds available enabled all planned project activities to be 
implemented 
2.3 Examine the extent to which any remaining funds were directed towards activities not 
originally envisaged to be undertaken in accordance to Executive Committee’s decisions 

 
3. Regulatory and policy issues  

3.1 Examine the effectiveness of any regulatory and policy measures adopted in reducing use 
and/or consumption of ODS and contributing to compliance 
3.2 Examine the reasons for any possible delays in introducing ODS licensing systems 

 
4. Reporting issues  

4.1 Examine whether MYA tranche implementation reports and annual verification reports 
provided sufficient and timely information to allow the Secretariat and Executive Committee to 
monitor and confirm results, and whether this may have affected the implementation as originally 
planned 
4.2 Consider the reasons for any significant discrepancy in reporting key MYA-related data 
among the different reporting tools used under the Multilateral Fund 
4.3 Examine the effectiveness of procedures to monitor ODS production and consumption data. 

 
5. Efficiency of implementation  

5.1 Consider the reasons for delays or other challenges encountered in implementing project 
activities and how these were addressed 
5.2 Examine the division of responsibilities among lead and cooperating agencies, PMUs and 
NOUs, and whether this division was adequate to ensure efficient implementation of project 
activities 
5.3 Consider the extent to which the internal procedures of implementing agencies, including 
their requirements for institutional arrangements, enable the efficient implementation of project 
activities 
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EVALUATION MATRIX SAMPLE 
 

MYA activities / 
Deliverables 

MYA expected 
outcomes / 

Performance 
indicators and the 

extent to which 
MYA objectives 

had been met 

Source of 
information 

HPMP planned 
activities / targets 

MYA achieved 
results / lessons 

learned valuable 
for the 

implementation of 
HPMP 

Issue1:  Effectiveness of MYA activities in phasing out ODS and/or contributing to compliance:  
Sub-objective 1.1:  Assess the effectiveness of training of refrigeration technicians  
Intended results:   Reduction of ODS emissions through the training of adequate number of technicians in good 
refrigeration servicing practices and extend the lifetime of the equipment through better repair and maintenance. 
Assist the Government to sustain training with respect to proper handling of new refrigerants by introducing these 
into curricula and thus strengthening of the training centres. 
Establishing  
training centres 
 
 
 
 
 
  
Conducting Train‐
the‐Trainer 
Workshops and 
training and 
certification  of # 
trainers 

Timely procurement 
and delivery of 
training equipment 
 
Timely availability 
of translated training 
materials in the 
training process;  
 
Number of timely 
established and well 
equipped training 
centres Vs. MYA 
targets; 
 
Timeliness and 
number of training 
workshops 
conducted, and 
number of trainers 
prepared 
 
Number of certified 
trainers in 
comparison with 
MYA targets 

Some information 
can be obtained from 
MYA progress 
reports by IAs and 
country programme 
implementation 
reports submitted by 
NOU to the MLF 
Secretariat.  
 
Reported data will 
be verified and 
lacking information 
will be obtained in 
the course of 
evaluation mission.  
 
Country case studies 
of mid-term MYA 
evaluation in non-
LVC countries, 
when applicable. 

The scope of 
refrigeration 
servicing operations 
dealing with HCFCs 
as identified in 
HPMP. 
 
Training and other 
activities proposed 
in HPMP addressing 
transition to non-
HCFC technology in 
the servicing sector 

The evaluation 
mission will 
establish the impact 
of the MYA training 
programme on the 
level of preparedness 
of handling HCFCs 
and available 
alternatives 
including 
hydrocarbons.  
 
The evaluation 
mission will learn 
how the future 
operation of existing 
and new training 
centres could benefit 
from MYA training 
programme 

 
 
 
 

_ _ _ _ 
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