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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

  2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
  
  

  الدراسة النظرية لتقييم الشبكات الوطنية لموظفي األوزون الوطنييناختصاصات 
  
  

  خلفيــة
  
اختصاصات  أن يعد في االجتماع الثانى والثمانين، طلبت اللجنة التنفيذية من كبير موظفى الرصد والتقييم  1

المقرر (الثمانين ابع والدراسة النظرية لتقييم الشبكات الوطنية لموظفي األوزون الوطنيين لتقديمها إلى االجتماع الر
82/10.(  

  
تعزز تبادل المعلومات والخبرة والمعرفة الفنية المطلوبة لتلبية لإن الشبكات هى آليات لبناء القدرات   2

فعالة إلدارة الوا تابيانات ووضع السياسة وإنفاذها وإعتماد التكنولوجيإلبالغ عن الاالتزامات بروتوكول مونتريال و
  للوحدات الوطنية لألوزون.

  
بشأن متطلبات االمتثال  للوحدات الوطنية لألوزون تحديثات وتوجيهات منتظمة توفيرهدف الشبكات هو إن   3

  مته.استداولبية االمتثال لبروتوكول مونتريال لبروتوكول مونتريال وتنفيذ أنشطة اإلزالة التى تؤدى إلى ت
  
 5والبلدان غير العاملة بالمادة  الوطنيين ألوزونا موظفىتقوم الشبكات بدور منتدى لالتصال المستمر بين   4

ظام يعية بانتل مواض. وتعقد اجتماعات سنوية وتنظم حلقات عموأمانة األوزون والوكاالت الثنائية والمنفذةوالصندوق 
أن  نيينن الوطموظفى األوزولمن بين جملة أمور، معلومات تقنية وعلمية وتتعلق بالسياسة. ويسمح هذا  لمناقشة ،
  .موقدراته تعاونهم ودعم خبراتهمالمعرفة وتطوير  يتقاسموا
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للتنمية الدولية. وبين  لمنطقة جنوب شرق آسيا بدعم من الوكالة السويدية 1993أنشأت أول شبكة في عام   5
 147أقاليم بمشاركة  5شبكات إقليمية تعمل في  9واليوم، توجد   1شبكات أخرى. 8تم إنشاء  2008وعام  1994عام 

  .5بلدا من البلدان العاملة بالمادة 
  
الوكالة السويدية  روع لليونيب/مش بشأن تقييم نفذ، 1994في عام لقد تم تقييم الشبكات مرتين في الماضي:   6

الوكالة لليونيب و أن يوفردى إلى إنشاء أول شبكة إقليمية في جنوب شرق آسيا. وكان هدف التقييم هو أ للتنمية الدولية
في جنوب  في المستقبل المشروعات وشكل تمويلب"المساعدة في اتخاذ المقررات المتعلقة  السويدية للتنمية الدولية

واستنتج التقييم  2ات مماثلة في أقاليم أخرى.الدروس المستفادة من أجل تطبيقها ووضع مشروعات شبكوشرق آسيا  
ببروتوكول مونتريال ودوره فيما بين المجموعة الرئيسة للرسميين  مهم في زيادة الوعىأن الشبكات تقوم بدور 

روح التعاون في اإلقليم. وأثير سؤال يتعلق  دعمالحكوميين؛ ساعد في تحديد أولويات اإلزالة؛ يسر نقل التكنولوجيا؛ 
  بقدرة تمويل الشبكة لتصبح مكتفية ذاتيا. وأوصي التقييم بتكرار مفهوم الشبكة في أقاليم أخرى.

  
حيث  3)2001قدم التقرير النهائي للتقييم الثانى للشبكات اإلقليمية إلى االجتماع الثالث والثالثين (مارس/آذار   7

موظفى األوزون ل. وبينت النتائج أن الشبكات وفرت تحسينهاشبكات وقدم توصيات من أجل  8تشغيل وتنظيم  قيم
فرصا للتعرف على مقررات اللجنة التنفيذية واجتماعات األطراف؛ تبادل الخبرات؛ زيادة مستوى المعرفة الوطنيين 

المتعلق بآخر التطورات في مجال البدائل التكنولوجية. ووفرت اجتماعات الشبكات منتدى لتطوير االتصاالت 
االجتماعات  أعمالخرى، كانت جداول األخطار. ومن ناحية أالشخصية والتعلم من النجاحات واالخفاقات لتجنب 

  مثقلة ولم يكن الوقت المخصص لعمليات العرض كافيا وكان حضور االجتماعات غير منتظم.غالبا 
  

  أهداف الدراسة النظرية
  
، ستعمل الدراسة النظرية على تقييم كيف 2001إذ تالحظ أن التقييم السابق للشبكات اإلقليمية قد تم في عام   8

لسابق قد اتقييم قيم ما إذا كانت التوصيات التى قدمها التبكات في تنفيذ بروتوكول مونتريال وسوف تطور دور الش
ى القطرى لمستوعلى ا بروتوكول مونتريالتحققت. وسيقوم بتحليل مدى عالقة الشبكات اإلقليمية في تنفيذ متطلبات 

ارات تخاذ القراملية عواإلقليمي، مع األخذ في االعتبار التنظيم والمشاركة واختيار موضوعات المناقشة والتأثير على 
  .بروتوكول مونتريالوكذلك التغييرات المطلوبة لتكييف الشبكات مع التحديات الجديدة ل

  
  قييم التالية:ستحاول الدراسة النظرية االجابة على أسئلة الت  9
  

  التخطيط والتنظيم
  

ما هى الدروس المستفادة والممارسات الجيدة من االجتماعات اإلقليمية وكيف يمكن استخدامها لتحسين   10
  توظيفها؟

  
حدثت وما هى التى هناك تغييرات في تنظيم االجتماعات طوال الوقت؟ وأي أنواع التغييرات  تهل كان  11

  األهداف؟أهدافها؟ وهل تحققت هذه 
  

                                                 
)؛ أمريكا الجنوبية 1994)؛ المكسيك وأمريكا الوسطى (1994)؛ شبكة أفريقيا للمتكلمين بالفرنسية (1994شبكة أفريقيا للمتكلمين باإلنجليزية (   1
  ).2008)؛ بلدان المحيط الهادى الجزرية (2003)؛ أوروبا ووسط آسيا (1997)؛ جنوب آسيا (1994)؛ منطقة الكاريبي (1994(
2   30/8/ro/ExComUNEPOzL.P 
3   7 and Corr.1/33UNEPOzL.Pro/ExCom/  
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هل كان حضور موظفى األوزون الوطنيين االجتماعات منتظما؟ وهل تحسن الحضور مع مرور الوقت؟   12
ية ة الفنمن اجتماع آلخر؟ كيف تم الحفاظ على المعرفة والمعرف موظفى األوزون الوطنيينمشاركة  تهل تغير

  ت الذاكرة المؤسسية لالجتماعات)؟لالجتماعات ونقلها (أي، كيف بني
  

واالتفاق عليها قبل  موظفى األوزون الوطنيينأهداف وموضوعات االجتماعات مع  نوقشت في السابقهل   13
ابق؛ هل ستماع االجتماعات؟ ما هى عملية اختيار موضوعات المناقشات التى ستعقد (مثل، هل تم اقتراحها خالل اج

  ؟ لعرض الموضوعات كاف طار الزمنىمسبقا)؟ هل اإل موظفى األوزون الوطنيينتم االتصال ب
  

مسبقا (مثال، متاحة  موظفى األوزون الوطنيينكيف يستعد المشاركون قبل االجتماع؟ هل تقدم الوثائق إلى   14
ل صفحة وسائ ،على اإلنترنت (مثل، سلسلة بريد إلكترونى هل هناك منتدى)؟ OzonActionعلى موقع ويب 
يم لق بتنظاإلقليمية بشأن مسائل تتع مناقشات بين االجتماعات، موقع ويب) حيث يمكن إجراء اتصال اجتماعية

  موضوعات محددة؟ وإقتراح
  

   هل تم تحديد ميسرين لترأس أو لتيسير المناقشات؟ وكيف يتم اختيارهم؟  15
  

المناقشات التى عقدت خالل  بواسطة المتحققة ما هو أثر الشبكات التى تم تقييمها؟ هل هناك متابعة للنتائج  16
  ت؟االجتماعات؟ هل عرضت نتائج هذه المناقشات في االجتماع التالى وجرى تحليل النجاحات واالخفاقا

  
البيئة (مثل، اجتماعات وزراء البيئة) لزيادة ب أخرى تتعلق اجتماعات مع تعقد متعاقبة اجتماعات الشبكاتهل   17

  مية؟إلقلين في اإلقليم والترويج لمناقشات السياسة بشأن المناهج االوعى السياسي المتعلق بمشاكل األوزو
  

  بناء القدرات
  

األوزون  وموظفهل يقوم ؟ لوحدات الوطنية لألوزونما هى أنشطة بناء القدرات المنفذة لتعزيز أداء ا  18
يارة مية بزالجدد؟ هل يقوم منسقو الشبكات اإلقلي موظفى األوزون الوطنيينمن ذوى الخبرة بتدريب  الوطنيين

  ؟ وإذا حدث هذا، هل يتم ذلك بشكل متكرر؟لوحدات الوطنية لألوزونا
  

، من بين لخبرة والمعرفة الفنية في مجاالتهل توفر الشبكات اإلقليمية الدعم في مجال التدريب وتبادل ا  19
ر الرسمى الحوافز المالية والعمل مع القطاع غيونظم ترخيص الواردات/الصادرات والتشريع مثل جملة أمور، 

  تدوير؟ دة الوالشركات الصغيرة وتطوير التكنولوجيا ومكافحة االتجار غير القانونى ومشروعات االسترداد وإعا
  

مثلين عن هل يتم دعوة أشخاص، من بين أشخاص آخرين، مثل موظفى الجمارك ومستشارين قانونيين وم  20
  روابط الصناعة إلى االجتماعات؟

  
 األوزون الوطنيين وموظف؟ هل يدعى المنظمة مختلف الشبكاتبين  تبادل للمعلوماتاتصاالت و هناكهل   21

بالغ عن رصد واإلال لوحدات الوطنية لألوزون؟ هل تقدم  امعارفهم لنقلإلى اجتماعات إقليمية أخرى  من ذوى الخبرة
 ل هناك أيات؟ هاستهالك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة إلى أمانة األوزون وإلى أمانة الصندوق خالل االجتماع

  إشارة للتحسن بعد ذلك؟
  

اتخاذ القرارت على المستوى القطرى أو اإلقليمي؟ وهل تصاغ  تالتأثير على عمليا فيهل تمكن المشاركون   22
  خالل االجتماعات؟هذه القرارات 
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 المنبثقةتمثل منتديات فعالة لنقل المقررات  الشبكات اإلقليميةأن اجتماعات  تدل علىما هى األنشطة التى   23
  وكيف يمكن تحسين هذا؟عن اللجنة التنفيذية واجتماعات األطراف؟ 

  
  التنسيق مع الوكاالت الثنائية والمنفذة

  
في أنشطة الوكاالت الثنائية والمنفذة وأمانة الصندوق وأمانة األوزون؟ هل  الشبكات اإلقليميةكيف تساهم   24

 ت الوطنيةلوحداا تساعد اجتماعات الشبكات في تناول تنسيق القضايا واالتصال بين الوكاالت الثنائية والمنفذة و
  ؟لألوزون

  
ما هى أهمية مشاركة الوكاالت الثنائية والمنفذة في االجتماعات؟ وما هو دورها في المناقشات وإثراء   25

ة ت الثنائيوكاالاألفكار حول القضايا والمشروعات؟ ما هو دور اليونيب في دعم التعاون في ما بين المشاركين وال
  ية)؟غير كونها وكاالت ثنائمن اعات (االجتم إلى 5والمنفذة؟ هل تدعى البلدان غير العاملة بالمادة 

  
كيف تساهم االجتماعات في دعم التعاون اإلقليمي في ما بين البلدان (مثل، تناول المشاكل المشتركة)؟ هل   26

  نتيجة للمناقشات التى تعقد خالل االجتماعات؟كأنشطة مشتركة منظمة هناك 
  

  التحديات الجديدة
  

هى ضوء التوجه الجديد المتحقق من قبل تعديل كيغالى؟ ما  في الشبكات اإلقليميةكيف يمكن أن تتغير أدوار   27
ن ملجيدة اما هى الدروس المستفادة والممارسات التعديالت المطلوبة لتقوية الشبكات ودعم أنشطتها؟  أنواع

  االجتماعات اإلقليمية وكيف يمكن استخدامها لتحسين توظيفها؟
  

  ؟بروتوكول مونتريالتدامة منجزات ما هو دور الشبكات في اس  28
  

  في بروتوكول مونتريال؟ الجنسانيةما هو دور الشبكات في إدراج المسائل   29
  

  المنهجية
  

سيجرى توظيف استشارى إلعداد الدراسة النظرية. وسيقوم أو ستقوم بتحليل الوثائق الحالية المتعلقة، من   30
ن ويرسل اد استبيان إعدوتقارير اجتماعات الشبكات ووثائق اللجنة التنفيذية. ويمك الشبكات اإلقليميةبين جملة أمور، ب

ليونيب اتعقد مناقشات مع موظفين من . وسوف موظفى األوزون الوطنيينإلى منسقى الشبكات اإلقليمية وإلى 
  واألمانة وأطراف فاعلة ذات عالقة أخرى.

  
من اجل  لوحدات الوطنية لألوزونتقاسم مشروع التقرير مع األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة وا سيجرى  31

مية، على اإلقلي مشاركة في االجتماعات بما في ذلك، سيجرى اقتراح جزء ثان كانت هناك حاجةتقديم تعليقات. وإذا 
  أساس ما تتوصل إليه الدراسة النظرية.

  
  توصية

  
اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات الوطنية لموظفي على  أن توافققد ترغب اللجنة التنفيذية في   32

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13الواردة في الوثيقة  األوزون الوطنيين
______  
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