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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع الثالث والسبعون

 2014نوفمبر / تشرين الثاني  13 - 9باريس، 
 

 

  2015مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 
 

  مقدمة

وأنشطة الرصد  لتنظر فيه اللجنة التنفيذية. 2015والتقييم لعام  . تعرض ھذه الوثيقة مشروع برنامج عمل الرصد1
والتقييم في خطة العمل اقترحت، استناداً إلى مناقشات اللجنة التنفيذية بشأن مسائل ذات صلة بالرصد والتقييم 

مناقشات مع  الجتماعات سابقة؛ مراجعة التقارير المرحلية للمشروعات المستمّرة وتقارير إتمام المشروعات؛ وبشأن
  واألمانة. 1الوكاالت المنفذة

  . بناًء على ذلك، يتكّون مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم مما يلي:2

  أنشطة التقييم

  إنجاز تقييم إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع الرغاوى •
  تقييم مشروعات بروميد الميثيل •
  (الكوتا)الحصص أنظمة تقييم أنظمة إصدار التراخيص و •

  أنشطة الرصد

  التقرير الموّحد إلتمام المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات •
  التقرير الموّحد إلتمام المشروعات •
  التقرير بشأن قاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات •

 ن اللجنة التنفيذية. ملى معالجة ، قد تحتاج إ2015. يُحتمل أن تنشأ مسائل الفتة لالھتمام خالل تنفيذ برنامج عمل 3

                                                 
، في اجتماع التنسيق فيما بين الوكاالت، الذي ُعقد في مونتريال (سبتمبر/أيلول 2015لقد تّمت مناقشة أنشطة الرصد والتقييم المحتملة التي تُنفذ عام   1

2014.(  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9 
 

2 

  وبالتالي قد يًسمح بنسبة معيّنة من المرونة في تنفيذھا، كما بالنسبة لتخصيص ميزانيتھا بھدف تيسير أي مسائل كھذه.

  2015أنشطة التقييم لعام 

  ىكلورو فلورو كربون في قطاع الرغاوإنجاز تقييم إزالة ھيدرو 

ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع الرغاوى التي  الصيغة النھائية لتقييم إزالةاقتراح ھذا نشاط لوضع لقد تّم . 4
والدراسة النظرية التي تضمنت  .2، الموافق عليه في االجتماع الثاني والسبعين2014استُھلّت مع برنامج العمل لعام 

ضاء األمانة، والوكاالت المنفذة مراجعة شاملة للوثائق القائمة، والمعلومات المجموعة من مقابالت ومناقشات مع أع
  .3والجھات المعنية الرئيسية، قد أُنجزت وقُدمت إلى االجتماع الثالث والسبعين

ى وھا مؤسسات تصنيع رغايدن اإلضافية الستة التالية التي ل. إن العمل اإلضافي مكّون من زيارات ميدانية إلى البلدا5
الضغط)، الجمھورية الدومينيكية، بصين (رغوة بوليستيرين مسحوبة ُحّولت إلى تكنولوجيات بديلة: الكاميرون، ال

قطر (رغوة بوليستيرين مسحوبة بالضغط)، العربية السعودية (بوليوريتان ورغوة بوليستيرين مسحوبة بالضغط) 
إعداد  وتركيا (بوليوريتان ورغوة بوليستيرين مسحوبة بالضغط). وستُعّد دراسة نظرية لكل من ھذه البلدان، وسيتمّ 

تقرير نھائي يحتوي على معلومات من الدراسة النظرية ودراسات الحاالت اإلفرادية. وستُعّد ھذه الدراسات اإلفرادية 
  .20144استناداً إلى اختصاصات التقييم المدرجة في برنامج عمل 

  تقييم مشروعات بروميد الميثيل

ً بأن . قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن 6 الذي قُدم إلى  2014لرصد والتقييم لعام لبرنامج عمل  مشروعتحيط علما
ً لمشروعات بروميد الميثيل في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  ،5االجتماع الحادي والسبعين تضمن تقييما

للرصد والتقييم، الذي كان ليُجري تقييماً  ةالرئيسي ةوخالل المناقشات اقتُرح أن التقييم حّل خارج مجال عمل المسؤول
إلجراءات العمل والمبادئ التوجيھية التي قّدمتھا اللجنة التنفيذية وكذلك تقييم فعالية المشروعات بالنسبة إلنجاز أھداف 

ً اعتراضات على الُسلّم اإلقليمي للتقييم المقترح، بحيث أن بروميد ال ميثيل األموال والمشروعات. وكانت ھالك أيضا
  .6كان قضية عالمية

. استناداً إلى المناقشات التي جرت خالل اجتماع اللجنة التنفيذية، وفي أعقاب المناقشات مع جھات ومصالح معنية 7
ً أنه يتناسب إدماج تقييم لمشروعات بروميد الميثيل في ةالرئيسي ةالمسؤول تأخرى، اعتبر  للرصد والتقييم أيضا
، ستكون قد 2015 انون الثانييناير/ك ل، ابتداًء من أو5جميع بلدان المادة  تبار أنوكذلك اع 2015برنامج عمل 

ً استھالكھا وإنتاجھا الستخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة. ومنذ أن أصبح بروميد الميثيل مادة  أزالت كليا
ً  138خاضعة للرقابة، وافقت اللجنة التنفيذية على  (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)  مليون دوالر أمريكي تقريبا

ً على أنشطة إضافية على  75لمشروعات وأنشطة إلزالة استھالك بروميد الميثيل في  بلداً (وقد تّمت الموافقة أيضا
  المستويَين اإلقليمي والعالمي).

القائمة،  اتوالتنظيم أنظمة إصدار التراخيص لتدقيق في ترح ھذا التقييم، من جملة أمور أخرى، لقبناًء على ذلك، يُ . 8
وتقدير فعالية النظام لحظر بروميد الميثيل في االستخدامات المراقبة، والمخاطر المحتملة النحراف بروميد الميثيل 
لتطبيقات الحجر الصّحي وما قبل الشحن (حيث ينطبق ذلك)؛ تحليل فعالية الترتيبات المؤسسية بالنسبة لتسھيل تنفيذ 

التدقيق في المسائل ات المصادقة خالل إحالل التكنولوجيات البديلة وكيفية معالجتھا؛ المشروع؛ وتحديد الصعوب
المتعلقة بُسميّة البدائل الكيميائية الُمدخلة وتدابير السالمة التي اُنشئت؛ تقدير االستدامة الطويلة األجل للتكنولوجيات 

                                                 
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/10/Rev.1.  
3  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8.  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/10/Rev.1المرفق األول للوثيقة   4
5  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/15.  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64من الوثيقة  102الفقرة   6
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التدقيق للمساعدة التقنية وبرامج التدريب التي تّم تنفيذھا؛ والبديلة التي أُدخلت في تبخير التربة والسلع األساسية؛ تقدير 
  الحاالت الناجحة إلزالة بروميد الميثيل والتركيز على الدروس التي يمكن اكتسابھا من ھذه الحاالت.في 

 . سيجري التقييم على مرحلتين: ستكون المرحلة األولى ذات صلة بدارسة نظرية يتبعھا عمل ميداني على المستوى9
  اإلقليمي. واختصاصات التقييم مبيّنة في المرفق األول بھذه الوثيقة.

  تقييم أنظمة إصدار التراخيص والحصص (الكوتا)

ھيدرو كلورو استيراد/تصديرراقبة مالحصص (الكوتا) لأنظمة صدار التراخيص وإل. إن إقامة أنظمة تشغيلية 10
إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. وبناًء على فلورو كربون، شرط مسبق للموافقة على شرائح خطط 

 ن، فإةمة في التقارير المرحلية بشأن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيدالمعلومات المق
علة ، وھي تنظّم بطريقة فا5أنظمة إصدار التراخيص والحصص (الكوتا) ھي تشغيلية في معظم بلدان المادة 

راد، وفي بعض الحاالت، إنتاج وتصدير المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، ضامنة امتثال البلد ببروتوكول االستي
مونتريال. وتقارير التحقق المقدمة مع التقارير المرحلية لشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو 

تشغيلية، وحّددت أيضاً المسائل التي يمكن معالجتھا من أجل تعزيز كربونية، أثبتت أن أنظمة إصدار التراخيص ھي 
، يتوقّع أن تُخفّض مستويات استھالك 2015زائد ألنظمة إصدار التراخيص. ومع حلول أول يناير/كانون الثاني 

ن ممن خطوط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون على األقل بالمئة  10وإنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون بنسبة 
  . 5امتثال جميع بلدان المادة أجل 

. وھدف التقييم 2015الحصص (الكوتا) لعام أنظمة على ھذا األساس، يُقترح تقييم أنظمة إصدار التراخيص و. 11
الحصص (الكوتا) ذات الصلة بإزالة ھيدرو كلورو فلورو وأنظمة ھو تحليل تنفيذ وعمل أنظمة إصدار التراخيص 

النسبة لفعالية أنظمة إصدار التراخيص والحصص (الكوتا) سيكون مفيداً بالنسبة لتحسين كربون. واكتساب الدروس ب
يقّدر التقييم، من جملة أمور  فجمع البيانات، وإقامة رقابة محّسنة الستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون. وسو

يذ المشروع؛ وأدوار أخرى، المسائل ذات الصلة بتأثير أنظمة إصدار التراخيص والحصص (الكوتا) على تنف
ومسؤوليات المؤسسات، بنوع خاص إدارة الجمارك، ودوائر اإلنفاذ، ووحدات األوزون الوطنية؛ ومسائل ذات صلة 

  باالتّجار غير القانوني. واختصاصات التقييم مضمنة في المرفق الثاني لھذه الوثيقة.

  2015أنشطة الرصد لعام 

للرصد والتقييم بطريقة وثيقة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية  ةرئيسيال ةعمل المسؤولتس 2015خالل العام . 12
فاقات الموحدة المتعددة تمن أجل تقديم جميع تقارير إنجاز المشروعات المعلقة ذات الصلة بالمشروعتت المستقلة واال

  السنوات إلى االجتماعين الرابع والسبعين والخامس والسبعين.

المقترَحين، وعلى األخص تقرير إنجاز المشروعات الموحد، وتقريرإنجاز المشروعات  ي الرصد. إن نشاطَ 13
في (اتفاقات متعددة السنوات) سيتيح للجنة التنفيذية نظرة عامة على النتائج والدروس المكتسبة، على النحو المبلّغ 

  تقارير اإلنجاز.

بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات ھو لتقديم  . إن النشاط الثالث المقترح للرصد أي التقرير بشأن قاعدة14
معلومات إلى االجتماع الرابع والسبعين، عن حالة تحديثات المعلومات المندرحة في جداول قاعدة بيانات االتفاقات 

  المتعددة السنوات.

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9 
 

4 

  الجدول الزمني للتقديم

برنامج عمل الرصد والتقييم المقترح لعام نظرة عامة على األنشطة المندرجة في مشروع  1. يعرض الجدول 15
2015:  

  2015ألنشطة في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام تقديم ا: الجدول الزمني ل1الجدول  
  ن)و(الخامس والسبع 2015االجتماع الثاني عام   ن)و(الرابع والسبع 2015االجتماع األول عام 

كربون في  التقرير النھائي لتقييم إزالة ھيدرو كلورو فلورو
  قطاع الرغازى

  التقرير النھائي لتقييم مشروعات بروميد الميثيل

دراسة نظرية لتقييم أنظمة إصدار التراخيص والحصص   نظرية لتقييم مشروعات بروميد الميثيل ةدراس
  (الكوتا)

  إلنجاز المشروعات التقارير الموحدة  تقرير إنجاز مشروع االتفاقات الموحدة المتعددة السنوات
    تقرير عن قاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات

  

  الميزانية

. وتتضمن الميزانية أتعاب وتكاليف سفر 2015عام للبرنامج عمل الرصد والتقييم  ةالميزاني 2. يعرض الجدول 16
حضر ت، وةفراديإلا شارك في بعض الحاالتتي ستال مللرصد والتقيي ةالرئيسي ةالخبراء االستشاريين، وكذلك للمسؤول

  اجتماعات إقليمية.

  2015: الميزانية المقترحة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2الجدول 
  المبلغ (بالدوالرات األمريكية)  الوصف

    إنجاز تقييم إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع الرغاوى
    بلدان* 6زيارات ميدانية (

 21,000  دوالر أمريكي/كل يوم) 50بلدان *  3أيام *  7(خبيران استشاريان * 
 14,742  دوالراً يومياً) 351*  42بدل اإلعاشة اليومي ( -
 36,000  دوالر أمريكي) 6000*  6السفريات ( -
 15,000  دوالر أمريكي) 500*  5*  6كتابة التقارير ( -
 3,000  دوالر أمريكي/لكل يوم) 500أيام *  6التقرير التجميعي ( -

   تقييم مشروعات إزالة بروميد الميثيل
   دراسة نظرية

 15,500  دوالر أمريكي/كل يوم) 500يوم عمل *  31_خبير استشاري واحد (
   بلدان) 6زيارات ميدانية (

 21,000  الر أمريكي/كل يومود 500بلدان *  3أيام *  7خبيران استشاريان *  -
 14,742  أمريكياً)دوالراً 351*  42بدل اإلعاشة اليومي ( -
 36,000  دوالر أمريكي) 6000*  6السفريات (  -
 15,000  دوالر أمريكي/كل يوم) 500أيام *  5*  6كتابة التقارير ( -
 3,000  دوالر أمريكي/كل يوم) 500أيام *  6التقرير التجميعي ( -

   تقييم أنظمة إصدار التراخيص والحصص (الكوتا)
   دراسة نظرية

 15,500  دوالر أمريكي/كل يوم) 500يوم عمل *  31استشاري واحد * (خبير 
 25,000  سفر الموظفين
 4,000  تكاليف متنوعة

 239,484  2015مجموع عام 
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  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

، بميزانية 2015 مبرنامج عمل الرصد والتقييم المقترح لعا لموافقة علىأن تنظر في ا. قد ترغب اللجنة التنفيذية 17
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9 من الوثيقة 2دوالراً أمريكياً، كما ورد في الجدول   239,484قدرھا
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 األول المرفق

  الميثيلاالختصاصات للدراسة النظرية لتقييم مشروعات بروميد 

  الخلفية والتبرير

. 2015، ھو أول يناير/كانون الثاني 5إن الموعد النھائي إلزالة استھالك وإنتاج بروميد الميثيل في بلدان المادة . 1
ً انحدارياً. وفضالً عن ذلك، الوخالل السنوات الماضية، أظھر اإلنتاج وا ستھالك اإلجماليَّين لبروميد الميثيل اتجاھا

عدة  اإلزالة في وقت سابق للتاريخ النھائي المحدد. وكان ذلك ممكناً، على األكثر، بسبب المشروعات أنجزت بلدان 
الممّولة من الصندوق المتعدد األطراف، الذي ساعد على تحديد البدائل لبروميد الميثيل، وسھّل اعتمادھا على 

  األطراف المھتمة.

اثنين  2011ة إلى أخرى. وفي حين أن أفريقيا أزالت عام منطق ن. إن السرعة في قطاع االستھالك اختلفت م2
بالمئـة من استھالكھا، حلّت بعـدھما أمريكـا  86وتسعين بالمئـة من استھالكھـا، وآسيـا (بما في ذلك الشرق األوسط) 

كان التحسن  بالمئة. وفي بعض القطاعات الخاصة (نباتات الفراولة، والطماطم، والفلفل، والزنجبيل) 65الالتينية بـ 
  بطيئاً، وتعّرض التحّول إلى البدائل لتحديات غير منتظرة. وقد أُبلغ عن مقاومة لبعض البدائل (الفوسفين مثالً). 

. من المناسب بالتالي، تحليل كيفية حصول إزالة بروميد المثيثيل على المستوى الشامل، واستدامة التحّول، ومقارنة 3
  لنسبة لحّل الصعوبات.الخبرات الوطنية واإلقليمية با

  يم نظيم التقيالھدف وت

  . إن أھداف التقييم ھي من أجل:4

والقليلة  ةدان غير القليللتحليل المسائل المتعلقة باستھالك بروميد الميثيل وإزالة بروميد الميثيل في الب (أ) 
  االستھالك؛

دثت، بما في ذلك المساعدة التقنية وبرامج (ب) تقدير االستدامة البعيدة المدى للتكنولوجيات البديلة التي استُح
  التدريب؛ و

 إلزالة.جل االمتثال بالمواعيد النھائية لعملية من أال(ج) التوصية بحلول وإجراءات 

. سيجري التقييم على مرحلتين. وخالل المرحلة األولى (دراسة نظرية) سيُجري خبير استشاري تحليالً للوثائق 5
لصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة، وسيُعّد تقريراً مع استنتاجات االموجودة ويُجري مقابالت مع ممثلين من 

  الجة خالل الزيارات الميدانية. وتوصيات معيّنة بشأن أي مسائل أخرى تحتاج إلى مع

ل ميداني على المستوى القطري. وخالل ھذه المرحلة الثانية، سيقوم م. بناًء على ذلك، سيعقب الدراسة النظرية ع6
ويُصدر تقارير بشأن الدراسات  ،فريق من الخبراء االستشاريين بزيارات ميدانية لجمع المزيد من المعلومات

  ناد.اإلفرادية القطرية االست

. إن تقريراً نھائياً سيقوم بتجميع نتائج كل من الدراسة النظرية والزيارات الميدانية وسيقدم توصيات يجري تنفيذھا 7
  على الفور.
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  الموضوعات الرئيسية التي ستعالجھا الدراسة النظرية:

  ستقوم الدراسة النظرية: .8

  الميثيل بين المناطق؛إزالة بروميد  اتجاھاتأسباب الفوارق في  البحث فيب  (أ) 

التي تواجھھا البلدان إبان تنفيذ المشروعات، والعقبات في وجه اعتماد البدائل واألسباب  (ب) بتحديد الصعوبات
  الرئيسية للتأخيرات؛

قّدر المسائل ذات الصلة بصالحية التنفيذ تبالبحث في المعلومات بشأن البدائل التي اعتمدتھا البلدان، وس (ج) 
  واالستدامة؛

بالبحث في المسائل المتعلقة بُسميّة بعض البدائل (مثالً: مواد تبخير التربة، الفوسفين) وبإجراءات السالمة   (د)
  والصيانة التي يحتاج إليھا استخدامھا؛

 في مجال تطبيقھا؛ بتقدير فعالية نظام ةبالبحث في أنظمة إصدار التراخيص والتنظيم والصعوبات المصادف (ھـ) 
  استدامة إزالة بروميد الميثيل في المستقبل؛مجال الحظر في 

بتحليل فعالية الترتيبات المؤسسية في تسھيل تنفيذ المشروع وكذلك المحيط السياسي، بما في ذلك تشغيل  (و) 
  وصالحية تنفيذ االتفاقات اإلقليمية وسياسات التجارة اإلقليمية؛

استراتيجيات التوعية وأنشطة تحويل المعلومات على  كذلكالبدائل وبتقدير الحاجة للتدريب في استعمال  (ز) 
  المستوى المحلّي واإلقليمي؛

طر احتمال انحراف استخدامات بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن إلى خ(ح) بالتحقيق في 
  االستخدامات المراقَبة؛

  بداء الرأي عّما إذا كان سيحدث اتجاه في المستقبل؛(ط) النظر في تعيينات االستخدام الَحرج لبروميد الميثيل وإ

  بالتركيز على مداخلة الجھات المعنية في تنفيذ المشروعات، وكذلك في اعتماد البدائل؛ و  (ي)

بالبحث في الحاالت الناجحة إلزالة بروميد الميثيل والتركيز على الدروس التي يمكن اكتسابھا من ھذه  (ك) 
  الحاالت.

  الدراسة النظرية نطاق ومنھجية

ة؛ والبلدان التي أزالت . ستحلّل الدراسة النظرية الوثائق المتوافرة لعيّنة من البلدان التي لديھا مشروعات مستمرّ 9
صعوبات بالنسبة لبلوغ االمتثال، ولكنھا نجحت في تذليلھا. وسوف تركز بنجاح بروميد الميثيل، والبلدان التي واجھت 

المرتفع كالفراولة والِعنبيّة (بلوبّري)، والبطيخيات. وستؤخذ بالحسبان قطاعات أخرى على قطاعات االستھالك 
استھلكت بروميد الميثيل في الماضي، ولكنھا استبدلت بنجاح بما في ذلك الخضار (الطماطم والفلفل)، والتبغ 

  واألزھار وبعض تطبيقات ما بعد الحصاد.

ة المعلومات القائمة حول بروميد الميثيل، المتوافرة في الصندوق المتعدد . سيتّم التعاقد مع خبير استشاري لمراجع10
  األطراف. ومن بين ھذه:

وثائق المشروعات اإلفرادية، أي مقترحات المشروعات التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية،/ والتقارير   (أ)
  المرحلية وتقارير إنجاز المشروعات؛ 
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  جنة التنفيذية والحكومات المعنية؛االتفاقات المعقودة بين الل  (ب)

  جرد الصندوق المتعدد األطراف للمشروعات الموافق عليھا؛ (ج) 

التقارير المرحلية، وتقارير إنجاز المشروعات والتقارير النھائية للمشروعات التدليلية التي قدمتھا الوكاالت  (د) 
  المنفذة للصندوق المتعدد األطراف؛

لجنة الخيارات التقنية لبروميد لللجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي وتقارير التقدير، والتقارير المرحلية  (ھـ)
  لبروتوكول مونتريال؛ 7الميثيل؛ وإنتاج واستھالك المواد المستنفدة لألوزون المبلّغ عنھا بموجب المادة 

مانة، والوكاالت المنفذة األمن المعلومات اإلضافية واإليضاحات المجموعة من المناقشات مع أعضاء  (و) 
  والمكاتب القطرية؛ و

  دراسات نظرية سابقة وتقارير تقييم نھائية. (ز) 

  رجاتخالمُ 

ر ـاوز التقريـذكورة أعاله. ولن يتجـل المـة المسائـريراً عن الدراسة النظرية لمعالجـر االستشاري تقـسيُعّد الخبي. 11
وسيأخذ الخبير االستشاري باالعتبار التعليقات المستَلمة من أعضاء األمانة، صفحة، بما في ذلك الملحقات.  35الـ 

والوكاالت المنفذة والثنائية. وعلى الوثيقة أن تصوغ بوضوح التوصيات للمرحلة الثانية من التقييم؛ واإلشارة إلى 
المعلومات اإلضافية التي قد شير إلى تفََرضيات العمل واألماكن المحتملة لالستكشاف خالل الزيارات القطرية؛ أن 

  ن الدروس المكتسبة ذات الصلة بتصميم المشروع، ونوعية البيانات، وتنفيذ المشروعات.يتكون ضرورية، وتضم

. سيجري تحرير مشروع اختصاصات للتقييم النھائي استناداً إلى نتائج الدارسة النظرية، بما في ذلك خطة 12
  للزيارات الميدانية.

  التوقيت

يوماً. وستُقدم الدراسة النظرية إلى أول اجتماع  31الوقت المقّدر لكي يُنجز الخبير االستشاري عمله، ھو  . إن13
  .2015لالجتماع الثاني عام في الوقت المناسب . وسيُنجز التقرير النھائي 2015للجنة التنفيذية عام 
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  المرفق الثاني

  م الحصص (الكوتا)اام إصدار التراخيص ونظظناالختصاصات من أجل تقييم تنفيذ 

  الخلفية والتبرير

ا)ونظام إصدار التراخيص . إن 1 ى تي الحصص (الكوت اج وتصدير نھدف إل تيراد، وفي بعض الحاالت، إنت ظيم اس
ا جزءاً من نظام  مع ضمانالواد المستنفدة لألوزون،  ة الكوت امتثال البلد ببروتوكول مونتريال. ويمكن أن تكون أنظم

  إلصدار التراخيص، أو أنه يمكن إنشاؤھا منفصلة من ضمن أمر إداري مختلف.

ون شارف ست 2015. عام 2 اني الھدف الإزالة ھيدرو كلورو فلورو كرب ماألث ـ  ،ھ ة من استھالك خط  10أي ال بالمئ
ات األسالس. والد روس المكتسبة بشأن فعالية نظام إصدار التراخيص ونظام الكوتا، قد يكون مفيداً لتحسين جميع البيان

  وإقامة رقابة أفضل الستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون.

  أھداف وتنظيم التقييم

ة 3 ورو . إن ھدف التقييم ھو تحليل تنفيذ وتشغيل أنظمة إصدار التراخيص والكوتا ذات الصلة بإزال ورو فل درو كل ھي
  كربون.

ائق 4 يالً للوث ر استشاري تحل ة) سيُجري خبي . سيجري التقييم على مرحلتين. فخالل المرحلة األولى (الدراسة النظري
ذة االت المنف ة وتوصيات بشأن أي  ،القائمة ومقابالت مع ممثلين من األمانة والوك تنتاجات معيّن راً مع اس يُعّد تقري وس

اج  ائل أخرى تحت ى الصعيد مس داني عل ل مي ة عم ة النظري يعقب الدراس ة. وس ارات الميداني ة خالل الزي ى معالج إل
ن  د م ع المزي ة لجم ارات ميداني اريين بزي راء االستش ن الخب ق م يقوم فري ة، س ة الثاني ذه المرحل الل ھ ري. وخ القط

تناد. وسيجمع تق ة االس ائج كل من الدراسة المعلومات ويُصدر تقارير بشأن الدراسات اإلفرادية القطري ائي نت ر نھ ري
  النظرية والزيارات الميدانية، ويقدم توصيات لتنفيذھا على الفور.

  الموضوعات الرئيسية التي ستعالجھا الدراسة النظرية

  الدراسة النظرية: م. ستقو5

راخيص و   (أ)  ة إصدار الت ة بتحديد موعد وكيفية تنفيذ أنظم دان. أنظم ة من البل ا، في عيّن ك الكوت ان ذل وإذا ك
  موجوداً، كيف تتطّور أنظمة إصدار التراخيص والكوتا لتكييف إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون؟

ا  (ب)  ا؟ وم راخيص والكوت ذ نظام إصدار الت بتحليل دور المؤسسات المتداخلة. وأي مؤسسات تشارك في تنفي
ين يق ب اون والتنس ة التع ي آلي ا ھ ة؟ وم دة األوزون الوطني و دور وح ي  ھ ا ھ ات، وم ف المؤسس مختل

  الصعوبات آللية كھذه؟و الفجوات

ة  (ج)  ا ھي آلي انوني. وم ر الق ار غي ة االتّج ا رقاب راخيص والكوت ة أن يسھّل نظام إصدار الت بالتحقيق في كيفي
راخيص  ذ نظام إصدار الت ا ھي الصعوبات والتحديات المصادفة؟ وھل أن تنفي تعملة، وم المعالجة المس

  واد المستنفدة لألوزون، وھل يساعد ذلك في كبح السوق السوداء؟ممن الشفافية في تجارة ال والكوتا يزيد

تعملة مبالتحقيق فيما إذا كان نظام جمع البيانات الحالي فاعالً وي  (د)  كن االعتماد عليه. وبتفصيل األساليب المس
  لرصد إنفاد نظام إصدار التراخيص والكوتا. وما ھي نسبة فعاليتھا؟

ي الصعوبات ذات ا ـ) (ھ التحقيق ف ة والبشرية. وب الموارد االلي ذ لصلة ب ة من أجل تنفي وارد كافي ك م ھل ھنال
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ارك.  دريب لموظفي الجم ات ت ك حلق دة؟ وھل ھنال وتشغيل أنظمة إصدار التراخيص والكوتا بصورة جي
  وما ھي االحتياجات في ھذا المجال؟

التصاالت والتعميم، والتوعية وأنشطة االتصال الخارجي بعامة الناس، جراءات العملية المتعلقة باإلتقدير ا   (و)
  والتشاور مع الوسط الصناعي لتعريف أنظمة إصدار التراخيص والكوتا؛

ك    (ز) ألوزون. وھل ھنال تنفدة ل واد المس دان للم ين البل ابرة للحدود ب ة الع ة الحرك ة رصد ومراقب بتحليل كيفي
  ة لمعالجة ھذه المشكلة؟ وما ھو دور الشبكات اإلقليمية؟آليات تعاون إقليمية أو ثنائي

  الكوتا.نظام بتحديد الصعوبات المستعصية على الرغم من تنفيذ نظام إلصدار التراخيص و (ح) 

  نطاق ومنھجية الدراسة النظرية

دان، ا لعيّ الوثائق الحالية بشأن أنظمة إصدار التراخيص والكوت ةسيتّم التعاقد مع خبير استشاري لمراجع. 6 ة من البل ن
  ومن ھذه الوثائق:

ات ال ة، أي مقترح روعات إفرادي ائق مش ارير م(أ)   وث ة، والتق ة التنفيذي ا اللجن ت عليھ ي وافق روعات الت ش
  المرحلية وتقارير إنجاز المشروعات؛

  (ب)  االتفاقات المعقودة بين اللجنة التنفيذية والحكومات المعنية؛

  إلى أمانة األوزون؛ 5إصدار التراخيص التي قدمتھا بلدان المادة  (ج)  المعلومات بشأن أنظمة

  (د)  جرد الصندوق المتعدد األطراف للمشروعات الموافق عليھا؛

االت  دمتھا الوك ي ق روعات الت روعات للمش از المش ارير إنج ة وتق ارير النھائي ة، والتق ارير المرحلي ـ)  التق (ھ
  المنفذة للصندوق المتعدد األطراف؛

ات وال (و)  احات اإلمعلوم ن ماإليض ت م ي ُجمع افية الت اتض ذة  ناقش االت المنف ة، والوك اء األمان ع أعض م
  والمكاتب القطرية؛ و

  (ز)  الدراسة النظرية السابقة وتقارير التقييم.

  الُمخرجات

ن 7 ـ . سيُعّد الخبير االستشاري تقريراً عن الدراسة النظرية يتطّرق للمسائل المذكورة أعاله. ول ر ال  35يتجاوز التقري
ة،  ي األمان اء ف ن أعض تلمة م ات المس ار التعليق اري باالعتب ر االستش يأخذ الخبي ق. وس ك المراف ي ذل ا ف صفحة، بم
د  يم؛ وتحدي ن التقي ة م ة الثاني يات للمرحل ة بوضوح التوص رض أن تصوغ الوثيق ة. ويُفت ذة والثنائي االت المنف والوك

ي تكون الفََرضيّات والمواقع المحتملة ا لتي يجب استكشافھا خالل الزيارات اإلقليمية؛ وتحديد المعلومات اإلضافية الت
  ضرورية، وإدخال الدروس المكتسبة ذات الصلة بتصميم المشروع، وتوعية الرصد للبيانات وتنفيذ المشروعات.

  في ذلك خطة للزيارات الميدانية.. تحرير مشروع اختصاصات للتقييم النھائي استناداً إلى نتائج الدراسة النظرية، بما 8

  التوقيت

ى  31ن الوقت المقدر الذي سينفقه الخبير االستشاري من أجل إنجاز العمل، ھو إ. 9 ة إل يوماً. وسيُقدم الدراسة النظري
   .2016. وسيُنجز التقرير النھائي لالجتماع األول عام 2015االجتماع الثاني للجنة التنفيذية عام 

----------- 
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