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 2022برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  مشروع

 مقدمة

رصد المتعلقة بال سائلالمقرارات سابقة اتخذتها اللجنة التنفيذية بشأن  عقب 2022تم اقتراح أنشطة برنامج العمل لعام 

 النظر فيو؛ عات عن إتمام المشرو ةرير المجمعاالتقوالجارية  اتعوالتقارير المرحلية للمشر واستعراض؛ والتقييم

التب  راتوالمشاو ؛قييمالرصد والت شأن متعددة األطرافالشبكة تقييم أداء المنظمات  التوصيات ذات الصلة من تقييم

من بنود  أن العديدية بشداخل األمانة. كما أخذ برنامج العمل في الحسبان المناقشات التي أجرتها اللجنة التنفيذ أجريت

 بأنشطة الرصد والتقييم. المتعلقةجدول األعمال 

 يي تنظر فيه اللجنة التنفيذية. وهك 2022ج عمل الرصد والتقييم لعام برنام مشروعتعرض هذه الوثيقة  -1

الثاني والثمانين والرابع  ا في االجتماعينمالتي تمت الموافقة عليه 20202و  2019العمل لعامي  يامجنعتمد على برت

بير موظفي الرصد والتقييم بسبب الفترة االنتقالية بين تقاعد ك 2021برنامج عمل لعام عدم وجود ب العلم، مع والثمانين

 الحالي. وتعيينواختيار  السابق

يضمن ، متعدد األطرافالمانة الصندوق ألكبير موظفي الرصد والتقييم الوقت منذ انضمام  لقصر انظر -2

، ويقترح مبادرات الرقابة السابقة للجنة التنفيذية مشروع برنامج العمل هذا االستمرارية بما يتماشى مع توجيهات

خالل فترة  المقررةإلنجاز النواتج  مكتب التقييموسائل لضمان استمرارية عمل تهدف إلى استكشاف سبل و متميزة

 الوباء.

                                                 
ألول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بي 1

 (19-)كوفيد  كورونا  فيروس  بسبب
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1الوثيقتان   2
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د )مثل ت عن بعأدوامن خالل تعزيز استخدام  الميدانية التقييمزيارات كن التعويض عن التأجيل النهائي ليم -3

  .الضرورةالدراسات االستقصائية وتحليل البيانات( واستخدام االستشاريين المحليين عند 

 أنشطة التقييم المقترحة

نطوي على شكوك قد تؤثر ي، مما 19-كوفيد وباء استمراروقت وضع مقترحات ألنشطة التقييم في يجري  -4

وعدد  19-يدكوفقة بالمحرز في رفع القيود المتعلعلى التقدم  بناء  ، منهجيات استكمال التقييمات. لذلكعلى عملية و

النهائية،  ض النتائجيم بعلف اإلطار الزمني ألنشطة التقييم، مع تقد، قد يختنة التنفيذيةاألنشطة التي وافقت عليها اللج

 ية للتحقق منصية نهائهو الحال للتقييمات التي تتطلب بعثات ميدانية شخهذا . سيكون 2023، في عام على األرجح

 صحة النتائج التحليلية من مراحل البداية وتقديم نتائج وتوصيات قوية.

لعالمي الحترار ااإليضاحية للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث ا اتعولتقييم المشر نظرية: دراسة 1النشاط 

 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 اإليضاحية للبدائل ذات القدرة المنخفضة على اتعولتقييم المشر النظريةاختصاصات للدراسة تم عرض   -5

هذه كان من المقرر تقديم و 3واعتمادها في االجتماع السادس والثمانين. واستعراضها إحداث االحترار العالمي

ا لتعيينو، في االجتماع الثامن والثمانين النظريةالدراسة  . قييم الجديدكبير موظفي الرصد والت لكنها تأخرت انتظار 

تقييم ل ممكنة، يمكن اقتراح أنشطة هانتائج وبناء  على، إلى االجتماع التسعين النظريةالدراسة هذه اآلن  وستقدم

 متابعة.ال

 األوزون الوطنيين  لضباط: المرحلة الثانية من تقييم الشبكات اإلقليمية 2النشاط 

المهم لشبكات اإلقليمية ادور األوزون الوطنيين  لضباطلتقييم الشبكات اإلقليمية  النظريةالدراسة  أوضحت -6

، تم تقديم االختصاصات للمرحلة الثانية من التقييم واعتمادها بعد ذلكونفيذ بروتوكول مونتريال. في المساهمة في ت

التي حددتها الدراسة في االختصاصات،  المبينةسيركز التقييم على المجاالت السبعة  4في االجتماع السادس والثمانين.

 5.النظرية

ت الجيدة ممارسا، وتحديد اليينالوطن األوزون لضباطتهدف هذه المرحلة إلى تقييم تأثير الشبكات اإلقليمية  -7

لمواد الة ابإزوكذلك مجاالت التحسين بهدف تبسيط الدروس المستفادة عند مواجهة التحديات الجديدة المتعلقة 

 من 13قرة الف ملهعلى النحو الذي تأ. للمواد الهيدروفلوروكربونية لتخفيض التدريجيواالهيدروكلوروفلوروكربونية 

متعلق د العبالعمل عن لسياق الحالي للعمل االفتراضي ويتم تكييف منهجية التقييم المقترح مع او، االختصاصات

 .19-كوفيد بالقيود المفروضة بسبب وباء

نتيجة  ؤدي إلىت، بطريقة مراحل التقييم التقليديترتيب رح عكس أجل عدم تأخير إجراء هذا التقييم، يُقتمن  -8

 اتللبعثي السفر الرسماستئناف  فور التمكن من، شخصي النهائي من النتائج المؤقتةمن خالل التحقق ال مفيدة

 تم تنظيم االقتراح على النحو الموضح أدناه:وواالجتماعات الشخصية. 

 اجتماعات الشبكة اإلقليمية: حضور 1المرحلة            

، مكتب التقييم العاملون فيسيشارك  6.افتراضيامن المقرر عقد االجتماعات المقبلة للشبكات اإلقليمية   -9

                                                 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/12/Rev.1الوثيقة   3
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11/ and Corr.1الوثيقة   4
 9، الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11/Corr.1الوثيقة   5
و/ أو االستشاري  كبير موظفي الرصد والتقييممشاركة لبالحضور شخصيا، يمكن تغطية تكاليف السفر اجتماعات للشبكة اإلقليمية قادمة إذا حدثت أي   6

 .3من الميزانية المقترحة للمرحلة 
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، في اجتماع واحد على األقل األمم المتحدة للبيئة وبدعم منه التابع لبرنامج عمل األوزونبالتنسيق الوثيق مع فريق 

مجموعات  سينظم كبير موظفي الرصد والتقييملمنسقين والمشاركين في الشبكات. لنطاق التقييم  لعرضلكل إقليم 

سيتم تعيين خبير استشاري لدعم وتركيز للمتابعة مع المنسقين اإلقليميين وأصحاب المصلحة المعنيين في المناطق. 

 العملية.

 وجمع البيانات وتحليلها ةعالمي دراسة استقصائية بدءالمرحلة الثانية:            

مية ئية عالمكتب التقييم دراسة استقصاويبدأ  سوف يعد. 1المرحلة بالتوازي مع المرحلة قد تسير هذه   -10

حة المصل ، بل تشمل أيضا  أصحابفقط ممثلي وحدة األوزون الوطنية ، ال تشملالشبكات اإلقليمية نحوموجهة 

ان لبيئة لضمللمتحدة التابع لبرنامج األمم ا عمل األوزونبدعم من فريق  الدراسةالرئيسيين في المناطق. سيتم توجيه 

 دراسةالنفس المستشار إعداد ونشر  وسيدعمأصحاب المصلحة. مختلف التواصل الفعال لجميع المناطق و

كبير قدم يلية، سألونتائج ايانات وتحليلها والبعد جمع البووجمع البيانات والتحليل األولي للردود الواردة. ستقصائية اال

حرز لتقدم الماعالم بلإل، والحادي والتسعين ها التسعينيإلى اللجنة في اجتماعالبيانات  تحديث موظفي الرصد والتقييم

 المتعلقة بالسفر. المسائلعلى  بناء  ، 3اآلن واإلبالغ عن خطط المرحلة  حتى

 التقارير اتمشروعالتحقق و: 3المرحلة            

و/ أو على هوامش اجتماعات الشبكة اإلقليمية  افتراضيا لتحقق من صحة التقييم األوليا تمأن يمن المتوقع   -11

، التي سيحضرها كبير موظفي الرصد والتقييم 2023أو أوائل عام  2022بالحضور شخصيا التي قد تحدث في عام 

 كبير موظفي الرصد والتقييم وجهات السفر بين تقاسم، سيتم تحسين استخدام المواردمن أجل و/ أو االستشاري. و

وسيحدث أي سفر إذا شمل المشاركة في اجتماعات الشبكة  ،لتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق واالستشاري

المحرز في على التقدم  بناء  ، وفق ا لتكاليف البعثة الميدانية الميزانية تعديليمكن و 7.فقط اإلقليمية بالحضور شخصيا

سيتم إدخالها في تقرير التقييم وتقارير تجميعية لكل اجتماع.  اتمشروع. سيتم إعداد 19-كوفيدود المتعلقة برفع القي

التقرير  مشروعل ، في أقرب اجتماع ممكن للجنة، بعد اكتمال عملية تأمين الجودة2023في عام  سيقدمالنهائي الذي 

 .النهائي

 للتخفيض التدريجي المواد الهيدروفلوروكربونية: تقييم األنشطة التمكينية 3النشاط            

 عددل لمواد الهيدروفلوروكربونيةللتخفيض التدريجي لوافقت اللجنة التنفيذية على تمويل األنشطة التمكينية   -12

ا ألن عدد ا من و 5.8بلدان المادة بلدا  من  137 ، اجيد اتقدمأخرى  بلدان وأحرزتته قد أكمل أنشط 5بلدان المادة نظر 

ا إلعداد شروط االختصاصات لدراسة  حول األنشطة التمكينية للتخفيض  نظريةفإن برنامج العمل يتضمن مقترح 

، الذي سيتم إجراؤه في مرحلة الحقةلتقييم ل، كمدخل نحو تحقيق كامل األهلية للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

 ذلك.إذا قررت اللجنة 

 أثناء نيةوروكربولمواد الهيدروفلللتخفيض التدريجي لفي تنفيذ األنشطة التمكينية  النظريةستنظر الدراسة   -13

لدروس استخالص اإلى وسترمي لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  الفنيةتنفيذ أنشطة المساعدة 

ا شاف قيمته، واستكالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةارة إزالة لخطط إد نفذتالمستفادة من األنشطة المماثلة التي 

ف مل واكتشات التكاتحديد أوجه التآزر ومجاال ، ولمواد الهيدروفلوروكربونيةللتخفيض التدريجي لوإمكانية تكرارها 

ختصاصات اال ذهستقدم هومستقبل. الفي  اي يتعين تجنبهت، التية المحتملة في األنشطة والتمويل، إن وجداالزدواج

 إلى االجتماع التسعين.

                                                 
  https://www.unep.org/ozonaction/networks/ الموقع اإللكتروني:   7
 5ضافية المقدمة من مجموعة من البلدان غير العاملة بالمادة اإلكانوا ممولين من المساهمات  5بلدا من بلدان المادة  116منها   8

https://www.unep.org/ozonaction/networks/
https://www.unep.org/ozonaction/networks/
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 المقترحة الرصدأنشطة 

لثنائية الوكاالت العمل بشكل وثيق مع اكبير موظفي الرصد والتقييم واصل يوفق ا للممارسات المعمول بها، س  -14

ت ة السنواددالمتعفاقات المعلقة المتعلقة باالتعن إتمام المشروعات  ةمجمعالتقارير التقديم من أجل  المعنيةوالمنفذة 

 نجازإتقارير  تقديم، وتحديد خيارات لتبسيط إعداد والتسعين والحادي والتسعين الفردية إلى االجتماعين اتعووالمشر

 المشروعات.

 علىتفادة س المسإنجاز المشروعات المجمعة اللجنة التنفيذية بلمحة عامة عن النتائج والدرو تقاريرستزود   -15

 .إتمام المشروعاترير عن االتقوفي  النحو الوارد

 ىخرأ

الجة من اللجنة والتي قد تحتاج إلى مع 2022أثناء تنفيذ برنامج العمل لعام  مهمةإضافية  مسائلقد تنشأ   -16

 عاب أي مناستي التنفيذية. لذلك قد يُسمح بدرجة معينة من المرونة في تنفيذه وكذلك في تخصيص ميزانيته من أجل

 .المسائلهذه 

 األنشطة تقديمالجدول الزمني ل

 2022عام مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لفي  المتضمنةلمحة عامة عن األنشطة  1يرد في الجدول   -17

 ، إلى جانب الجدول الزمني المتوقع.المقترح

 2022الجدول الزمني لتقديم األنشطة في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  -1الجدول 

 
 

 االجتماع التسعين

 

 

 والتسعين االجتماع الحادي

 

 2023عام 

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات 

متعددة السنوات والمشروعات اللالتفاقات 

 الفردية

 

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات 

متعددة السنوات والمشروعات اللالتفاقات 

 الفردية

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات 

متعددة السنوات والمشروعات اللالتفاقات 

 الفردية

معلومات حديثة عن حالة تقييم الشبكات 

  يينالوطن األوزون لضباطاإلقليمية 

معلومات حديثة عن حالة تقييم الشبكات 

 يينالوطن األوزون اإلقليمية لضباط

التقرير النهائي  عن تقييم الشبكات 

  يينالوطن األوزون اإلقليمية لضباط

 )سيتم تحديد موعد االجتماع(

 

لتقييم المشروعات اإليضاحية  دراسة نظرية

للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث 

االحترار العالمي للمواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

دراسة نظرية لتقييم األنشطة التمكينية  

للتخفيض التدريجي للمواد 

  الهيدروفلوروكربونية

 )سيتم تحديد موعد االجتماع(

األنشطة اختصاصات للدراسة النظرية لتقييم 

التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد 

 الهيدروفلوروكربونية
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   الميزانية

 2022نامج عمل الرصد والتقييم لعام الميزانية المقترحة لبر -2الجدول 
 المبلغ  الوصف

 )دوالر أمريكي(

لمي للمواد منخفضة على إحداث االحترار العاالقدرة البدائل ذات لاإليضاحية ل: دراسة نظرية لتقييم المشروعات 1النشاط 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 دوالر أمريكي/ يوم( 500يوما*  30كتابة التقارير )
*0 

  األوزون الوطنيين لضباط: المرحلة الثانية من تقييم الشبكات اإلقليمية 2النشاط 

 2و  1المرحلتان 

 االستشارة:

 اعات، والتقارير(: إعداد وثائق المعلومات األساسية، وتنسيق االجتم10المشاركة في االجتماعات االفتراضية )

 الموجزة
10,000 

 ت، تنظيمبياناالدراسات االستقصائية: إعداد الدراسات االستقصائية، استجابات الرصد، إرسال تذكير، جمع ال

 فرق تركيز
9,000 

 الدراسة االستقصائية ونتائج فرق التركيزتحليل نتائج مشروع 
6,000 

 :والمتفرقاتاللوجستيات  –تقديم دعم إلعداد االجتماعات 

 3,000  لوجستيات االجتماعات، الترجمة / الترجمة الفورية، الوثائق للمشاركين

 2و 1المجموع الفرعي للمرحلتين 
28,000 

 **3المرحلة 

 أيام/ للمنطقة( 5مناطق،  10ميدانية )الزيارات ال
 

 :الموظفين
 

 دوالر أمريكي/ للتذكرة( 5,000 –مناطق  6السفر )
30,000 

 دوالر أمريكي/ لليوم 350 –يوما  30بدل المعيشة اليومي )
10,500 

 :االستشاري

 دوالر أمريكي/ لليوم 500 –أيام  5مناطق،  4 –األتعاب 
10,000 

   السفر

 دوالر أمريكي/ للتذكرة 3,000 –مناطق  4 –السفر  اكرتذ
12,000 

 دوالر أمريكي/ لليوم 350 –يوما  20 – بدل المعيشة اليومي
7,000 

 دوالر أمريكي/ لليوم( 500 –أيام  7 –مناطق  4كتابة تقارير البعثة )

 
14,000 

 دوالر أمريكي/ لليوم( 500 –يوما  12مناطق ) 10التقرير التجميعي، 
6,000 

 3الفرعي للمرحلة المجموع 
89,500 
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 المبلغ  الوصف

 )دوالر أمريكي(

 جميع المراحل –2مجموع النشاط 
117,500 

 : دراسة نظرية لتقييم األنشطة التمكينية للتحفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية3النشاط 

 دوالر أمريكي/ لليوم( 500 –يوما  30كتابة التقارير )
15,000 

 أخرى

 أدوات عن بعد للدراسات االستقصائية وتحليل البيانات*** –تقديم دعم لمهمة التقييم 
8,000 

 متفرقات****
4,000 

 144,500 المجموع

درة ذات القلبدائل لاإليضاحية  اتعولتقييم المشر النظريةدوالر أمريكي المخصص سابق ا للدراسة  15,000مبلغ التم إعادة تخصيص ت* س

 .2022لعمل لعام البرنامج  2020في برنامج العمل لعام للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة على إحداث االحترار العالمي 

والعدد  إمكانية السفرحدد تس التي ، وتأثيرها على السفر 19-كوفيد بتطور حالة ارتباطا 3** قد تختلف األموال المخصصة للمرحلة 

 ينبيع المهام زقد يختلف توو ذهابا وإيابا.بتذاكر بعثات  تنفيذعن طريق  تقديريةاليمكن تخفيض تكاليف السفر والنهائي للبعثات الميدانية. 

ا  كبير موظفي الرصد والتقييم  ق.على الجدول الزمني الجتماعات الشبكة اإلقليمية في المناط بناءاوالمستشار أيض 

مواصلة العمل عن من أجل لدعم أعمال التقييم  ستقصائيةالدراسة اال*** يهدف هذا البند من الميزانية إلى توفير ما يلزم القتناء أدوات 

 .2022لعام  المقررةاألدوات على أساس متطلبات التقييمات هذه بعد. سيحدد مكتب التقييم 

 المصاريف الطفيفة غير المتوقعة الناشئة خالل العام. المتفرقاتأموال **** ستغطي 

 

 اإلجراء المتوقع من اللجنة التنفيذية

 اللجنة التنفيذية في:قد ترغب   -18

الوارد في الوثيقة  2022الموافقة على برنامج عمل الرصد والتقييم المقترح لعام  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11/Rev.1   دوالر  144,500 وقدرهاوالميزانية ذات الصلة

 من تلك الوثيقة؛ 2ن في الجدول أمريكي على النحو المبي

حية اإليضا اتعولتقييم المشر النظريةمريكي للدراسة دوالر أ 15,000مبلغ الإعادة تخصيص و (ب)

من  ةوكربونيللمواد الهيدروكلوروفلورمنخفضة على إحداث االحترار العالمي القدرة البدائل ذات لل

 .2022ميزانية عام ل 2020برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 
 

 

________________ 


