
1 

EP  األمم املتحدة 
Distr. 

LIMITED 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16 

1 November 2001 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH

 برنامج
 ة األمم المتحد

 ةللبيئ

 
 

 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001ديسمبر /آانون األول 7-5 ،مونتريال 

 
 
 

 تقرير عن مؤشرات األداء واقتراح بشأن التعديالت
 
 

 
 
 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16 
 
 

2 

 مقدمة

يذية   1 ام        ان اللجنة التنف ال ع يم خطط أعم ناء نظرها في تقي نفذة   2000، أث االت الم د   الخاصة بالوآ ، ق
االت المنفذة لم تقدم تقارير عن أدائها المتعلق بمؤشرات األداء غير االستثماري                 وغير المثقل   الحظت أن الوآ

)non-weighted (   فقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوآاالت تقديم تقارير عن أدائها           .  5/26اعماال للمقرر
 . ))أ (11/34المقرر (، مشفوعة بأية مقترحات بتعديل مؤشرات األداء  35الى االجتماع الـ

ألداء  2 اد مؤشرات ل ية ايج از خلف يقة بايج ذه الوث تعرض ه م تس ن ، ث ي وردت م ات الت الج المعلوم  تع
 . الوآاالت

 الخلفية

م وضعها من خالل جهد تعاوني بين جميع              3 ي ت ثقلة الموجودة في الوقت الحال ان مؤشرات األداء الم
ة    االت واألمان قليلة عددا ولكنها :  ، مع استعمال المبادئ اآلتية القائلة بأن مؤشرات األداء ينبغي أن تكون          الوآ

ية وم   االت      ذات أهم ن مختلف الوآ ة بي ة للمقارن واردة في       نصفة وقابل بعا للمعلومات ال يمها ت ؛ وأن يجري تقي
ية   تقارير المرحل  على جميع مؤشرات األداء المثقلة مع اضافة أثقال في االجتماع  22وقد وافق االجتماع الـ.  ال

 .  للجنة التنفيذية26الـ

ى طلب اليونيب       4 ناء عل ذية مؤشرين غير مثقلين للمشروعات غير االستثمارية       ، أضافت اللجنة التنفي    ب
ـ      بلدان اما نتيجة                      ) 1: (  أي 26في اجتماعها ال يها ال ا التي شرعت ف السياسات المناسبة والتي تطبق في أوانه

بادل المعلومات ووضع البرامج القطرية            ) 2(؛   أو نتيجة للتعزيز المؤسسي   /، و  لتشغيل الشبكات وللتدريب وت
ـ  تخفيض استهال    تج عن المشروعات االستثمارية                   ODSك ال ذي ن زيد عن التخفيض ال ا ي .  )5/26المقرر  ( بم

 بتقديم طلب الى اليونيب بمواصلة رصد األنشطة الفريدة التي          26وقامت اللجنة التنفيذية آذلك في اجتماعها الـ        
 . )6/26المقرر (تبذل في نطاق تكليفها المحدد 

يذية المؤ       5 ـ       استعرضت اللجنة التنف يها ال ـ  26شرات في اجتماع يها       32 وال اء عل ررت االبق بيد أن  .  ، وق
ـ            اللجنة  ررها الصادر في االجتماع ال تعاون مع الوآاالت بال،  ، طلبت من األمانة أن تقوم  32، آجزء من مق

ادة       دان الم نفذة ومع بل ، بالشروع في فحص وصياغة مؤشرات جديدة تتمشى وجهود اللجنة الرامية الى    5 الم
بلدان أنفسها                 و ه ال تولى زمام ا ت دم تقريرا الى اللجنة التنفيذية في          ضع خطة استراتيجية تتضمن نهج ، وأن تق

 . )7/32المقرر (اجتماع مستقبلي 

ترح  6 ة أن تق زمع األمان نفذة بال،   ت االت الم ع الوآ دة بموجب   تعاون م رات الجدي ن المؤش لة م ، سلس
 .لجنة التنفيذية في التخطيط االستراتيجي، ريثما تظهر نتائج نظر ال 7/32المقرر 

  في مجال مؤشرات األداء غير االستثمارية وغير المثقلة2000انجازات خطة أعمال عام 

رر      7 يجة للمق نفذة معلومات عن أدائها بالقياس ألهدافها الواردة في               11/34نت االت الم يع الوآ  قدمت جم
ام        ال ع غير أن الوآاالت المنفذة بينت أنها تصادف       .  ستثمارية، بالنسبة للمشروعات غير اال      2000خطة أعم

 . صعوبة في االستهداف والتبليغ عن هذين المؤشرين

 السياسات التي شرع فيها في المشروعات غير االستثمارية
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ن أهداف خطة أعمال عام         1ان الجدول     8  واالنجازات الفعلية للوآاالت المنفذة األربع بالنسبة       2000 يبي
تثمارية وغير المثقلة الذي هو         لمؤشر المش    السياسات المناسبة التي تجري في أوانها التي " روعات غير االس

يجة لتشغيل الشبكات والتدريب وتبادل المعلومات ووضع البرامج القطرية و                 بلدان نت يها ال أو نتيجة /شرعت ف
 . "للتعزيز المؤسسي

 1الجدول 

 تي شرعت فيها البلدان، ال السياسات المناسبة والتي تجري في أوانها
 نتيجة لتشغيل الشبكات وللتدريب ولتبادل المعلومات

 أو نتيجة للتعزيز المؤسسي/، و ولوضع البرامج القطرية
 البند/الوآالة اليوئنديبي اليونيب اليونيدو البنك الدولي

  الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي

عدد البلدان التي     بلدان5  بلدان7  بلدان3  بلدا10-12  بلد1-2  بلدان3  بلدان4  بلدان4
ي  رعت ف ش
 تطبيق سياسات

 :  قد وضعتها الوآاالت المنفذة على النحو اآلتي1ان المعلومات الملخصة في الجدول  9

ه ساعد          10 ي أن ال اليوئنديب دان على وضع السياسات وأنه حقق هدفه        7ق والحظ أنه ساعد البلدان في     .   بل
اغة التشريعات واللوائح التي ترتبط في المعتاد بالشروط المسبقة الالزمة لتنفيذ مشروعات البلد في مجال                صي 

تدوير ادة ال ترداد واع بهاما االس ي ال دي ، ف يكان ، بورون ة الدومين ابون ، جمهوري اغو ، الغ يداد وتوب .  ، ترين
 . وساعد اليونيب أيضا في صياغة التشريع في البرازيل وباراغواي

ناك         11 ال اليونيب أن ه دا شرعت في سياسات نتيجة ألنشطة غير استثمارية           10-12ق وآان االنجاز  .   بل
 : قائما على أساس ما يلي

ى تعديالت البروتوآول         � دان عل ، عن طريق اتصاالت من خالل       صدق بل
 ، الشبكة

صدقت خمسة بلدان على التعديالت على البروتوآول نتيجة للبيانات التي         �
 ،  عليها في اجتماعات الشبكةألقيت

ام الصدار التراخيص   � يق نظ دان بتطب ة بل ت أربع يها   قام ر تلق ى اث ، عل
 ، مساعدة على الصعيد السياسي وعلى صعيد التدريب

ي وضع       � تراآه ف بب اش بروتوآول بس الت ال ى تعدي د عل د واح صدق بل
 . استراتيجية األقطار الجزرية في المحيط الهادئ

وآان هدف خطة أعمال .  ن التدابير التشريعية قد صدرت في مصر ورومانيا وسوريا        قالت اليونيدو أ    12
ة     ريعبة واالداري ير التش ن التداب لة م ل س ى األق ع عل يز الواق ي ح ت ف د أعدت وأدخل ون ق و أن تك يدو ه اليون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16 
 
 

4 

اندة ازالة الـ    طاعات  في ق  ODS، وحظر استعمال الـ    ODS ، بما في ذلك اصدار تراخيص استيراد للـ        ODSلمس
 . ODS، وتوقيع جزاءات على المنشآت التي ال تمتثل للجداول الزمنية المتعلقة بازالة الـ محددة

 : ويقوم ذلك التحقيق على ما يلي.  وقال البنك الدولي انه حقق هدفه 13

 .تم وضع نظام للحصص في شيلي  �

ى أمر يتعلق بالرقابة على الكيماويات وبدأ              � ية عل م وضع اللمسات النهائ  ت
 . تطبيقه في الفيليبين

 . ODSتقوم تونس بوضع نظام لمراقبة استيراد الـ �

افذا في ترآيا في أول يناير           و �  ODS حظر على استعمال الـ    2000أصبح ن
 . في التصنيع

ذا المؤشر هو ما تالقيه آل وآالة من صعوبات في                  14 االت أن المشكلة الرئيسية بالنسبة له ذآرت الوآ
ا هي مسؤولية تقع على                 ن الشروع في السياسة      االضطالع بالمسؤولية ع      ، اذ أن الشروع في السياسات انم

 . عاتق الحكومة

ة أن تحققه خالل العام                  15 زمع الوآال م وضع هدف ت ه من المه ة أن فمثال ينبغي أن تعرف .  أبلغت األمان
ا                             ان لديه ا اذا آ ى وضع سياسات أو تشريعات م زمع المساعدة عل ا اذا آانت ت ة م مشروع للقيام بذلك    الوآال

زمع انجازه خالل سنة خطة األعمال        وعلى اثر تلك السنة ينبغي أن تقوم الوآاالت بالتبليغ عما اذا آانت قد             .  ت
زمعه             ا آانت ت نجز م م ت ذه الطريقة يمكن وضع هدف منشود ويمكن تقييم األداء الذي يتم         .  أنجزت أو ل وبه

 . بالقياس الى ذلك الهدف المنشود

  بسبب المشروعات غير االستثماريةDSOتخفيض الـ

، بالنسبة لمؤشر المشروعات      يبين األهداف واالنجازات الفعلية للوآاالت األربع المنفذة       2ان الجدول     16
ذي هو          ثقلة ال تثمارية وغير الم ـ   : "غير االس ى حد يجاوز التخفيض الذي حققته    ODSتخفيض استهالك ال  ال

 . "المشروعات االستثمارية
 2الجدول 

  الى حد يجاوز التخفيض ODSتخفيض استهالك الـ
 الذي حققته المشروعات االستثمارية

 الوآالة اليوئنديبي اليونيب اليونيدو البنك الدولي

 البند الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي

م   طن30  طن31  طن3  طن60  طن5-10 طن47-52  طن20  طن20 ذي ت دار ال المق
خفيضه بأطنان   ت
 ODPالـ
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 :  قد وضعتها الوآاالت المنفذة على النحو اآلتي2ان المعلومات الملخصة في الجدول  17

ي أنه أزال ما مجموعه          18 ال اليوئنديب  طن بمشروعات االسترداد واعادة التدوير التي تلقت مساعدة         31ق
ية وأنجزت في عام       شى هذه المعلومة مع التقرير المرحلي الذي وتتم.   في البهاما وترينيداد وتوباغو  2000 تقن

 . 34قدمه اليوئنديبي الى االجتماع الـ

ة المباشرة الستهالك الـ                     19 يها االزال ه توجد ظروف يمكن ف  بفضل األنشطة غير    ODSذآر اليونيب أن
تثمارية  ي         .  االس ا يل نها م  بفضل  ODSحاالت قام فيها اخصائيو التبريد بتخفيض استعمال الـ       :  وذآر حاالت م

ـ           تعمالهم لل ؛ وحاالت قامت فيها الحكومات بتنفيذ نظام حصص            المستردة  ODSتدريب أفضل وزادوا من اس
ر انجاز تدريب في الشؤون السياسية العامة               ى اث تيراد عل ، وحاالت قامت فيها السلطات الجمرآية بالحد        االس

ارك              ن في الجم يجة لتدريب العاملي واردات نت يذ مشروع التدريب الجمرآي في        وذآر اليونيب     .  من ال أن تنف
يكا           بريد في جام د أسفر عن تخفيض الـ  نطاق خطة ادارة غازات الت  ODPطن  60في جاميكا بمقدار  CFC، ق

ى    1999من    يا من آندا             .  2000ال ان مشروعا ثنائ ذا النشاط آ اختارت ) JAM/REF/27/TRA/12(غير أن ه
ا         نفذة له ة م ندا اليونيب وآال يه آ م أن  ف م تقم بالتبليغ عن اتمام المشروع   ، ث ندا ل وباالضافة الى ذلك لم تكن .  آ
 . أية ازالة مرتبطة بالموافقة الكندية

تثمارية   20 ير االس ل المشروعات غ ة بفع يق االزال ي تحق ثل ف ا المتم ا أنجزت هدفه يدو أنه ت اليون .  قال
دار               د خفضت استهالآها بمق ير          50وبينت أن مصر ق يدو بتنفيذ     .  التشريعية  طن من خالل التداب وم اليون وتق

، على الرغم من أن      وقالت انه من الصعب التعبير المادي عن االنجاز       .  مشروع التعزيز المؤسسي في مصر     
أن        يدو تشعر ب د أزيلت بفضل مشروع التعزيز المؤسسي        5-10اليون ، وبفضل التدبير التشريعي الذي  أطنان ق

م وضعه بمساعدة من المكتب الوطني           وذآرت اليونيدو آذلك أن جمهورية آوريا الديمقراطية قد        .  لألوزونت
برنامج يتضمن تشجيع النشاطات ونشر المعلومات بشأن بدائل استعمال بروميد                   ODPطن    42أزالت    يجة ل نت
يل  يدو تلقت مساندة من الصندوق المتعدد األطراف لمشروعها في جمهورية                   .  الميث رغم من أن اليون ى ال وعل
 . لم تحدث ازالة بفضل الموافقة األصلية) DRK/FUM/25/TAS/09(،  لديمقراطيةآوريا ا

يزيا        21 ي مال تدوير ف ادة ال ترداد واع د لالس روع واح از مش م انج ه أت ي أن نك الدول ال الب (ق
MAL/REF/18/TAS/77(         ة أن ازال ال ب وآان المشروع األصلي قد اعتمد على أن يزيل .   طن قد تمت   2، وق

ي آذلك أن مشروع تايالند لالسترداد واعادة التدوير للـ             .   أطنان  105 نك الدول ن الب  في أجهزة تكييف    CFCوبي
يارات    توزيع     ) THA/REF/07/TAS/07(الس ام ب وآان .   طنا 18، واسترد     آلة لالسترداد واعادة التدوير    100ق

د اعتمد على أساس ازالة      لمرحلي أن هذا المشروع قد ، غير أن البنك لم يبلغ في تقريره ا  طن250المشروع ق
 . تم

ذا المؤشر والتبليغ عنه آانت صعوبة                       22 االت في استهداف ه ان الصعوبة الرئيسية التي صادفتها الوآ
ي          ا ف ت تخفيض ا حقق االت أنه م الوآ الف زع دد خ دار مح ة مق ن ازال االت وبي ال الوآ ع أعم ن وق ربط بي ال

روعات اال  يذ المش ى تنف نوي ال يمت ال تهالك الس تثماريةاالس تولى   .  س ت ت ا مادام االت أنه ت الوآ ثال بين فم
م تخفيض االستهالك السنوي لذلك البلد                  ا واذا ت د م تعزيز المؤسسي في بل ، فان مرد هذا  مسؤولية مشروع ال

 . التخفيض جزئيا الى أن الوآاالت آانت تسدي مساعدة في تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي

ن        23 االت الم ة الوآ يدة التي يمكن التحقق منها والناشئة عن المشروعات        أبلغت األمان ة الوح فذة أن االزال
تثمارية التي ذآرت ازالة تخصها ابان                        ى المشروعات غير االس ردها ال ة التي م تثمارية هي االزال غير االس

ى المشروع      ة عل ية     .  الموافق ثال مشروعات االسترداد واعادة التدوير  (فالمساعدة التقن ت وبعض المشروعا) م



UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16 
 
 

6 

ية  بريد (التدريب ي الت يدة ف ات الج ى الممارس ب عل يذ   ) التدري أ عن تنف نة تنش ة معي فوعة بازال تمدت مش د اع ق
ية          االت الثنائ ى ازالة                 .  المشروعات وعن تدخل الوآ نطوي عل ة مشروعات تدريب ت دى اليونيب ثالث ثال ل م

 . ، مرتبطة بتلك المشروعات ODP طن 173

 داءتعديالت مقترحة على مؤشرات األ

ى مؤشرات األداء 24 ي اقترحت تعديالت عل يدة الت ة الوح و الوآال ان اليونيب ه ه .  آ ر اليونيب أن وذآ
 . يكون من المفيد تحديد المؤشرات على نحو أشد وضوحا

، اقترح اليونيب تعديل تعريف المؤشر المثقل الماثل         فيما يتعلق بالمشروعات غير االستثمارية المثقلة      25
والفي سرعة أول ص  بقة    رف لألم دء المشروعات ذات الشروط المس اريخ ب ى أن يكون ت ثل شرط (، عل م

ك الشرط المسبق           ) نظام التراخيص    اء بذل اريخ الوف ترح اليونيب تعديل سرعة انجاز المشروعات       .  هو ت واق
نذ أول صرف          دد األشهر التي انقضت م نها بع بر ع نفذ     .  بحيث يع االت الم وم الوآ ذا أمر يقتضي أن تق ة وه

دة   روعات الجدي بة للمش تأتى اال بالنس د ال ي ر ق و أم ور وه ن تقصي األم زيد م ان .  بم ك ف ى ذل وباالضافة ال
دة                   تعريفات الجدي ن تتمشى مع ال االت ل ، وسوف تضيع هذه الخبرة في         المعلومات التاريخية بشأن أداء الوآ

 . التقييمات القادمة

تعلق بمؤشرات أداء المشروعات غير اال         26 يما ي ثقلة   ف تثمارية وغير الم ، اقترح اليونيب االبقاء على  س
تعلق بالشروع في السياسات في البلدان وازالة المؤشر الخاص بازالة الـ                بفضل المشروعات   ODSالمؤشر الم

 . غير االستثمارية

تعلق باليونيب وحده                  27 ريدة التي ت دم اليونيب أيضا توصيات بشأن مؤشرات األداء الف وآانت هذه  .  ق
ب أصال ال ترحها اليوني د اق رات ق رات   .  مؤش بة لمؤش ب بالنس ازات اليوني داف وانج ن أه رفق األول يبي والم

 . األداء الفريدة المتعلقة بتكليف اليونيب وحده

ى المؤشرات        28 اء عل ترح اليونيب االبق يغ المعلومات ومدى أنشطة رفع مستوى الوعي     :  اق تحسين تبل
ب يجة ألنشطة اليوني ه.  نت ير أن ات  غ يغ المعلوم تعلق بتبل ة المؤشر الم ي حال نا  ، ف يغ مرته ذا التبل ون ه ، يك

بلد وال يتصل في المعتاد اتصاال مباشرا بخطوة تتخذها الوآالة المنفذة    وفي حالة المؤشر الخاص .  بخطوات ال
ع مستوى الوعي      ر ، فان معظم مشروعات التعزيز المؤسسي يكون فيها الوعي عنصرا من عناص            بأنشطة رف

بدأ بلفظ                 .  المشروع  برت المؤشرات التي ت ك اعت ى ذل ) أي غير آمية  (مؤشرات نوعية   " مدى"وباالضافة ال
 . وأنه من الصعب تقييم األداء بالقياس الى تلك المؤشرات

 : يقترح اليونيب ازالة المؤشرات اآلتية 29

  OAICتحديث صيغة ديسكيت الـ �

  )newslettersالرسائل (عدد النشرات  �

 االقليمية التي يشارك فيها أعضاء الشبكات/ألنشطة المشترآةعدد ا �

مدى استعمال الخبرة التي تحصلت من خالل أنشطة اليونيب في اعتماد                 �
  في البلدان األعضاء في الشبكاتODSوتحوير استراتيجيات الزالة الـ
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االت واألمانة        � ، في أداء عملها أو  مدى استعمال الشبكات من جانب الوآ
 ياسات الجديدةفي شرح الس

 : واقترح اليونيب اضافة المؤشرات اآلتية 30

ية أو     � ثال الفعل دم االمت االت ع ي ح ب ف اعدها اليوني ي يس بلدان الت دد ال ع
 المحتملة

 عدد البلدان التي يساعدها اليونيب التي أخذت بنظام الصدار التراخيص �

 التغذية المرتدة التي وردت من البلدان بشأن أنشطة اليونيب �

ة المؤشر المقترح     ف  31 ،  ، المتمثل في التغذية المرتدة التي وردت من البلدان بشأن أنشطة اليونيب      ي حال
 .  فان ذلك يكون هدفا صعب االدراك

واال من فنلندا الجراء دراسة بشأن مؤشرات األداء الجديدة          32 ه تلقى أم ن اليونيب أيضا أن ، وأنه يود  بي
تر  ك     ااق د انجاز تل دة بع وقال اليوئنديبي أنه يقدر أن تتاح له فرصة االسهام في مثل  .   الدراسةح مؤشرات جدي

 . هذه الدراسة وآذلك في وضع أية توصيات قد تسفر عنها تلك الدراسة
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 المرفق األول
 ، 2000مؤشرات األداء المتعلقة بالذات بخطة أعمال اليونيب لعام 

 بالنسبة للمشروعات غير االستثمارية 
 البند فاألهدا االنجاز

1 CD ROMكات   تحديث1  تم انتاجه يغة ديس ث ص ات مرآزتحدي بادل معلوم ت
  OAICاألوزون 

 )newslettersالرسائل (عدد النشرات  )رسائل( نشرات 4 )رسائل( نشرات 4
م    7 ن ل وع ، ولك ن المجم  م

ناطق  ى الم توزيع عل ن ال يبي
 المختلفة

ترآة   لكل منطقة1 طة المش دد األنش ية ال/ع ارك  االقليم ي يش ت
 فيها أعضاء الشبكات

ى      ية عل نة الثان دم للس م يق ل
 التوالي

بلدان     80 يع ال ن جم ة م ي المائ  ف
ون  بكات يقوم ي الش اء ف األعض

 بتبليغ البيانات

يغ      ي تبل ابقة ف نوات الس بة للس ين بالنس التحس
ات     ريع والسياس يذ التش ي تنف ات وف المعلوم

تعلقة بازالة الـ    ات  في بلدان تشغيل الشبك    ODSالم
 والتعزيز المؤسسي

دات األوزون   % 94 ن وح م
ارآة   ارآت مش د ش ية ق الوطن
ية  طتها الذات ي أنش طة ف نش
تفادت   ور واس ية الجمه لتوع
رات     ن نش رى م بلدان األخ ال

 اليونيب 

ذا المؤشر هو           ذآر اليونيب أن ه
ن   ن يمك ي ولك ر نوع مؤش
ورات     دد المنش نه بع راب ع االع
ي    توى الوع ع مس تجات رف ومن

 ها البلدانالتي تنتج

ي شرعت   توى الوعي الت ع مس طة رف دى أنش م
 فيها البلدان نتيجة لنشرات اليونيب

ى      ية عل نة الثان دم للس م يق ل
 التوالي

ذا المؤشر هو           ذآر اليونيب أن ه
 مؤشر نوعي

ي تحصلت من أنشطة              مدى استعمال الخبرة الت
اليونيب في اقرار وتحوير استراتيجيات ازالة الـ      

ODSكات في بلدان الشب 
ى      ية عل نة الثان دم للس م يق ل

 التوالي
ذا المؤشر هو           ذآر اليونيب أن ه

ي ر نوع ا أن  مؤش ر أيض ، وذآ
االت   دم الوآ ن أن تق تائج يمك الن

 واألمانات تقريرا عنه

ي    بكات ف ة للش االت واألمان تعمال الوآ دى اس م
 ايام بعملها أو في شرح السياسات الجديدة
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