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موجز تنفيذي
 

 النتائج الرئيسية )أ(

و استعراض النتائج المتحققة وتحديد المشاكل التي تمت مواجهتها في عملية التنفيذإن هدف التقييم ه 1
برنامجوحددت دراسة مكتبية بشأن تقييم. فيما يتعلق بأهدافهبرنامج المساعدة على االمتثالوتحديد فعالية

 للجنة التنفيذية باعتبارهاجتماع التاسع واألربعيناال مسائل التقييم الرئيسية قدمت إلىالمساعدة على االمتثال
ول من هذه الوثيقة التي تشرحاألفي القسمهذه المسائلوتوجز.UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/8الوثيقة

 .أيضا المنهجية المطبقة

 فيبرنامج المساعدة على االمتثالطبقا لبرنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة، يتمثل الهدف الرئيسي ل 2
 وضمان2010 و2007 و2005 من االمتثال لتدابير الرقابة لألعوام5العاملة بمقتضي المادةالبلدانتمكين

، يتبعها وصف الموظفين والموارد المالية2-2وترد األهداف التفصيلية في القسم.استدامة طويلة األجل لالمتثال
لم يكن من السهل تقديرها، لتيسير مساهمة كبيرة، حتى لوبرنامج المساعدة على االمتثاللقد حقق.المستخدمة

االمتثال في جميع األقاليم من خالل الدعم المباشر للبلدان منفردة وأنشطة تتعلق بحلول لمشاكل مشتركة في أقاليم
برنامج األمم المتحدةوكان عمله مهم بصفة خاصة في البلدان المستهلكة لحجم منخض حيث ينفذ غالبا.مختلفة
برنامجونتيجة لمساعدة.مؤسسي، ولبلدان عديدة صدقت حديثا على بروتوكول مونتريال مشروعات دعمللبيئة

 إلى االمتثال وسارعت في فعال غير ممتثلةمحتمل عدم امتثالها أو، عادت بلدان عديدةالمساعدة على االمتثال
 .لترخيصا موضع تشريعات والموافقة عليها بما في ذلك نظ

حيث ع وخدماته فيما بين موظفي األوزون مرتفبرنامج المساعدة على االمتثالإن الوعي العام المتعلق ب 3
ويمتد هذا التقييم االيجابي إلى األنشطة اإلقليمية حيث. عبر جميع شبكات األقاليمعلى أنها ايجابيةمساهماتهقيمت

لى أنه العامل الرئيسيتبادل المعلومات، وال سيما خالل اجتماعات الشبكات واالجتماعات المواضيعية، وصف ع
 في منطقة معينة وكذلك بين الوحدات الوطنية5البلدان العاملة بمقتضي المادةالمساهم في تحسين التعاون بين

 .لألوزون والمؤسسات ذات العالقة األخرى مثل الجمارك والمنظمات الدولية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية

، تم تسجيل تحسينات كمية وكيفية مهمة فيج المساعدة على االمتثالبرنامهناك دليل على أن منذ بداية 4
، بالمقارنة بالدعم الذي تلقاه5البلدان العاملة بمقتضي المادة في كثير منبرنامج األمم المتحدة للبيئةخدمات

وى المهاراتومكن هذا إلى حد كبير من وجود موظفين أكثر مع ذ.برنامج المساعدة على االمتثالالبرنامج قبل
وبالنسبة لبرنامج.الوحدات الوطنية لألوزون التفاعالت مع تكرار وسرعةالمهنية المحددة في األقاليم، مما يسر

من المساعدة ذات معدات قليلة لتقديمها، يعتمد األثر في معظم الحاالت على الدافع"ضعيفة"يركز على أنواع
ولهذا، ينبغي تصحيح أي أداء.برنامج المساعدة على االمتثالظفياالتصاالت ومبادرات موووالمهارات التقنية

 .غير صحيح بسرعة

  مواصلةخرى التي تعمل في نفس اإلقليم إلىاأل بشكل منتظم الوكاالتبرنامج األمم المتحدة للبيئةيدعو 5
عم للوكاالت األخرى، الدبرنامج المساعدة على االمتثال أفرقة، في حاالت كثيرة،تعقد اجتماعات للشبكة وقدم

وفي.ما لم يطلب ذلك بشكل محددبينما يتجنب بشكل عام أي تدخل مباشر في مشروعات تنفذها وكاالت أخرى،
جميع أقاليم آسيا وأوروبا وأجزاء من أمريكا الالتينية، تطور تعاون جيد مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

ومع ذلك، تم اإلبالغ عن تداخل األنشطة واالفتقار إلى االتصاالت واالحتكاكات.وبرنامج األمم المتحدة االنمائي
 .بين الوكاالت، وال سيما في أفريقيا
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 التوصيات الرئيسية )ب(

 : أن تنظر فيقد ترغب اللجنة التنفيذية 6

 : علىبرنامج المساعدة على االمتثال أن يركزبرنامج األمم المتحدة للبيئةأن تطلب من )أ( 

، مع األخذ في االعتبار الصعوبات فعالالبلدان المحتمل عدم امتثالها أو غير الممتثلة (1)
  في المائة من85بية هدف خفض بنسبةلالمحتملة لعدد من البلدان في ت

 CFCsيعقبه خفض كامل لـالذي،2007 في عام(CFC) الكلوروفلوروكربون
 .2010يناير/ون الثاني كان1والهالونات ورابع كلوريد الكربون بحلول

 :البلدان التي انضمت مؤخرا لبروتوكول مونتريال من أجل (2)  

  وتطوير القدرات المحلية؛يةمؤسسال هادعم هياكل .أ   

 ؛تتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون  مالئمةتيسير وضع تشريعات ولوائح .ب

 .دعم أنشطة الوعي العام .ج   

 ذات الخبرة لمساعدة وتقديم االستشارة5ملة بمقتضي المادةلبلدان العااشتراك أكثر ل (3)
 إلى األطراف األقل خبرة والجديدة في نفس اإلقليم؛

ومعاهد التدريب الشركاء، التيمزيد من دعم القدرات المحلية للمدربين المدربين )4(
لتدريب ومواصلة تدريب موظفي الجمارك"تدريب المدربين"تكونت خالل مرحلة

 أيضا أنبرنامج األمم المتحدة للبيئةوينبغي على.يي التبريد على أساس مستداموتقن
يضع استراتيجية تعمل على تكامل قدرات التدريب المحلية التي تكونت، مع التأكيد على

 ؛2010الملكية الوطنية وضمان الحصول على المعرفة التقنية حتى بعد عام

 التعاون مع الروابطعندرك والسلطات البيئية،مزيد من تعزيز التعاون بين الجما )5(
 المهنية، لدعم تنفيذ التشريعات؛

تنفيذ لوائح موحدة في اتحادات الجمارك اإلقليمية أولتقديم المساعدة، كلما انطبقت، )6(
 .مناطق سياسية واقتصادية للتعاون أخرى

ضمان التنسيق عن كثب لألنشطة والوكاالت األخرىبرنامج األمم المتحدة للبيئةأن تطلب من )ب(
، بصورة خاصة، أن يستشيربرنامج األمم المتحدة للبيئةي علىغوينب. األعمالتداخللتجنب

 تنفيذ الخطط الوطنية للقضاء التدريجي والخطط النهائية للقضاءعنددائما الوكالة الرائدة
 .التقنية أو السياسةالتدريجي أو خطط ومشروعات قضاء تدريجي أخرى قبل توفير المشورة

 معلومات أساسية عن التقييم أوال

برنامج لينفذهبرنامج المساعدة على االمتثال علىاللجنة التنفيذية، وافقت2001ديسمبر/في كانون األول 7
ستهدف بلدان محددة، وال سيما البلدانتاعدة مباشرة والمركزية وسكان هدفه توفير محيث،األمم المتحدة للبيئة

برنامجوطبقا لبرنامج عمل.ت استهالك لحجم منخفض، لمساعدتها على تلبية التزامات بروتوكول مونتريالذا
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البلدان العاملة بمقتضي المادة هو تمكينبرنامج المساعدة على االمتثال، فإن الهدف الرئيسي لاألمم المتحدة للبيئة
 . وضمان االستدامة طويلة األجل لالمتثال2010 و2007 و2005 على االمتثال لتدابير الرقابة ألعوام5

 تحت عنوان عريض لمساعدة السياسة بما في ذلك دعمبرنامج المساعدة على االمتثالتقع معظم أنشطة 8
االمتثال وإقامة الشبكات وتبادل المعلومات في األقاليم وزيادة الوعي العام واجتماعات األفرقة المواضيعية

 أيضا برامجبرنامج المساعدة على االمتثالويغطي. آخرمحددة ومساعدة بلد لبلدواالتصال بشأن موضوعات
ومن األهمية بصورة خاصة دعم.الدعم المؤسسي وبناء القدرات وغرفة تبادل المعلومات وتنفيذ برامج التدريب

اد المستنفدةوضع تشريعات تتعلق بالمووكذلكعنهاالوحدات الوطنية لألوزون في جمع البيانات واإلبالغ
 .لألوزون والتصديق على بروتوكول مونتريال وتعديالته

إن الهدف من التقييم هو استعراض النتائج المتحققة وتحديد المشاكل التي يتم مواجهتها في عملية تنفيذ 9
امجوحددت دراسة مكتبية بشأن تقييم برن. في عالقته بأهدافهبرنامج المساعدة على االمتثالوتحديد فعالية

المساعدة على االمتثال مسائل التقييم الرئيسية قدمت إلى االجتماع التاسع واألربعين للجنة التنفيذية باعتبارها
 : وتم تحليل المسائل كما يلي.UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/8الوثيقة

، كما عرفت في خطط األعمالبرنامج المساعدة على االمتثالالمدى الذي تحقق ألهداف )أ(
 ائق األخرى؛والوث

برنامج المساعدة على وتلقتها من5البلدان العاملة بمقتضي المادةالمساعدة التي طلبتها )ب(
 ؛االمتثال

 واستعادته لتحقيق المحافظة على االمتثالبرنامج المساعدة على االمتثالمساهمة التي قدمهاال )ج(
 بروتوكولبموجبتطلبات السياسةم جداول القضاء التدريجي واإلبالغ عن البيانات وبناء على

 مونتريال وتعديالته؛

برنامج األمم المتحدة أبعد وباالضافة لما قدمهبرنامج المساعدة على االمتثالالقيمة المضافة ل )د(
كانون فيبرنامج المساعدة على االمتثال من أنشطة متكررة قبل الموافقة علىللبيئة
 ؛2001ديسمبر/األول

 والمشروعات الفردية التيبرنامج المساعدة على االمتثال بموجبن األنشطة الممولةالعالقة بي )هـ(
 ؛برنامج األمم المتحدة للبيئةينفذها

 التعاون وتقسيم العمل مع الوكاالت المنفذة والثنائية األخرى؛ )و( 

 وغرفة2001عام لتوصيات التقييم للشبكات اإلقليمية فيبرنامج األمم المتحدة للبيئةمدى تنفيذ )ز(
 .2002تبادل المعلومات في عام

 األوزون منو موظفليجتمعوفرت اجتماعات الشبكات اإلقليمية فرضة مثالية وذات مردودية للتكاليف 10
 وممثلين عن الوكاالت المنفذةبرنامج المساعدة على االمتثالالبلدان األعضاء في الشبكات، وكذلك أعضاء أفرقة

وبناء على ذلك، شارك االستشاريون الذين عينتهم أمانة الصندوق المتعدد.ة في مناطق فرديةوالثنائية العامل
  الشرقيةاجتماع شبكة أوروبا: في اجتماعات الشبكات التاليةبرنامج المساعدة على االمتثالاألطراف لتنفيذ تقييم

)2006مايو/ آيار5-2 (الفرنسيةالناطقة بواجتماع شبكة أفريقيا)2006ابريل/ نيسان13-10(ووسط آسيا
)2006مايو/ آيار21-18(جنوب آسياو جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي لشبكاتواالجتماع المشترك

متابعة لشبكة منطقةالواجتماع)2006أغسطس/ آب17-15(متابعة لشبكة جنوب ووسط أمريكاالواجتماع
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 تشرين29-26(االجتماع المشترك للشبكات األفريقيةو)2006سبتمبر/ أيلول1 –أغسطس/ آب21(الكاريبي
 ).2006ديسمبر/ كانون األول8-2(واجتماع شبكة غرب آسيا)أكتوبر/األول

وتم.استخدم االستشاريون الذين عقدوا مقابالت شخصية مع موظفي األوزون استبيانا صمم لهذا التقييم 11
ي الجمارك الحاضرين في عدد من االجتماعات اإلقليميةعقد مقابالت أيضا مع أطراف فاعلة أخرى مثل موظف

برنامج وأمانتي األوزون والصندوق وأعضاء أفرقةاللجنة التنفيذيةممثلين عن الوكاالت المنفذة والثنائية ومعو
وتمت االستفادة من االحصائيات والوثائق، مثل خطط األعمال وبرامج العمل. اإلقليميينالمساعدة على االمتثال

وتم. وكذلك من مصادر أخرىبرنامج المساعدة على االمتثالوالتقارير المرحلية وتقارير الفريق االستشاري ل
 .تحليل التعليقات التي أعدتها أمانة الصندوق عن هذه الوثائق والمعلومات الواردة في قواعد البيانات

وتم أخذ التعليقات على مشاريع.تائجتشكل دراسات الحالة األساس لتقرير التحليل هذا الذي يوجز الن 12
 المعنية في عين االعتبار إلعداد الصيغبرنامج المساعدة على االمتثالالتقارير عن األقاليم الواردة من أفرقة

 ومكتبة وثائق التقييم وبناءاللجنة التنفيذيةوستتاح دراسات الحالة على إنترانت أمانة الصندوق في قسم.النهائية
برنامج األمموتم أخذ التعليقات العديدة الواردة بشأن مشروع التقرير المجمع من.سخ مطبوعةعلى طلب ن
 . والوكاالت األخرى في عين االعتبار لالنتهاء من الوثيقةالمتحدة للبيئة

 نظرة شاملة على فريق أعمال األوزون وبرنامج المساعدة على االمتثال ثانيا

 التاريخ 2-1

 بتقييم الخدمات التي تطلبهابرنامج األمم المتحدة للبيئة، قامللجنة التنفيذيةط االستراتيجيتمشيا مع التخطي 13
 إعادة توجيه برنامج أعمال األوزون2001 خالل فترة االمتثال، وبدأ خالل عام5البلدان العاملة بمقتضي المادة

برنامج األمم في المكاتب اإلقليمية ل االمتثالبرنامج المساعدة علىنحو إعادة تنظيم تنفيذ خدماته من خالل أفرقة
برنامج علىللجنة التنفيذية، وافق االجتماع الخامس والثالثون2001ديسمبر/كانون األولوفي.المتحدة للبيئة

 برنامج المساعدة على االمتثالويلزم).35/36المقرر (برنامج األمم المتحدة للبيئة لينجزه المساعدة على االمتثال
، وال سيما5البلدان العاملة بمقتضي المادةلبلدان محددة من ةمباشرمساعدة بتقديم برنامج األمم المتحدة للبيئة

وبدأ برنامج.بروتوكول مونترياللالبلدان ذات استهالك لحجم منخفض، لمساعدتها على تلبية التزاماتها باالمتثال
التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد في باريس تنفيذ منهجي شعبة فبرنامج األمم المتحدة للبيئةأعمال األوزون ل

 .2002يناير/ إبتداء من كانون الثانيبرنامج المساعدة على االمتثال

 على إعادة تنظيم أنشطة المشروعات منبرنامج المساعدة على االمتثالركزت السنة األولي من تنفيذ 14
 في باريس وتوظيف مهنيين اضافيين وخفض استخدام للبيئةبرنامج األمم المتحدةخالل المركزية موظفي

وكان تركيز األنشطة منذ ذلك الحين على توفير دعم االمتثال بينما االسراع باالنجاز.استشاريين خارجيين
. التي تعاني من تأخيرات في حاالت كثيرةبرنامج األمم المتحدة للبيئةواالنتهاء من المشروعات التي ينفذها

 وما تزال العناصر الرئيسية هي خدمات المساعدة على االمتثال وغرفة تبادل المعلومات والشبكاتوكانت
 .اإلقليمية وإعادة تنظيم تنفيذ المشروعات والرصد والتنفيذ المباشر على المستوى القطري

 وأعضاءمشاورات واسعة مع الموظفي الوطنيين لألوزون برنامج المساعدة على االمتثالصاحب بداية 15
برنامج والفريق االستشاري غير الرسمي وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والمديرين اإلقليميين لاللجنة التنفيذية

شعبةيين، وكذلكل الحابرنامج األمم المتحدة للبيئة والمنسقيين اإلقليميين للشبكات وموظفياألمم المتحدة للبيئة
وعرض.دارة العليا لمكتب األمم المتحدة في نيروبي ومستشاريين خارجيين واإلالتكنولوجيا والصناعة واالقتصاد

وتم االنتهاء من إعادة التنظيم بنجاح في نهاية. في البلدان المعنيةرفيعي المستوىالبرنامج رسميا على موظفين
 . عندما تم القيام بتغييرات إدارية وتعديالت تشغيلية لتيسير تنفيذ المشروعات2002عام
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 األهداف 2-2

 :ُعرفت أهداف البرنامج كما يلي 16

 المحتمل عدم امتثالها أو غير الممتثلة فعال على تحقيق5البلدان العاملة بمقتضي المادةمساعدة )أ(
 االمتثال؛

 CFCs على تلبية تدابير الرقابة المستهدفة لـ5البلدان العاملة بمقتضي المادةتمكين )ب(
 الكربون وكلوروفورم الميثيل وبروميد الميثيل من خالل المساعدةوالهالونات ورابع كلوريد

 التقنية والسياسة؛

ورابع وضع برنامج وتنفيذه لضمان أن البلدان التي تبلغ عن استهالك صفر من بروميد الميثيل )ج(
  والهالونات أن تحافظ على هذه المستويات من االستهالك؛كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل

 توفير المساعدة للبلدان المستهلكة لحجم منخفض من خالل تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد؛ )د(

  الموافق عليها فعال؛برنامج األمم المتحدة للبيئةاالسراع بتنفيذ مشروعات )ه( 

الحفاظ على القضاء التدريجي المتحقق من خالل توفير خدمات استشارية وتدريب ودعم لزيادة )و(
 .عام وامداد غرفة تبادل المعلومات بالدخدماتالوعي ال

 الموظفون والحضور في األقاليم 2-3

.2003ديسمبر/ اإلقليميين تقريبا في نهاية كانون األولبرنامج المساعدة على االمتثالتم توظيف أفرقة 17
بروميد الميثيلوريد الشبكات اإلقليمية وموظفو السياسة والتنفيذ وموظفو خطط إدارة غازات التبووتلقي منسق

وتوفر.وموظفو الهالون تدريبا محددا لتحسين المهارات والمعرفة والقدرة على توفير الدعم الضروري للبلدان
برنامج باالضافة إلى استئجار األماكن، الدعم اإلداري ألفرقةبرنامج األمم المتحدة للبيئةالمكاتب اإلقليمية ل

ويرد في المرفق الرابع مزيد من المعلومات عن.صول إلى موظفي المعلومات وكذلك الوالمساعدة على االمتثال
 .الموظفين في باريس واألقاليم

 الميزانية 2-4

 في6,6 بمتوسط نسبته2006 إلى عام2002 من عامبرنامج المساعدة على االمتثالزادت ميزانية 18
التوسع في األنشطة المتعلقة باالسراع في أنشطةويرجع ذلك جزئيا إلى التضخم ولكن أيضا إلى.المائة سنويا

 وهدف التمكن2010 و2007 و2005أعوامالقضاء التدريجي على المواد المستنفدة لألوزون بالنظر إلى أهداف
 2016 وبروميد الميثيل وعامكلوروفورم الميثيل للمرحلة النهائية ل2015أو (2010من االستدامة بعد عام

برنامج المساعدةوترجع أيضا إلى األنشطة الجديدة في ميزانية).(HCFCs) روفلوروكربون الهيدروكلولتجميد
وتمول. ووسط آسيا الشرقيةأوروبا مثل زيادة الوعي العام والترجمات والمساعدة البرنامجية وشبكةعلى االمتثال

برنامج المساعدةانية الرئيسية لمرتبات الموظفين واالجتماعات وتكاليف السفر وكذلك بنود أخرى من خالل الميز
ولمزيد من التفاصيل عن الميزانية، رجاء الرجوع إلى. سنويااللجنة التنفيذية التي توافق عليهاعلى االمتثال

 .المرفق الخامس
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 أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال في األقاليم ثالثا

 إعداد خطط ومشروعات القضاء التدريجي وتنفيذها 3-1

 بدور متزايد في بناء القدرات وإعداد تدابير القضاء التدريجي علىبرنامج المساعدة على االمتثاللعاضط 19
نيي التبريد والمساعدة في وضعقالمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذها، موفرا برامج التدريب لموظفي الجمارك وت

ولمزيد من.دعم جمع البيانات واإلبالغ وكذلكالمواد المستنفدة لألوزوننظم ترخيص واللوائح المتعلقة ب
 .المعلومات عن إعداد وتنفيذ المشروعات حسب اإلقليم، رجاء الرجوع إلى المرفق السادس

 وضع التشريعات 3-2

، بما في ذلك نظام الترخيص وتخصيصالمواد المستنفدة لألوزوننظرا ألن التشريعات المتعلقة ب 20
 برنامج المساعدة على االمتثال، يمثل هدف من أهداف األولوية لالحصص، هو عنصر من عناصر االمتثال

 . في إعداد وسن وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها5البلدان العاملة بمقتضي المادةمساعدة

 ات ومناقشاتفي إقليم أوروبا ووسط آسيا، عقدت اجتماعات عديدة لفريق االتصال مركزة على استعراض 21
للوائح ، مثال لخطط القضاء التدريجي على المواد المستنفدة لألوزون في قيرغيزستان لجوانب تنفيذ امتعمقة

ونظمت مشاورات تتعلق بإعداد تشريعات كافية مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، في.وجورجيا وملدوفا
 د المستنفدة لألوزونالمواب وفي البوسنة والهرسك لوضع خطة عمل لوضع تشريع يتعلق2004ألبانيا في عام
وفي البوسنة والهرسك، مازالت.2005ونتيجة لهذه األنشطة، عادت ألبانيا إلى االمتثال في عام.وتنفيذ مشروع

خالل خطة عمله في عام الصعوبات السياسية الداخلية تمثل عقبة، بالرغم من أن البلد قد حقق االمتثال من
 موافقة الحكومة ومن المتوقع أن يعتمد في عاممنفي مرحلة متقدمةويعتبر نظام الترخيص في أرمينيا.2005
برنامج المساعدة علىيسر له (2006وأبلغت صربيا عن نظام ترخيصها إلى أمانة األوزون في عام.2007
 .المواد المستنفدة لألوزونب  المتعلقةتشريعاتالرغيزستان مساعدة برنامجية لتحسينيوتلقت ق)االمتثال

لموادل اليمن في صياغة وتجديد تشريع شاملبرنامج المساعدة على االمتثال غربي آسيا، ساعد إقليمفيو 22
المواد المستنفدة، وقدم التوجيه التقني وفي مجال السياسة إلى عمان في تحديث تشريعاتالمستنفدة لألوزون

 المزمع إصدارها في عام لألوزونلمواد المستنفدة وساعد قطر في استعراض التشريعات الجديدة للألوزون
المواد المستنفدةوتعاون أيضا مع أمانة مجلس تعاون دول الخليج في االنتهاء من تشريعات موحدة تتعلق ب.2007

 . لجميع دول مجلس التعاونلألوزون

سياوساعد فريق شبكات جنوب آ.وفي آسيا والمحيط الهادي، تم تنفيذ تحليل للتشريعات لجميع البلدان 23
وبنجالديشمثل، بوتان وكمبوديا( البلدان عند صياغة تشريعاتها الجديدةبرنامج المساعدة على االمتثالل

.، وال سيما نظم الترخيص)مثل، إيران وأندونيسيا(حسن التشريعات الحالية/، أو عدل)وأفغانستان وفانواتو
ستوردين والمصدرين المسجلين،واستكمل العمل بشأن تحسين التشريعات تبادل المعلومات عن الم

المعدات المحظورة من خالل استكمال المعلومات عن الترخيص من قبل البلد ونظام الموافقة المسبقة عن/والمواد
 .ةعلم الطوعي

وفي إقليم أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، نفذت العديد من البعثات التقنية لمساعدة الوحدات الوطنية 24
 بدان في منطقة7، مؤدية إلى نتائج ايجابية فيالمواد المستنفدة لألوزونياغة أو استعراض لوائحلألوزون في ص

الموادوباالضافة إلى ذلك، تم استعراض تشريعات).األرجنتين وشيلي(الكاريبي وبلدين في أمريكا الجنوبية
ربادوسب(وباستثناء ثالثة بلدان.ويالزواي وفن في الجمهورية الدومينيكية وباراغ وتنفيذهاالمستنفدة لألوزون

 السياسة،اقرار في انجاز حلقات عمل وطنية لتوجيهبرنامج المساعدة على االمتثال، التي ساعدها)يانا وهايتيغو
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 برنامج المساعدة على االمتثالوواصل.أبلغت جميع البلدان في اإلقليم أن نظم الترخيص قيد التشغيل الكامل
 .ول أعمال الوحدات الوطنية لألوزون ووزارات البلدان المعنيةا بندا على جدالمتابعة وجعلها

تشريعات في صياغةالوحدات الوطنية لألوزون لمساعدة2004 نفذت بعثات تقنية منذ عام،وفي أفريقيا 25
ديموقراطيةنغو الو، مؤدية إلى نتائج ايجابية في الكاميرون وجيبوتي وجمهورية الكالمواد المستنفدة لألوزون

زالت التشريعات وما.وكوت دى فوار وأثيوبيا وإريتريا وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو والنيجر ورواندا وكينيا
وفي الوقت.في مرحلة الصياغة في موزمبيق وساو تومي وبرنسيبي والرأس األخضر وجمهورية تنزانيا المتحدة

 بلدا في25 بلدا من23مقابل) في المائة60(ليزية المتحدثة باالنك بلدا من الشبكة27 بلدا من16 أبلغالحالي،
 طرفا19وصدق حتى اليوم.عن نظم ترخيص قيد التشغيل الكامل) في المائة92(الشبكة المتحدثة بالفرنسية

نياوال وجمهورية أفريقيا الوسطي وغيأنغ(صدق خمس أطراف على أي تعديلتجميع التعديالت ولمعلىأفريقيا
 ).االستوائية وأثيوبيا وليسوتو

 الشبكات اإلقليمية 3-3

 في توفير خدمة الشبكات اإلقليمية وتنظيم اجتماعات مواضيعيةبرنامج المساعدة على االمتثالإن دور 26
يقدره تقديرا كبيرا معظم موظفي األوزون المشاركين الذين أعربوا عن الرأي بأن تاثيرات هذه االجتماعات قد

 وأن البرنامج ساهم مساهمة كبيرة في االتصاالت والتعاون فيمابرنامج المساعدة على االمتثالت منذ بدايةتحسن
لقد تحسن االستعداد التقني ومهنية موظفي األوزون وتنظيم االجتماعات وتركيز.بين األقاليم وفي داخلها

ات اإلقليمية فيـإلقليمية منذ تقييم الشبكة ودون اـات المواضيعيـالمناقشات بصورة عامة وزاد عدد االجتماع
 .2001عام

وفي حالة شبكات جنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيط الهادي وجنوب آسيا، لم يتحقق التعاون فيما بين 27
وفي غربي آسيا،.شمل موظفي الجمارك والمنظمات اإلقليميةي فحسب، بل أيضا امتد لالوحدات الوطنية لألوزون

مواردالفراق لمشاكل واحتياجات محددة  واتصاالت أفضل وأسهل وتحسين نقل األموال وتوتم ذكر فهم أوث
 برنامج المساعدة على االمتثال فريق بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي اإلقليمي لواستخدم.مؤهلةالبشريةال

،الوحدات الوطنية لألوزونطلبتهامشاركة األطراف الفاعلة في االجتماعات المواضيعية بشأن الموضوعات التي
، ذكر موظفو األوزونبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبيوفي شبكة.مع خبراء من القطاعين العام والخاص

 ساهم في فهم أفضل لحلول نفذها أعضاء الشبكات األخرى، وفهم أفضل لقواعدبرنامج المساعدة على االمتثالأن
وفي حالة.ائل المتعلقة باالتجار غير القانوني وكذلك التشريعات المنفذة في بلدان أخرىبروتوكل مونتريال والمس

برنامج المساعدة فقط، ال يمكن المقارنة بين وجود2003شبكة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطي التي أقيمت عام
إلى أن التحسينات المهمة لفعاليةإال أن معظم موظفي األوزون في ذلك اإلقليم أشاروا. وعدم وجودهعلى االمتثال

وفي الشبكات األفريقية، تم االعراب عن الحاجة إلى تطوير منتدي.2003أنشطة الشبكة قد حدثت منذ عام
 .إلكتروني لتيسير المدخالت في إعداد جداول أعمال االجتماعات وتعميم المعلومات بفاعلية أكثر

 وتكثف5البلدان العاملة بمقتضي المادةوسع التعاون بين، تبرنامج المساعدة على االمتثالوبموجب 28
وأقر المشاركون في مختلف اجتماعات الشبكات بوضوح أنه نتيجة للنتائج المباشرة للشبكات اإلقليمية.بشكل كبير

انلهذا هو التقدم المسجل في ميدوالسمة المهمة الخاصة.األخرىالوحدات الوطنية لألوزونتتعاون مكاتبها مع
وتمتد المساعدة والمشورة من قبل بلدان في.الجديدة في إقليم معين/التعاون بين األطراف ذات الخبرة واألقل خبرة

كما في حالة اشتراك جمهورية مقدونياالمواد المستنفدة لألوزونمراحل متقدمة من القضاء التدريجي على
ريجي في ألبانيا والبوسنة والهرسك، أو دور موريشيوس فيفي تشكيل استراتيجية القضاء التدليوغوسالفيا السابقة

 .توفير المساعدة إلى بعض البلدان األفريقية
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يرد في المرفق السابع مزيد من المعلومات عن أنشطة محددة لشبكات إقليمية بما في ذلك التعاون مع 29
 . الشركاء5البلدان العاملة بمقتضي المادة

  القانونيمبادرات ضد االتجار غير 3-4

 للبلدان المصدرةالوحدات الوطنية لألوزونفي آسيا، أنشأت آلية طوعية للموافقة المسبقة عن علم بين 30
الوحدات الوطنيةوقبل إصدار تراخيص استيراد أو تصدير، تطلع.لمواد المستنفدة لألوزونوالمستوردة ل

درين المسجلين والمرخص لهم للبلد الشريكالمص/ المعنية بشكل غير رسمي على قائمة المستوردينلألوزون
 بحيث تتجاوز الحدودصيخوتضمن البلدان المصدرة أن ال تصدر الترا. المعنية الوطنية لألوزونةالوحدوتخطر

برنامج المساعدة علىوالمشروع اآلخر الذي يدعمه فريق.الواردة في خطط القضاء التدريجي للبلدان المستوردة
.إنشاء نظام رصد واخطار فيما بين اإلدارات األعضاءالذي يهدف إلى"قب السماء ثقرت"هو في آسيااالمتثال

 عبر أراضيهاشحندها أو إعادة تصديرها أو إعادة عند استيراالمشبوهةوالهدف هو تتبع حركات الشحنات
 .جمارك عديدة

 وبيئةبرنامج المساعدة على االمتثال، حصلبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبيوبناء على طلب إقليم 31
 على موافقة االجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية إلقامة شبكة تنفيذ للجمارك لمكافحة2006كندا في عام

وكان هدف المشروع البدء في تعاون إقليمي فيما بين. ومنعهالمواد المستنفدة لألوزوناالتجار غير القانوني في
تصدير/وب ووسط أمريكا الالتينية لتمكين البلدان المشاركة من تحسين عمليات مراقبة استيرادبلدان شبكات جن

المواد المستنفدة وإدارة البيانات، بواسطة تعزيز مزيد من التعاون للرقابة على نقلالمواد المستنفدة لألوزون
.اف في بروتوكول مونتريالطراأل الجتماعXVIII/18الحدود، بما في ذلك تنفيذ المقرر عبرلألوزون

 إطار الشبكات اإلقليمية ألمريكا الجنوبية ووسط أمريكا الالتينية لتعزيزبرنامج المساعدة على االمتثالوسيستخدم
 .هذا المشروع اإلقليمي

،ينسق فريق شبكة منطقة الكاريبي مع أقاليم أخرى، وال سيما مع شبكة جنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا 32
وفي حالة إكوادور، أبلغت. وبنماوالجمهورية الدومينيكية المتابعة فعالة إلكوادور هذهوكانت.لمشبوهةالشحنات ا

 /شبكة منطقة الكاريبي برنامج المساعدة على االمتثال / وجنوب آسيا والمحيط الهاديشبكة جنوب شرقي آسيا
برنامج المساعدةوأخطر.د المستنفدة لألوزونالموا باحتمال شحنة غير قانونية منبرنامج المساعدة على االمتثال

 إكوادور مما نتج عنه اعتراض الشحنة عند وصولها إلى في الوطنية لألوزونةوحد فورا العلى االمتثال
 .2006مارس/ووردت أيضا معلومات تتعلق باتجار غير قانوني من األرجنتين في آذار.إكوادور

سطي، تهدف العديد من األنشطة إلى منع االتجار غير القانوني، مثل،في شبكة أوروبا الشرقية وآسيا الوو 33
، وإقامة تعاون مع منظمة المعلومات2005االجتماع الثالثي مع قرغيزستان وكازاخستان والصين في عام

 لرتقوجنوب آسياوالمحيط الهاديشبكة جنوب شرقي آسيااإلقليمية للمنظمة العالمية للجمارك، ودعم مبادرات
 شبكة أوروبيا الشرقية وآسيا الوسطيثقب السماء والموافقة المسبقة عن علم الطوعية من خالل تشجيع بلدان

وموظفي األوزون على المستوى الوطني وترجمة دليل ةمنظمة المعلومات اإلقليميللمشاركة في إقامة تعاون بين
ريد في ملدوفا ووضع نظام برمجيات لتبادلموظفي التنفيذ إلى الروسية وإصدار شهادات لمحددات غازات التب

 .في قرغيزستانالبيانات بين إدارات الجمارك

 إلى طلبات من أطراف غير ممولة في توفيربرنامج المساعدة على االمتثالوفي غرب آسيا، استجاب 34
لوعي فيما بينالمساعدة التقنية المتعلقة بشراء معدات التعرف وتدريب موظفي الجمارك للحفاظ على مستوى ا

علىوحالة االمارات العربية المتحدة مثال.سلطات الجمارك في اإلقليم فيما يتعلق بشواغل االتجار غير القانوني
 بناء قدرات موظفي الجمارك من خالل برنامج تدريبفي البلدبرنامج المساعدة على االمتثالحيث ساعدذلك

 القانوني من خالل التعاون فيما بين بلدان مجلس تعاون دولوتحقق تقدم مشجع في كبح االتجار غير.وطني
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 حل مسائل تجاريةبرنامج المساعدة على االمتثالالخليج، الذي انعكس في أمثلة في البحرين والكويت، حيث يسر
 .عديدة مع االمارات العربية المتحدة

لمساعدة الجمارك"الجمارك الخضراءمبادرة "برنامج المساعدة على االمتثالوأخيرا، تدعم جميع أفرقة 35
على مكافحة االتجار غير القانوني في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة واألنواع المهددة وتنسيق االستجابة

 االتفاقات البيئية متعددة األطراف على تعاونالدولية لالتجار غير القانوني من خالل مبادرات مستعرضة تشجع
وكهولم وروتردام واتفاقية حظر االتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددةبازل وست(المختلفة

.ة للجمارك ومنظمة الشرطة الدوليةوكذلك المنظمة العالمي) والتنوع البيولوجيوبروتوكول مونتريالباالنقراض
 حلقة عمل دون إقليمية بشأنالمتثالبرنامج المساعدة على ا/شبكة منطقة الكاريبيوفي هذا السياق، نظم فريق

 لخلق وعي واستخدام التآزرات بين مختلف2005و في عامجمارك الخضراء في ترينيداد وتوباغمبادرة ال
 التي لديها احكام تتعلق باالتجارة التي حضرها الرسميون في الجمارك ومجالاالتفاقات البيئية متعددة األطراف

االتفاقات البيئية متعددةالجماعة الكاريبية وأمانات بلدا وكذلك ممثلون عن سلطات14األوزون وتنفيذ القانون من
 في التعاون الدوليبرنامج المساعدة على االمتثاليساهمالومن خالل دعم مثل هذه المبادرات،.األطراف

 .ةفحسب، بل أيضا في زيادة الكفاءة في الرقابة عبر الحدود في االتجار في المواد الخطر

  المستوى واالتصاالترفيعةبعثات 3-5

، وال سيما المحتمل عدم امتثالها أو5البلدان العاملة بمقتضي المادة المستوى إلىرفيعةتهدف البعثات 36
غير الممتثلة فعال، إلى دعم وعي متخذي القرارات السياسية بأهداف بروتوكول مونتريال وأهمية االمتثال

 رفيعة من المدارء اإلقليميين في االجتماعاتبرنامج المساعدة على االمتثالتفادت أفرقةواس.لالتزامات الدولية
وقد أدت بعض هذه.المستوى إلثارة مسألة االمتثال ومسائل أخرى مع صانعي السياسة في البلدان المعنية

 كما في المستنفدة لألوزونالموادايجابية تتعلق بتحسين استراتيجية القضاء التدريجي علىاالجتماعات إلى آثار
 .وفي حاالت اخرى، كانت النتائج أقل نجاحا كما في حالة أندونيسيا.حالة باكستان

وفي أفريقيا، ساعد المدير اإلقليمي في االسراع بالتصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال 37
ء بالتقدم المحرز في اإلقليم خالل المشاركة فيوأبلغ الوزرا).الجماهيرية العربية الليبية وغينيا االستوائية(

ونفذ مدراء الشبكة اإلقليمية.المؤتمر الوزاري األفريقي بشأن البيئة والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
ينيا مونتريال، مثال، في إريتريا وغزيارات قطرية لتعزيز القرارات السياسية المتعلقة بمتطلبات بروتوكول

 رفيعةاالتصاالتأسرعتو. المستوى على هامش المنتديات المختلفةرفيعية، وتشاوروا مع رسمييناالستوائي
 واإلبالغ عن البيانات، ومن المحتملالمواد المستنفدة لألوزونالمستوى هذه، بدعم من المدير اإلقليمي، بتشريعات

 أيضابرنامج المساعدة على االمتثالجعوش.يسر تنفيذ أنشطة خطط إدارة غازات التبريد التي تسير ببطءيأن
وبناء على اإلجراء الطويل عادة  للتصديق، ومع.ووفر المساعدة للتصديق على تعديالت بروتوكول منتريال

 8 لتعديل لندن و5(ديالتاألخذ في االعتبار العدد المرتفع للبلدان األفريقية التي لم تصدق بعد على جميع التع
، تمت متابعة هدف االسراع بالتصديق أيضا خالل جميع المنتديات)ريال وبييجنج لمونت19ن ولكوبنهاغ

 .واالجتماعات دون اإلقليمية

 بشكل منتظم لتناول مسائل كثيرةوفي إقليم أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، زار المدير اإلقليمي بلدان 38
واسترعي انتباه الوزراء أيضا إلى عالقة.ذلك طلبعندما ،بروتوكول مونتريال بيئية مختلفة، بما في ذلك

وعادة ما تناقش المسائل المتعلقة.االمتثال لبروتوكول مونتريال وطلب الدعم فيما يتعلق بتنفيذ مشروعاته
، على أساسأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبيببروتوكول مونتريال في االجتماع النصف سنوي لوزراء بيئة

واتبع نفس المنهج مجلس وزراء.مقررات السياسة ذات العالقة التي يقدمها المدير اإلقليمي تحديث حالة تنفيذ
ونتيجة هذا،.التجارة والبيئة لمجموعة الكاريبي واللجنة االستشارية التقنية لمنظمة دول شرقي منطقة الكاريبي

مثلة األخرى هي جواتيماال وباراجوايواأل. في منطقة الكاريبيالمواد المستنفدة لألوزونالموافقة على تشريعات
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برنامج المساعدة علىالخدمات االستثمارية من خالل رصد فريقمخالفات في إدارة تمويلحيث تم اكتشاف
 . المستوى من قبل المدير اإلقليمي لتصحيح الحالةرفيعة تبعتها مناقشاتاالمتثال

 منبرنامج المساعدة على االمتثالستفاد فريقوفي جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، ا 39
 في ستةالمواد المستنفدة لألوزونتعلقة بم المستويرفيعةالدعم المباشر للمدير اإلقليمي من خالل توثيق بعثات

ونتيجة لذلك،).نمار ومنغوليا ونيبال وتيمور الشرقية وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وإيرانامي(بلدان
 معظم البلدان من التقدم إلى األمام في تنفيذ خطط أعمال أو خطط إلدارة غازات التبريد وبدء جهودهاتمكنت

وشملت جهود دعم تصديق أفغانستان وبوتان بعثة.الوطنية للتصديق على بروتوكول مونتريال وتعديل بييجنج
 2004التي أدت إلى نتائج ايجابية في عام المستوى من قبل المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةرفيعة

 .عندما أصبح البلدان طرفين في بروتوكول مونتريال

 المستوى بين المدير اإلقليمي وجهات االتصال الوطنية فيرفيعةوفي غرب آسيا، استخدمت االتصاالت 40
ثال جيد حيث ساعد اتصالوحالة قطر م.للتعريف بأهمية مسائل االمتثال بشكل خاصاإلقليم في مناسبات كثيرة

 مما أدى إلى عودة2002لهالون في عامارفيع المستوي على فهم أفضل لحالة عدم االمتثال لبلد مع تجميد
 لطلبها تغيير خط15/19والمثال الجيد اآلخر هو مساعدة اليمن فيما يتعلق باالمتثال بالمقرر.سريعة إلى االمتثال

.وساعد المدير اإلقليمي في االشتراك المباشر للوزير في هذه الحالة.لألوزونالمواد المستنفدةأساس استهالك
ول أعمال جميع المنتديات رفيعةاوباالضافة إلى ذلك، واصل المدير اإلقليمي إثارة القلق المتعلق باألوزون في جد

.المستوي مثل مجلس تعاون دول الخليج أو جامعة الدول العربية

 االت األخرىالتعاون مع الوك 6-3

فيما يتعلق بالتعاون مع الوكاالت المنفذة األخرى، الثنائية ومتعددة األطراف، وفرت برامج المساعدة على.41
كـ" دورهUNEP/CAPويرى يونيب.االمتثال في حاالت عديدة المساندة لعمل الوكاالت العاملة في المنطقة

وكاالت أخرى، إال بناء على طلب محددوم بتنفيذهايحاول أن يتالفى أي تدخل مباشر في مشروعات تق"ميسر
.وفي منطقة غرب آسيا حدث تعاون جيد مع يونيدو ويوئنديبي في حالة اإلعداد لخطة إدارة االزالة النهائية.منها

وفي كل هذه.في البحرين وقطر والكويت والتحضير لبرامج االزالة الوطنية في اليمن والمملكة العربية السعودية
كما يدعو يونيب بشكل منتظم الوكاالت األخرى العاملة في. اإلبالغ عن أي تداخل في األنشطةالحاالت لم يتم

نفس المنطقة الى االجتماعات الرئيسية للشبكات ولالجتماعات المواضيعية وهو على استعداد لتسهيل عملها اذا ما
 .طلبت ذلك

ROAPنظم فريق.42 CAPللبلدان التي تواجه صعوبات في بعثات مشتركة للوكاالت المنفذة2003 عام
وكانت أولى هذه البعثات الى الباكستان بمشاركة الوكاالت المنفذة األربع وحققت نجاحا وانتهت بخطاب.االمتثال

مشترك من الوكاالت األربعة الى وزير البيئة يحدد المجاالت الحيوية لالمتثال واالقتراحات الخاصة بها لتخطي
ROAPيبي عن تعاون ممتاز عموما مع فريقوأبلغ يوئند.الصعوبات CAP.كما قام الفريق أيضا بالمشاركة

في اجتماعين رفيعي المستوى نظمهما يوئنديبي بصفته الوكالة الرئيسية في خطة أندونيسيا لالزالة الوطنية لمتابعة
وهذا ساند جهود وزارة.ونعمل الحكومة في اعادة النظر في قواعد الرقابة على واردات المواد المستنفدة لألوز

البيئة الدؤوبة للعمل عن كثب مع وزارتي التجارة والصناعة والتي أصدرتا نسخة منقحة من القواعد الخاصة
وعلى حين أن األمر استغرق وقتا طويال إال أن.2006حزيران/بالمواد المستنفدة لألوزون أخيرا في شهر يونيو

. للتعاون بين كل من الوكاالت المنفذة وأمانة الصندوقالنتيجة النهائية تعتبر مثاال طيباً
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كما زار يونيب بالتعاون الوثيق مع يونيدو البانيا والبوسنة والهرسك ويقوم باالعداد المشترك لخطة إدارة.43
وعقد اجتماع تنسيقي مع يونيدو وهو الوكالة المنفذة.اإلزالة النهائية مع يوئنديبي في مولدوفا وكيرغيستان

وطلب.وشاركت جميع الوكاالت المنفذة في اجتماعات الشبكة.ECAروبيةوئيسية في بلدان شبكة المنطقة االالر
 لالجتماع المواضيعي حول إدارةفييت نام أن يدعو أيضا مشاركين منECAالبنك الدولي من منسق شبكة

 للمشاركة في أنشطة مثلECAبكةالهالونات في جمهورية التشيك وقام يوئنديبي ويونيدو بتمويل أعضاء من ش
التدريب الخاص ببروميد الميثيل الذي يموله مرفق البيئة العالمي في بلغاريا وليتوانيا وورشة العمل الوطنية التي

.ستانزيرغييوئنديبي حول بروميد الميثيل في قيقودها

كاالت األخرى بالجبد والوCAPوصف المشاركون في شبكة أمريكا الالتينية والكاريبي التعاون بين.44
 CAPوفيما يتعلق بالسؤال عن إذا ما كان. ويوئنديبيEnvironment Canadaوخصوصا مع هيئة كندا للبيئة

.قد أسهم في تسهيل عمل الوكاالت المنفذة والثنائية األخرى فان أغلب وحدات األوزون الوطنية قد ردت بااليجاب
ي الى نيكاراغوا يتعلق بتنفيذ خطة إدارة غازات التبريد وأيضا مع مثال بعثة مشتركة مع يوئنديبROLACونظم

وعقد مسئول.يوئنديبي تقوم باعداد خطط إدارة االزالة النهائية في البلدان الجزرية الصغيرة في الكاريبي
ROLACلبروميد الميثيل اجتماعات أو بعثات مشتركة مع موظفي البنك الدولي تتعلق باكوادور ومع يونيدو 

.لغواتيماال والسلفادور والمكسيك ومع يوئنديبي لكوستاريكا

إال أنه في بعض الحاالت تم االبالغ عن بعض األنشطة المتداخلة من جانب وكاالت أخرى منها مثال.45
حالة خطة ادارة الهالونات في االردن أو خطة االزالة الوطنية في الفلبين حيث كان البنك الدولي معترضا على

وفي أفريقيا يرى غالبية. أو عرض تقديمها باالضافة الى ما كان البنك يقوم به فعالCAPلتي قدمهاالمساندة ا
واالمانات)يوئنديبي غالبا( إما يساند عمل الوكاالت األخرىCAPموظفي األوزون اللذين تم سؤالهم ان

 في عدد كبير من البلـدان، مثـال معأو يقوم بأنشطة مشتركة)، وفرنسا وكندا واليابانGTZ(والوكاالت الثنائية
ويونيدو).الخ..ندي والرأس األخضر وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتيوبور(يوئنديبي

بوتسوانا وأثيوبيا وغامبيا وموريشوس (GTZ؛ و)كوت ديفوار ومصر والجماهيرية العربية الليبية وأوغندا الخ(
مع يوئنديبي خالل تنفيذ مشروع المساعدة التقنية للبلدان ذات االستهالك المنخفض منوحدثت توترات).الخ

 الحتكار إعداد وتنفيذ خطط إدارةCAPكما أشار يوئنديبي والوكاالت الثنائية الى جهود فريق.بروميد الميثيل
 العمل مع يونيب وحدهويبدو أن بعض وحدات األوزون الوطنية تفضل.االزالة النهائية وخصوصا في أفريقيا

وذلك يرجع جزئيا الى قدرته على تقديم األموال وتعيين االستشاريين الوطنيين دون مسابقة وقرار من لجنة مما
.يتيح مزيدا من المرونة للوحدات أكثر مما يتوفر في مشروعات يوئنديبي مثال مع ايجاد سيطرة أقل ليونيب

ل مع الوكاالت المنفذة األخرى ولكن عمليات لم يكن التنسيق فيأعد يونيب مبادئ توجيهية للسلوك للتعام.46
وعادة فإن مبادرات يونيب تقدرها الوكاالت.األنشطة الفردية التي تقوم بها الوكاالت المختلفة دائما ممتازا

ة معها قبل القيام بأي إجراء وخصوصا فيما يتعلق بالسياسة أو المشورCAPاألخرى فقط اذا ما تشاورت فرق
إال أنه تجدر االشارة الى أن غالبية األنشطة تتم مناقشتها والموافقة عليها خالل اجتماعات الشبكة حيث ما.الفنية

 .تتواجد الوكاالت المنفذة الثنائية عادة

 أنشطة إزالة الهالونات  7-3

لوحيد فيفي البحرين هو الموظف ا)شبكة غرب آسيا (ROWAان مسئول الهالونات المقيم في يونيب.47
CAPكماولقد عمل جزئيا في القضايا اإلقليمية وساند بلدان في غرب آسيا في ازالة الهالونات. لهذا القطاع 

وعلى المستوى االقليمي نظم أول اجتماع مائدة. الخاصة بهاCAPساعد أيضا أقاليم أخرى من خالل فرق
 وتلتها2005أيلول/ران في غرب آسيا في سبتمبرمستديرة حول إدارة الهالونات للطيران المدني وشركات الطي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/9

12

كانون/مائدة مستديرة حول ادارة الهالونات للقطاع البحري في غرب آسيا نظمتها البحرين وعقدت بها في ديسمبر
وشارك في االجتماع مسؤولو البحرية والنقل من بلدان غرب آسيا. بالتعاقد مع اجتماع الشبكة للمتابعة2006أول

وليون والرئيس المشارك للجنة الخيارات التقنية للهالونات وموظفو المواد المستنفدة لألوزون في غربوخبراء د
وباالضافة الى ذلك ساند غالبية البلدان في المنطقة للقيام بمسوحات الهالونات وبنوك الهالونات وأنشطة.آسيا

.شروع بنك الهالونات االقليمي الملغياالستعادة واعادة التدوير كما طلبت وبصفة خاصة اليجاد بديل لم

في منطقة الكاريبي الناطقةومساندة لمناطق أخرى، شارك موظف الهالونات  في عدة اجتماعات للشبكة.48
وخالل هذه االجتماعات قدم أوراق تقنية حول إزالة الهالونات ووفر.ليزيةباالنكليزية وأفريقيا الناطقة باالنك

، منها مثال مشروعات بنوك الهالونات األقليمية للكاريبي ولشرق أفريقيا باالضافة الىمساندة تقنية لعدة مشروعات
 االجتماع الموضوعي حول إدارةECAكما يسر لشبكة.النكا ومصر مشروعات ادارة الهالونات في سري

نات االضافيةوساعد أيضا يوئنديبي من خالل تقديم مشتر لكميات الهالو.يةجمهورية التشيكالالهالونات في
الموجودة في بعض بلدان غرب أفريقيا، وشارك في اجتماعات لجنة الخيارات الفنية للهالونات كعضو وقدم
معلومات حول حالة ادارة الهالونات ومشروعات البنوك في البلدان العاملة بموجب المادة الخامسة مما أدى الى

2006يارات الفنية للهالونات لعامتحسين ايضاح النتائج والتوصيات في تقرير لجنة الخ

 يونيب أن يدرس اذا ما كان مرفق تجارة الهالونات في غرفة تبادل المعلوماتDTIEوينبغى على.49
وهذا المرفق الذي يسمح للمشتركين المحتملين للهالونات المستردة.سيستفيد من إشراك موظف الهالونات

 لالستخدامات1301يدا من األنشطة بعد إزالة انتاج الهالونباالتصال بالبائعين المهتمين يمكن أن يشهد مز
.2007الخاضعة للرقابة في الصين والمتوقع لعام

 ألفريقيا جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساعدة وحدة األوزون الوطنية على ايضاحCAPزار فريق.50
في%80االبالغ عن خفض بأكثر منوعادت الدولة لالمتثال ب.وتصحيح بياناتها الخاصة باستهالك الهالونات

.عام واحد

، أعد يونيبيةجمهورية التشيكالأما بالنسبة لتوصيات االجتماع المواضيعي حول ادارة الهالونات في.51
في)وتدميرها(تجميعا مبدئيا لدراسات الحالة حول استخدام األدوات االقتصادية الستدامة عملية بنوك الهالونات

 للهالوناتCAPواعد موظف. في تركمانستانECAقدمت دراسة الحالة خالل اجتماع شبكةو.البلدان المتقدمة
 .كتيبا من عشر صفحات حول بدائل الهالونات على أساس أحدث تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

 .مساندة ازالة بروميد الميثيل  8-3

وتم تعيين.هتمام خاص لمساندة ازالة بروميد الميثيلمنذ بداية برامج المساعدة على االمتثال، أعطي ا.52
وتمت أنشطة محددة مهمة متعلقة بتنفيذ. في بانجوك وباناما ونيروبيCAPثالث متخصصين للمشاركة في فرق

.ند وبلدان أخرىيل واالمتثال في غواتيماال وتايلمشروعات بروميد الميث

 الميثيل ركز على غواتيماال وقام بتنسيق جميع األنشطةوبالنسبة ألمريكا الالتينية، فإن موظف بروميد.53
عن كثب مع يونيدو، وهو الوكالة المنفذة الحالل بروميد الميثيل في غواتيماال، ومع موظف األوزون المسئول في

يقوتضمنت األدوات المستخدمة االتصاالت المنتظمة بين المدير االقليمي ليونيب ووزير البيئة، والتنس.ذلك الوقت
بين الوكاالت وبعثات الموظفين للبالد وتنظيم اجتماعات مواضيعية حول بروميد الميثيل وورش عمل للعمال

وقد.الجدد وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والمساعدة على المدى القصير كاستجابة سريعة للمشاكل التي تطرأ
لمعلومات والمشورة للسلطات الوطنية، كما استمعحلل برنامج المساعدة على االمتثال الحالة الوطنية ووفر ا
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لمشاغل القطاع الخاص وعزز الحوار مع السلطات على أعلى المستويات وبدأ عملية بناء القدرات لعمال الحكومة
.وساعد على إقناع القطاع الخاص بضرورة ايجاد بدائل ناجحة

إال أن فريق.ستهلكة لبروميد الميثيلوبعض دول المنطقة مثل باناما والسلفادور ونيكاراغوا ليست م.54
CAPفي أمريكا الالتينية والكاريبي يرى أن حالتها ينبغي أن يوضع تحت المراقبة على األقل مرة في العام .

فيمكن أن تظهر مشاكل مختلفة في القريب العاجل فيما يتعلق بزيادة استهالك بروميد الميثيل بالنسبة لـ
ISPM15. خدام بروميد الميثيل في مالعباك أيضا مستوى معين من المخاطر في استومن المقدر أن هن

.ولفالغ

 في بانجوك أيضا بالتشاور الوثيق مع يونيدو ويوئنديبيCAPتمت أنشطة ازالة بروميد الميثيل لفريق.55
تطبيقات، فإنونظرا ألن استهالك بروميد الميثيل مركز في عدد قليل من البلدان وعدد قليل من ال.والبنك الدولي

المساعدة التي عرضها بويونيب ركزت على المعلومات التقنية حول بدائل بروميد الميثيل في هذه البلدان
وبالتشاور الوثيق مع يوئنديبي تعقد مناقشات دورية مع حكومة.والمساعدة على تطوير وإنفاذ السياسات والقواعد

االضافية المطلوبة لفرض الرقابة على واردات بروميد الميثيلفيجي حول حالة االمتثال بخطة العمل والتدخالت
ويتم توفير مساعدة مخصصة للمشروعات على أساس االحتياج في بلدان.وتبادل المعلومات الفنية مع المستخدمين

.أخرى في المنطقة بالتشاور مع الوكاالت المنفذة

ل الرقابة على واردات بروميد الميثيل لتطبيقاتيتم تقديم توجيهات في السياسة الى الفلبين وسنغافورة حو.56
الحجر الصحي السابق للشحن حتى ال يتم حساب هذه الواردات كاستهالك، األمر الذي من شأنه أن يضع تلك

كما يتم أيضا تبادل المعلومات حول تجارة بروميد الميثيل بين البلدان المصدرة.البلدان في حالة عدم امتثال
ن الرقابة مما يمنع احتماللت تسريب بروميد الميثيل المخصص لتطبيقات الحجر الصحي السابقوالمستوردة لضما

ولزيادة الوعي وتعزيز تبادل المعلومات التقنية، يوفر مكتب.للشحن لتطبيقات استهالك ليس مخصصا لها
ROAPاعد الخاصة به بشكل منتظم معلومات فنية وخاصة بالسياسات تتعلق ببدائل بروميد الميثيل والقو.

 ألفريقيا عدة بلدان في حالة عدم امتثال أو تواجه خطر عدمCAPزار موظف بروميد الميثيل من فريق.57
االمتثال للمساعدة على خفض استهالك بروميد الميثيل وإلعداد خطط عمل وفقا لمتطلبات لجنة التنفيذ وقد تمت

 استجابة أكثر تنسيقا من الفالحين واالطراف األخرىهذه البعثات في موزمبيق ونيجيريا وسيراليون وأدت الى
وجمهورية الكونغو)برازافيل(وتمت زيارة الكاميرون والكونغو.المعنية المتأثرة بازالة بروميد الميثيل

وعقدت ورشة عمل اقليمية للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية.الديمقراطية لتوضيح حالة استهالك بروميد الميثيل
وبشكل عام فان. في داكار بالسنغال2006آذار/ مارس10 الى8ول تجارب استخدام بدائل بروميد الميثيل منحل

 ألفريقيا لم يتم توثيقها بوضوح ويبدو أنها ذات مجالCAPاالنشطة المتعلقة ببروميد الميثيل التي قام بها فريق
 فان التنسيق مع مشروع المساعدة الفنية االقليميوعلى حين أن هناك بعض التعاون مع يونيدو،.وأثر محدودين

للبلدان ذات حجم استهالك منخفض من بروميد الميثيل الذي ينفذه يوئنديبي غير مرضي بصفة عامة بالرغم من
.بعض المشورة التي تم توفيرها الستشاري يوئنديبي

 احتمال عدم امتثال لبروميدالى أرمينيا التي واجهت"صفقة المساعدة ذات األولوية "ECAوفرت شبكة.58
 أن يوفرCAPوكانت اللجنة التنفيذية قد قررت عدم اعتماد مشروع لبروميد الميثيل لليونيدو وطلبت من.الميثيل

 دورة امتثال مع أرمينيا وساعد البلد باالشتراك مع أمانة األوزون في اعداد خطة عملCAPنظم.المساعدة
ستان للتحقق من استهالكيزيرغانستان على مساعدة من البلدان من قصلت تركموح.بروميد الميثيل الخاصة بها

بروميد الميثيل في البالد وطلبت بعد ذلك اعادة النظر في خط االساس الخاص بها لبروميد الميثيل ويعد التعاون
شاركة في بالمECAمع فريق مرفق البيئة العالمي انجازا كبيرا مما سمح لوفود من خمس بلدان من شبكة

 تمت ترجمةECAوبناء على طلب بلدان شبكة.تدريبات وطنية خاصة لبروميد الميثيل في بلغاريا وليتوانيا
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سلسلة من المطبوعات المتعلقة باستخدام بدائل بروميد الميثيل في قطاع ما بعد الحصاد الى اللغة الروسية بتنسيق
.يا في مؤتمر دولي حول بروميد الميثيل في بريمين بألمانياومؤخرا شارك خبراء من أرمينيا وجورج.من أرمينيا

وكان هذا نهج فعال اقتصاديا لتوفير الخبرة الفنية للبلدان دون تنظيم دورات تدريب منفصلة أو اجتماعات
 .مواضيعية

 غرفـة تبادل المعلومات  9-3

ت المتعلقة بالمواد المستنفدةتعتبر غرفة تبادل المعلومات األداة الرئيسية في يونيب لنشر المعلوما.59
 ويقع الجانب األكبر من خدمة المعلومات تحت5لألوزون على الجمهور العام والمتخصصين في بلدان المادة

 انتقل مناط تركيز2002ومع ذلك، ومنذ عام.التي ال يمكن أن تعزي بشكل قاطع الى منطقة معينة"العالمية"الفئة
 من عملية مركزية جدا موجودة في باريس الى برنامج ال مركزي الى حد كبير يقدمأنشطة غرفة تبادل المعلومات

واستجـابة.مزيدا من الدعم المحدد لمعلومات األفرقة االقليمية للمساعدة على االمتثال، وانشطة االتصال والتعليم
، ومقره في باريس،)IMT(ات، فان فريق ادارة المعلوم)CAP(لطلب االفـرقة االقليمية للمساعدة على االمتثال

يقوم بشكل متواتر باستعراض االستراتيجيات واالقتراحات والمسودات والمفاهيم التي يجري اعدادها في المناطق
المختلفة، ويقوم بمراجعة جيدة لمنتجات وخدمات المعلومات األقليمية وتقييمها، ويساعد في نشر تلك المنتجات

)IMT(ويشارك فريق ادارة المعلومات.ك في تنظيم اجتماعات اقليمية معينةخارج فرادى المناطق، كما يشار
أيضا في اجتماعات الشبكة االقليمية واالجتماعات المواضيعية والحلقات التدريبية، ويقدم، عند الطلب، معلومات

.محددة ووثائق الى المشاركين في مثل هذه االجتماعات

 للحصول على مواد5 لطلب مستمر من جانب بلدان المادةيستجيب برنامج غرفة تبادل المعلومات.60
كما في حالة بدائل بروميد(جاهزة لنشر الوعي العام، ومعلومات فنية حول مواضيع معينة تتصل باالمتثال

)الخ...الميثيل، وأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، والمبردات، وتدمير المواد المستنفدة لألوزون
ريبية محدثة لموظفي الجمارك والفنيين وغير ذلك من الخدمات التي من شأنها أن تسهل استدامة عمليةومواد تد

االمتثال في األجل الطويل، ويولي اهتماما خاصا بالبلدان التي تمر بمراحل مختلفة من تنفيذ بروتوكول مونتريال
 الى البروتوكول أو الذين هم في حالةعن طريق التركيز على االحتياجات الخاصة لالعضاء المنضمين حديثا

 عن األوزون، األمرؤوليناقتصادية او سياسية غير مستقرة، وكذلك البلدان التي يكثر فيها تغيير الموظفين المس
وكل مجموعة من هذه المجموعات يحتاج الى معلومات.الذي يتطلب مزيدا من تكرار اجراءات بناء القرارات

.مختلفة ودعم مختلف

رت دراسات الحالة بشأن أداء برامج المساعدة على االمتثال في فرادي الشبكات االقليمية أن عبارةأظه.61
ومع ذلك فان الخدمات.لدى العديد من المشاركين في الشبكات ليست معروفة بشكل جيد"غرفة تبادل المعلومات"

مواد الخاصة باألوزون، وكتيبات التدريبالمحددة التي يقدمها البرنامج، وخاصة نشرة رسالة اخبار األوزون، وال
والمعلومات الفنية الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون وغيرها من المسائل المتعلقة باالمتثال، كلها معروفة
بشكل عام وهي موضع تقدير وحدات األوزون الوطنية وغيرها من األطراف المعنية المسئولة عن تنفي

الخاصة بنشر الوعي ، والمعلومات فة خاصة، تصيد ردود الفعل ان المعلوماتوبص.بروتوكول مونتريال
المتعلقة بالتكنولوجيات البديلة والمطبوعات، وخاصة نشرة رسالة األوزون، توفر عونا للعمل اليومي لوحدات

في تنفيذ عملية ازالةوقد تم تبيان أن أهم أثر لهذا البرنامج يحدث في حالة البلدان األقل تقدما.األوزون الوطنية
المواد المستنفدة لألوزون، نتيجة انضمامها متأخرة الى بروتوكول مونتريال أو لمرورها بأحوال اقتصادية أو

.سياسية غير مستقرة، حيث أن خدمات المعلومات المختلفة اسهمت كثيرا في التعجيل بعملية االمتثال

ت األوزون الوطنية من األمور المستقرة اآلن، كماأصبحت الشبكات االلكترونية التي تربط بين وحدا.62
 لغرفة تبادل المعلومات، وذلك باستثناء بعض أجزاء من أفريقيا حيث الوصالت ال تزال2002أوصى تقييم
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كما أنها.وتستخدم كثير من وحدات األوزون الوطنية مجموعات النقاش هذه لتبادل المعلومات واآلراء.ضعيفة
ويمكن.ة المساعدة على االمتثال تمكنها من االتصال بوحدات األوزون الوطنية بانتظام وبسرعةأدوات هامة ألفرق

االستفادة كثيرا من التكنولوجيات التفاعلية المتاحة على شبكة االنترنت لزيادة تمكين وحدات األوزون الوطنية
نترنت تضع عليها تقارير ومعلوماتوينبغي على كل الشبكات أن تنشئ مواقع تعاونية على شبكة اال.والشبكات

وهي بهذا تحذو حذو المنظمة األوروبية وتطور النموذج الذي تمثله تلك المنطقة.الخ..منتظمة حول أنشطتها
وينبغي أن تكون وحدات األوزون الوطنية قادرة على تقديم معلومات ذات صلة وأال تعتمد على يونيب لنشر كل

ل امكانية النفاذ عن طريق المواقع على شبكة االنترنت الى مصادر المعلومات الفنيةويمكن أيضا تسهي.المعلومات
للمستفيدين الخارجيين مثال الشركات الصغيرة، ويمكن عمل ذلك من خالل اساليب تتضمن إعداد قوائم بالتكلفة

ون الستخدام المشروعاتوالمنافع تبين مزايا االستثمـار في التكنولوجيا الخالية من المواد المستنفدة لألوز
ويتضمن المرفق الثامن.الصغيرة، وينبغي تحديث قاعدة بيانات يونيب الخاصة باالتصاالت بشكل أكثر انتظاما

مزيدا من المعلومات المفصلة عن أنشطة غرفة تبادل المعلومات وأنشطة نشر الوعي العام التي تنظمها أفرقة
 .ق المختلفةبرامج المساعدة على االمتثال في المناط

 .دور برامج المساعدة على االمتثال في استمرارية االمتثال أو العودة الى االمتثال .رابعـا

 5صورة عامة لسجالت االمتثال لبلدان المادة   1-4

انظر المرفق الثاني (7يقدم الجدول التالي صورة عامة لالمتثال في كل المناطق ويستند الى بيانات المادة.63
ويبين الجدول أن البلدان التي تبلغ).ى تفاصيل إقليمية بشأن التطور التاريخي لالمتثال ألهداف االزالةللحصول عل

عن استهالك يزيد على درجة التخفيض المطلوبة بموجب بروتوكول مونتريال أنها بلدان غير ممتثلة، مع أن
امت االهداف المحددة في خطط العملبعضها لديه خطط عمل وافق عليها اجتماع األطراف ويعتبر ملتزما ما د

وكما يتضح من الجدول أدناه فان هناك اتجاها واضحا ومستمرا في انخفاض عدد البلدان غير.يجري تنفيذها
 .الممتثلة

  كل المناطق–صورة تاريخية لعدم االمتثال على أساس كل مادة :3الجدول
اسم المادة
 الكيميائية

عدم االمتثال
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 في

 2 4 6 12 20 27 29 تجميد
CFCتخفيض

50% 
      - 

CTC
تخفيض

85% 
      6 

 1 4 4 9     تجميد
تخفيض هالونات

50% 
      1 

 9 11 10 17    تجميد
بروميد
تخفيض الميثيل

20% 
      10 

 0 3 5     تجميد
TCAتخفيض

30% 
      2 

 7يـانات المادة ب :المصدر
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يتعذر التحقق بشكل أكيد من مدى مسئولية برامج المساعدة على االمتثال عن الزيادة التاريخية في تحقق.64
ومع ذلك يظهر، من واقع عدد من الحاالت الموثقة، وكذلك من واقع مالحظات موظفي.االمتثال بصفة عامة

دة على االمتثال لعبت في بعض الحاالت دورا رئيسيااألوزون الذين جرى الحديث معهم، يبدو أن برامج المساع
.في التعجيل بالعودة الى االمتثال، بينما في حاالت أخرى تعذر تحقق هذا الهدف حتى اآلن برغم الجهود المبذولة

األداء العام للبلدان في المنطقة األفريقية بالنسبة لالمتثال لاللتزامات المترتبة على بروتوكوالت مونتريال.65
تريا وكينيا أبلغتايوهناك دولتان فقط هما أر.2004،2005داء جيد فكل بلدان المنطقة قدمت بيانات عن عاميأ

.وبالتالي فانها غير ممتثلة%50 تزيد عن هدف التخفيض وهو2005 عن عام CFCبيانات

م تسجيل بعض حاالتاألداء العام للبلدان االعضاء في شبكة المنطقة األوروبية أداء جيد، وان كان قد ت.66
 ما عدا البوسنة والهرسك في حالة الـ2005وكانت كل بلدان المنطقة في حالة امتثال في عام.انحراف وتأخير

CFCوكان ذلك راجعا الى المشكالت السياسية واإلدارية في أعقاب الحرب واتفاق دايتون، ومع ذلك فان البوسنة 
نستان تنقيحا لخط أساساوقد طلبت تركم.CFCل الخاصة بالـوالهرسك كانت في حالة امتثال لحظة العم

ولكن تم في عام.كان االستهالك قد بقي على ما هو عليه أي صفر2004بروميد الميثيل وهو صفر، وحتى عام
. الى صفر2006 طن من قدرات استنفاد األوزون ينتظر تخفيضها في عام5.6 تسجيل استهالك قيمته2005

.2006 بل أن بعضها قد قدم بيانات2005 لعام7 بيانات المادةECAافة بلدان شبكة الـوقد أبلغت ك

وهناك ثالث دول غير ممتثلة.2005قدمت كل البلدان في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي بيانات عام.67
لى أية حال،نادين، وهي، عري، وبارغواي، وسانت فنسنت وغدومينيكا(هي وCFCفي الـ%50بتخفيض الـ

من الـ%30وهناك بلدا واحدا غير ممتثل لتخفيض الـ)XVI/30بلدان ممتثلة لخطة العمل بموجب المقرر
TCA) في حالة الـ%85أما بوليفيا والمكسيك وباراغواي فهي غير ممتثلة لتخفيض الـ).وهو شيليTCT، 

وفي عام.في بروميد الميثيل%20 تخفيض الـكما أن االكوادور وغواتيماال وهندوراس غير ممتثلة في حالة
 عادت بروبادوس الى االمتثال في حالة بروميد الميثيل في منطقة ا يستخدم فيها بروميد الميثيل إال ثالث2005

).ترينداد وتوباغو، وغامبيا وسانت كيتس ونيفس(دول هي

 كما أن2005 بيانات عن عاموب شرق آسيا والمحيط الهادئنقدمت كافة البلدان في جنوب آسيا وج.68
االداء العام في مجال االمتثال لاللتزامات المترتبة على بروتوكول مونتريال جيد من حيث أن البلدان جميعها

ومع ذلك فان ايران وباكستان غير ممتثلتين لتخفيض.2005 في عامCFCمن الـ%50ممتثلة لتخفيض الـ
في بروميد%20بة للصين وفيجي بالنسبة للتجميد وتخفيض الـ ونفس األمر بالنسCTCمن الـ%85الـ

.الميثيل

 في مجال االزالة والتي حددها بروتوكول2005أبلغت كافة بلدان غرب آسيا عن التزام كامل ألهداف.69
 .CTCمونتريال فيما عدا االمارات العربية المتحدة في حالة الـ

 .تسهيل االمتثالدور برامج المساعدة على االمتثال في  2-4

 عن العودة الى االمتثال في حاالت نيبال وبنغالديشمسؤولةذكر أن برامج المساعدة على االمتثال.70
وفي حالة فيجي فان عدم االمتثال في مجال بروميد الميثيل كان من األمور التي.وباكستان على سبيل المثال

لديفمل لبنغالديش ونيبال وباكستان ومراض خطط العتعامل معها برنامج المساعدة على االمتثال وقد تم استع
وبفضل مساعدة برنامج المساعدة على االمتثال الى حد كبير فان.التي أحرزت تقدما مرضيا منذ ذلك االستعراض
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 كما حدث نفس الشيئ في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون2006البانيا عادت الى االمتثال في عام
.يضاح استهالكها من الهالوناتبعد است

بالنسبة للمنطقة األوروبية، حدثت مناقشات ثنائية مع كافة البلدان التي تواجه مشاكل إمتثال وذلك على.71
هامش اجتماعات الشبكة واالجتماعات المواضيعية وقد شارك في هذه االجتماعات الوكاالت واألمانات ذات

.الصلة

ية غير رسمية بشأن االمتثال، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أنشأتهاتم إنشاء مجموعة استشارية إقليم.72
 التابع لبرنامج المساعدة على االمتثال لمساعدة بلدان المنطقة على الوفاء بالتزاماتها في مجالROAPالـ

لثنائيةوهذه المجموعة تضم ممثلين ألمانات الصندوق المتعدد األطراف ا.االمتثال بموجب بروتوكول مونتريال
وقد عقد االجتماع األول لهذه المجموعة االستشارية، على.وغيرها من األطراف األساسية على المستوى االقليمي

ند في مايول، وتبع ذلك اجتماع في تاي2005 أبريل23 الى20هامش اجتماع الشبكة في الصين خالل الفترة من
وقد شاركت البلدان.2007 نيسان/بوتان في أبريل و2006 كانون األول/ في ديسمبرسري النكا وفي2006

وخالل.لديف ونيبال وباكستانبنغالديش والصين وفيجي وإيران وم:التالية في اجتماعات المجموعة االستشارية
هذه االجتماعات، وجهت المجموعة وقدمت النصح الى البلدان المختلفة حول وضع خطط عمل العودة الى االمتثال

.يذهاومتابعة تنف

 سجالت على األقل تقدم أدلة على تأثير برامج المساعدة على االمتثال على عودة البلدان الىةهناك ثالث.73
أوال قائمة األنشطة التي قام بها برنامج المساعدة على االمتثال في المناطق المختلفة والتي أكدتها:االمتثال وهي

شأن مدى فاعلية برنامج المساعدة على االمتثال والتي عبرتوثانيا الرأي االيجابي ب.وحدات األوزون الوطنية
النتائج التي تمت فعال في الحفاظ على حالة االمتثال أو العودة:عنها البلدان المتناثرة من أعضاء الشبكة وثالثـا

 الصدد حالةومن األمثلة البارزة في هذا.اليها في كثير من البلدان التي هي قي حالة عدم امتثال فعلي او محتمل
ألبانيا وقد تم عقد اجتماع لمجموعة االتصال في تيرانا نظم برنامج المساعدة على االمتثال بمشاركة يونيدو
وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة لمناقشة التفاصيل المحددة لألنظمة المطلوبة بموجب التعديالت المختلفة

ة الى البانيا من قبل الموظف المسئول عن مكتب األوزون الوطني فيوقد تم تقديم المساعد.لبروتوكول مونتريال
وبعد.2004 تموز/ذي كان يزور البانيا في شهر يوليهجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وممثل يونيدو وال

 من نقاط الدخول بنظم حاسب آلي يستخدم%90ذلك ذكر مسئول األوزون األلباني ذكر أن الجمارك قد زودت
شفرات الجمارك المنسقة وتستطيع القيام بتحليل المخاطر ومما يذكر أن تشريع الجمارك متفق مع تشريعات

وباالضافة الى انها انضمت مؤخرا الى بروتوكوالت مونتريال وبرغم.الجمارك في البلدان األوروبية األخرى
.2005عقبات سياسية سابقة فقد عادت ألبانيا الى االمتثال في عام

نجاح بروتوكول مونتريال قد يتعرض للخطر في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي نتيجة لحاالت.74
االستخدام المرتفع لبروميد الميثيل في الحاالت التي يتعذر فيها احالل مواد أخرى مكان هذه المادة في ظل

وللمساعدة في مواجهة. البسيط للبدائلسيناريو المخاطرة المحدودة بالنسبة للمزارعين المحليين والتطبيق الميداني
هذا التحدي، قدم برنامج فريق المساعدة على االمتثال دعما للسياسات لوحدات األوزون الوطنية في البلدان غير
الممتثلة أو التي يحتمل أن تصبح غير ممتثلة للتوصل الى توافق آراء حول جدول إلزالة استخدام بروميد الميثيل

 ).وهندوراس وبيرو وشيليفي غواتيماال(
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 الصعوبات التي تقف في طريق تحقيق واستدامة االمتثال  3-4

 تتوقف على نجاح الجهود الرامية الى التغلب على معظم العقبات الهامة2005احتماالت االمتثال بعد عام.75
ألوزون وممثلي الوكاالتوبموجب المقابالت مع مسئولي ا.التى تواجهها فرادى البلدان لتحقيق االمتثال المستدام

 :فان الصعوبات الرئيسية التي تواجه عملية القضاء على استهالك المواد المستنفدة لألوزون هي ما يلي

 بعض البلدان، وخاصة في أفريقيا، ذكرت أن العقبة الرئيسية أمام االمتثال هي عدم وجود إطار تنظيمي )أ (
 على االمتثال مساهمة فعالة في اعداد تشريعات ، فانوبينما اسهمت برامج المساعدة.وتشريعات تنظيمية

فاالنفاذ يعتمد اساسا على العمليات.تأثيرها على تنفيذ وانفاذ مثل هذه اللوائح التنظيمية ثبت أنه محدود
ومع ذلك فهو يتوقف ايضا على كفاءة.السياسية الوطنية وكفاءة االجراءات االدارية في البلدان المعنية

مقدمة، وتناوب موظفي الجمارك وتأثير جماعات الضغط االقتصادي والسياسي، ومسائل داخليةالمعدات ال
 .أخرى عديدة خارجة عن نطاق تأثير برامج المساعدة على االمتثال

 وقد5المادةثبت أن التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لألوزون تمثل تحديا في كثير من بلدان )ب (
 مشكالت محدودة باعتبارها تمثل العقبات الرئيسية أمام السيطرة على واردات الموادثتم االبالغ عن ثال

موضوع تدريب موظفي الجمارك الذي ثبت أنه غير كاف:المستنفدة لألوزون فهناك أوال وقبل كل شيئ
يطرةنظرا لكثرة تغيير المسئولين عن خدمات الجمارك، وبالتالي فان طرق التجارة بحرا وبرا يصعب الس

وهناك مشكلة ثانية تم االبالغ عنها وهي تتعلق بمعدات الكشف المقدمة الي تلك البلدان.عليها بشكل فعال
وأخيرا فان قرب كبار موردي المواد المستنفدة.والتي ثبت في بعض الحاالت أنها غير مناسبة فنيا

يع موحد بشأن الموادلألوزون قد يكون من الصعب مواجهته في مناطق التجارة الحرة دون تشر
وتواصل.لألوزون في المنطقة وادماج مناطق التجارة الحرة هذه في المنطقة الخاضعة للرقابة المستنفدة

ونجاح هذه الجهود يتوقف.برامج المساعدة على االمتثال جهودها لتنفيذ لوائح موحدة في البلدان المعنية
.على ترتيبات سياسية معقدة في تلك البلدان

 التحديات األخرى السيطرة على استهالك المواد المستنفدة لألوزون في الورش الصغيرة غير من )ج (
وليس لدى برامج المساعدة على االمتثال فرصة للنفاذ المباشر الى ذلك القطاع ألنه يعتمد اساسا.الرسمية

اقف ذات الصعوبةومن بين المو.على تعاون وفاعلية السلطات الوطنية المعنية أو الجمعيات المهنية
الكبيرة الموقف في البلدان األعضاء في مجلس التعاون الخليجي حيث نجد أن معظم العاملين في ورش
الخدمة والصيانة هم من األجانب القادمين من بلدان مختلفة وال تتوفر لديهم معرفة كافية باللغة العربية

وجود صعوبات كبيرة في توفير أي تدريب أووهذا يسهم في.ويعملون بعقود يعودون بعدها الى بالدهم
.نشر الوعي بأهداف بروتوكول مونتريال

 مشكلة رابعة هي عدم كفاية التنسيق في عدة حاالت لمشاريع االزالة، بالنسبة الختيار المعدات المناسبة )د (
 ذكرتوالحيز المناسب والوقت المناسب لعملية التنفيذ ووفقا لما ورد في عدد من التقارير ، وكما

بوضوح وحدة األوزون الوطنية في الكويت فان أية نقص في توافق المعدات المقدمة والتوقيت والخبرة
الفنية يؤدي الى كثير من التأخير والتفاوتات والمشكالت، التي تؤثر، الى حد كبير، تأثيرا عكسيا على

ل رئيسي الى االفتقار الى التنسيقتنفيذ المشروع وقد قيل أن أي تأخر أو ارتباك من هذا النوع يرجع بشك
كما أن التنسيق الجيد يتطلب وجود اتصاالت جيدة بين كل الوكاالت المشاركة.المناسب بين االجراءات
.في تنفيذ نفس المشروع

 2010أعرب عدد قليل من البلدان عن القلق من أن تخفيض التمويل لعمليات التعزيز المؤسسي بعد عام )ه(
درة وحدات األوزون الوطنية على مواصلة االمتثال واحترام جداول التخفيض المقبلةقد يقلل من ق
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خصوصا اذا اخذنا في االعتبار أن وحدات األوزون الوطنية، في بعض الحاالت، تمول بالكامل من
 .مشاريع التعزيز المؤسسي

 اتالخـالصات والتوصي.خامسا

 اتالخـالص  1-5

ثال قد اسهمت اسهاما كبيرا، وان كان من الصعب تحديد حجمه، في تسهيلان برامج المساعدة على االمت.76
االمتثال في كل المناطق عن طريق تقديم الدعم المباشر لفرادى البلدان واألنشطة المتعلقة بحل المشكالت

ثوكان لعمل تلك البرامج أهمية خاصة في البلدان المستهلكة لحجم منخفض حي.المشتركة في مختلف المناطق
وكذلك بالنسبة لبلدان عديدة صادقت مؤخرا.تقوم يونيب في كثير من االحيان بتنفيذ مشاريع التعزيز المؤسسي
وقد تم تسجيل ذلك في وثائق يونيب كم أكده.على بروتوكول مونتريال مثال أفغانستان وبوتان، وغينيا وسورينام

وبصفة خاصة وذكرت المزايا التالية وتم التأكيد.لتقييممسئولو وحدات األوزون الذين تمت مقابلتهم خالل بعثات ا
الدعم في اعداد التشريعات.عليها باعتبارها الفوائد الرئيسية المترتبة على أنشطة برامج المساعدة على االمتثال

ة فيالمتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون وانفاذها، وانشاء نظم للتراخيص والحصص، ومنع التجارة غير المشروع
المواد المستنفدةلألوزون، وتنفيذ خطط ادارة غازات التبريد وعناصرها المختلفة والمعلومات التي تقدمها غرفة
تبادل المعلومات والتابعة ليونيب وتنظيم الشبكات واالجتماعات المواضيعية  بما في ذلك التعاون  بين المناطق

.ن ذات الخبرة األقل أو المنضمة حديثا الى بروتوكول مونتريالالمختلفة بين البلدان ذات الخبرة األكبر والبلدا
وبفضل برامج المساعدة التي يقدمها برنامج المساعدة على االمتثال، وهو ما أكدته وحدات األوزون الوطنية
يالمختلفة فان بلدان عديدة في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل قد عادت الى االمتثال وعملت على االسراع ف

.اعداد واعتماد التشريعات المختلفة بما في ذلك نظم التراخيص

هناك أيضا بعض العقبات أمام تحقق االمتثال خارج نطاق صكوك يونيب والتي يتعذر مراقبتها او التأثير.77
عليها بشكل كبير من خالل هذا البرنامج وعلى سبيل المثال يمثل عدم االستقرار السياسي أو الحرب األهلية

 االلتزام السياسي في البلد المعني، واالجراءات التشريعية المعقدة وصعوبة انفاذ اللوائح التنظيمية ووجودوضعف
قطاع غير رسمي يصعب السيطرة عليه كلها تمثل تحديات قد ال تكون في مقدور برنامج المساعدة على االمتثال

رنامج المساعدة على االمتثال الى مجاالت تتجاوزوفي ضوء ذلك فانه ال يمكن ان يتم مد أداء ب.ان يتغلب عليها
نطاق تأثير األدوات الخاصة للبرنامج ومسئولياته فهذا على أية حال برنامج للمساعدة على االمتثال وليس برنامجا

والجدير بالذكر ان.لضمان االمتثال والمسئولية الرئيسية عن تحقيق واستمرار االمتثال هي مسئولية البلدان
 جيدة كما ان حاالت عدم االمتثال آخذة في التناقص سريعا في اعدادها بعد5 االمتثال العام لبلدان المادةسجالت

.الزيادة المتقطعة في عام تطبيق خطوة التخفيض

الوعي العام بالنسبة لبرنامج المساعدة على االمتثال وخدماته لدى الموظفين المسئولين عن األوزون.78
وهذا التقدير االيجابي يمتد الى االنشطة االقليمية. تقدير ايجابي في كل مناطق الشبكةمرتفع واسهاماته موضع

حيث تم وصف تبادل المعلومات خاصة خالل اجتماعات الشبكة واالجتماعات المواضيعية بأنه عامل اساسي مهم
لوطنية وغيرها من في منطقة معينة وكذلك بين وحدات األوزون ا5في تحسين التعاون بين بلدان المادة

وهذا من شأنه ان يخلق.المؤسسات ذات الصلة مثل الجمارك والمنظمات الدولية واالقليمية أو دون االقليمية
انسجاما بين الجهود الرامية الى تحسين وتسريع االجراءات التي تستهدف تسهيل االمتثال ألهداف بروتوكول

.مونتريال

فإن تحسينات كمية ونوعية حدثت في.برنامج المساعدة على االمتثالهناك دالئل على أنه منذ بداية عمل.79
 مقارنة بالدعم الذي كانت تحصل عليه يونيب قبل تنفيذ برنامج5خدمات يونيب ظهرت في كثير من بلدان المادة
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ة فيوقد تحقق ذلك الى حد كبير نتيجة وجود فريق من الموظفين ذوي المهارات الفني.المساعدة على االمتثال
وبالنسبة.المناطق المختلفة، األمر الذي سهل خدمة تفاعالت أكثر تواترا وسرعة مع وحدات األوزون الوطنية

وليس لديه معدات كثيرة يقدمها فان تأثيره يتوقف في معظمه على"الناعمة"لبرنامج يركز على انواع المساعدة،
موظفي برنامج المساعدة على االمتثال، والتعاون في االداءالتحفيز والمهارات الفنية ومهارات االتصال ومبادرات

.في هذه الحالة يمكن تصحيحه بسرعة

استحدث فريق آسيا والمحيط الهادئ بعض المبادرات مثل التعاون مع الجمارك وغيرها م وكاالت االنفاذ.80
يمية لنشر الوعي،كما أن هذا الفريق اعد خطط عمل أقل.األخرى، والتي نفذت بعد ذلك في مناطق أخرى

كما.بالتعاون مع موظفي غرفة تبادل المعلومات في مكتب يونيب في باريس وقد تبعتهم في ذلك مناطق أخرى
 للشبكات األقليمية، عن طريق التركيز2001كانت مناطق آسيا أيضا اسرع المناطق في متابعة توصيات تقييم

قته فيما بعد الشبكات االقليمية األخرى وإن لم يكن قد طبقبشكل اكبر على االجتماعات المواضيعية، وهو ما طب
بنفس القدر في أفريقيا حيث تصر معظم البلدان على اتباع النمط التقليدي لعقد اجتماعات كبيرة واجتماعات

ومن ناحية أخرى قام فريق برنامج المساعدة على االمتثال الخاص.للمتابعة تدخل فيها مناقشات مواضيعية
يا بالدور القيادي في تطوير التعاون وتوحيد التشريعات مع العديد من الهيئات االقليمية مثل االتحادبأفريق

وتبعه في ذلك فريق غرب آسيا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي.االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وغيره
خططا خالقة)ROL AC(كا الالتينيةوقد طور اجتماع المتابعة لشبكة جنوب ووسط أمري.وجامعة الدول العربية

.لنشر الوعي ونظم حلقات تدريبية مبكرة حول الهايدروكاربون ثم قلدتها في ذلك المناطق األخرى

تدعو يونيب الوكاالت األخرى العاملة في المنطقة الواحدة بشكل منتظم الى اجتماعات الشبكة الرئيسية.81
 قدمت في حاالت كثيرة الدعم الى الوكاالت األخرى، وتجنبت بشكلكما أن افرقة برنامج المساعدة على االمتثال

وقد لوحظ وجود تعاون.عام أي تدخل مباشر في المشاريع التي تنفذها وكاالت أخرى، اذا لم يطلب اليها التدخل
..يبجيد بين منطقة غرب آسيا ومنطقة أوروبا ووسط آسيا وبعض أجزاء من أمريكا الالتينية، وبين يونيدو ويون

ومع ذلك فقد حدث تداخل في االنشطة واحتكاك بين الوكاالت في بعض الحاالت، وخاصة في أفريقيا وقد أعد
ولكن من الناحية العملية، لم يكن التنسيق بين.يونيب مبادئ توجيهية للسلوك للتعامل مع الوكاالت المنفذة األخرى

وعموما فان مبادرات يونيب.معنية نموذجيا في كل الحاالتفرادى األنشطة التي تقوم بها الوكاالت المختلفة ال
تحظى بتقدير الوكاالت األخرى فقط اذا استشارتها أفرقة برنامج المساعدة على االمتثال قبل االقدام على أي

 .إجراء، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة أو المشورة الفنية

 التوصيـات الرئيسيـة  2-5

 الملخص الوافي المقدم في بداية هذه الوثيقة، كما أن بعض التوصياتترد التوصيات الرئيسية في.82
 .األخرى على المستوى التنفيذي، واردة في مختلف أقسـام النص عاليـه
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      REGIONAL NETWORKS MANAGED BY CAP 
 

 
Africa 

 
Latin America and Caribbean 

 
Mirian Vega  

Thomiko Rwothumio 
 

Jeremy Bazyé 

 
West Asia 

 
Abdul Elah  Al-

Wadaee 

 
South East Asia and 

Pacific 
 

Thanavat Junchaya 
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Atul Bagai 

 
Eastern Europe & 

Central Asia 
 

Halvart Koeppen 
SOUTH 
(10 countries) 

CENTRAL 
(9 countries) 

CARIBBEAN 
(14 countries) 

ENGLISH 
( 26 countries) 

FRENCH 
(27 countries) 

 
(12 countries) 

 
(11 countries) 

 
(13 countries) 

 
(13 countries) 

 
Argentina 
Brazil 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 
 
 

 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican   
 Republic 
El Salvador 
Guatemala  
Honduras 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
 
 
 

 
Antigua &   
 Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Dominica 
Grenada 
Guyana 
Haïti 
Jamaica 
St Kitts 
St Lucia 
St Vincent 
Suriname 
Trinidad & 
 Tobago 
 
 

 
Angola 
Botswana 
Egypt 
Eritrea 
Ethiopia 
Gambia 
Ghana 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Malawi 
Mauritius 
Mozambique 
Namibia 
Nigeria  
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
South Africa 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Uganda 
Zambia 
Zimbabwe 

 
Algeria 
Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African  
 Republic 
Chad 
Comoros 
Congo  
Congo (D. Republic) 
Cote d’Ivoire 
Djibouti 
Equatorial Guinea  
Gabon 
Guinea Bissau 
Guinea 
Madagascar 
Mali 
Mauritania 
Morocco 
Niger 
Rwanda 
Sao Tome & Principe 
Senegal 
Togo 
Tunisia 

 
Bahrain  
Iraq (non-party)* 
Jordan 
Kuwait 
Lebanon 
Oman 
Palestinian National 
Authority (non-party)* 
Qatar 
Saudi Arabia 
Syrian Arab Republic 
United Arab Emirates 
Yemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Observers 

 
Brunei 
Cambodia  
Fiji 
Indonesia 
Laos 
Malaysia 
Myanmar 
Philippines 
Singapore 
Thailand 
Vietnam 
----------- 
 
NOTE: The following 
13 countries are also 
assisted by ROAP CAP, 
but do not belong to a 
network. 
 
Cook Islands 
Kiribati 
Marshall Islands 
Federated States of          
 Micronesia 
Nauru 
Niue 
Palau 
Papua New Guinea 
Samoa 
Solomon Islands 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 

 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
China  
India 
Iran (Islamic       
  Republic) 
Korea (D. Republic) 
Korea (Republic) 
Maldives 
Mongolia 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka  
 

 
Albania 
Armenia 
Bosnia & Herzegovina 
Croatia 
Georgia 
Kyrgyzstan 
Macedonia (FYR) 
Moldova 
Montenegro 
Romania 
Serbia   
Turkey 
Turkmenistan 
---------- 
 
NOTE: The following 4 
countries are supported 
by GEF and participate 
in selected network 
activities: 
 
Azerbaijan 
Kazakhstan 
Tajikistan 
Uzbekistan 
 

BILATERALS 
 
Canada  
USA 

 
Canada 
USA 

 
Canada 
USA 
 

 
Germany 
 

 
Canada 
France 
Switzerland 

 
France 
Germany 

 
Australia 
Sweden  
 

 
UK 
Japan 

Austria, Czech Republic  
Hungary, Slovak 
Republic, Sweden, 
European Commission 

 
Source: UNEP DTIE 
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Historical Non-Compliance Records by ODS and Regions Annex II

Region Chemical Non-Compliance With 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Freeze 5 6 6 2
50% Reduction 2

CTC 85% Reduction 1
Freeze 3 3 3 1
50% Reduction 1
Freeze 6 2 2 1
20% Reduction 2
Freeze
30% Reduction
Freeze 6 5 2 1 1
50% Reduction

CTC 85% Reduction 1
Freeze 2
50% Reduction
Freeze 3 2 1 1
20% Reduction 1
Freeze
30% Reduction 1
Freeze 2 4 2 1
50% Reduction

CTC 85% Reduction 2
Freeze 1 1
50% Reduction
Freeze 1
20% Reduction 1
Freeze 1 1
30% Reduction
Freeze 1 1
50% Reduction

CTC 85% Reduction
Freeze 1
50% Reduction
Freeze 1 1 2 1
20% Reduction 1
Freeze
30% Reduction 2
Freeze 1 1
50% Reduction

CTC 85% Reduction 1
Freeze 1
50% Reduction
Freeze
20% Reduction 3 1
Freeze
30% Reduction
Freeze 2 2 3 2 2 2 1
50% Reduction 1

CTC 85% Reduction
Freeze 1
50% Reduction
Freeze 1 1 2 1
20% Reduction 1
Freeze 2 1
30% Reduction
Freeze 4 5 5 4 1 1
50% Reduction 2

CTC 85% Reduction
Freeze
50% Reduction
Freeze 1
20% Reduction
Freeze
30% Reduction

South Asia

South East Asia and 
Pacific

West Asia

Europe/Central Asia

Caribbean CFC

Halon

Methyl Bromide

TCA

CFC

Halon

Methyl Bromide

TCA

CFC

Halon

Methyl Bromide

TCA

CFC

Halon

Methyl Bromide

TCA

TCA

TCA

CFC

Halon

Methyl Bromide

English Speaking 
Africa

French Speaking Africa

CFC

Halon
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Historical Non-Compliance Records by ODS and Regions Annex II

Region Chemical Non-Compliance With 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Freeze 2 1 2

CTC 85% Reduction 1
Freeze 1
50% Reduction
Freeze 3 2 2 2
20% Reduction 2
Freeze
30% Reduction
Freeze 3 2 1 1
50% Reduction 1

CTC 85% Reduction 2
Freeze
50% Reduction
Freeze 1 1 1 1
20% Reduction 1
Freeze 2 1
30% Reduction 1
Freeze 3 1 1 1 1
50% Reduction

CTC 85% Reduction
Freeze
50% Reduction
Freeze 1 1 1 1
20% Reduction 1
Freeze
30% Reduction

TCA

Central Latin America

South Latin America

Pacific Island Countries 
(PIC)

TCA

Halon

Methyl Bromide

TCA

CFC

Halon

Methyl Bromide

CFC

Halon

Methyl Bromide

CFC

Source:  Article 7 Data; Countries with reported consumption above the reductions step required under the Montreal Protocol are shown as being in non-
compliance, although some of them have action plans agreed by the Meeting of the Parties and are considered to be in good standing as long as the targets 
of their action plans are achieved.
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 أمثلة من النتائج التي تحققت من خالل أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال
 
 

 األمثلة المختارة مجاالت األنشطة
تقديم مساعدة مباشرة تخص كل بلد إلى
وحدات األوزون الوطنية والهيئات
اإلدارية ذات الصلة، وخاصة للبلدان
التي في حالة عدم امتثال فعلي أو

 .محتمل
 

والمساعدة.ناجحة لتسهيل امتثال ألبانيا وبنغالديش ونيبال وباكستان من جديدالجهود ال
أفغانستان وبوتان والبوسنة والهرسك والجبل(الخاصة التي قُدمت إلى األطراف الجدد

عن طريق تنظيم ورشة عمل وطنية لبناء قدرات أصحاب المصلحة وللتدريب)األسود
رمينيا وشيلي وغواتيماال وهندوراس وبيرو في مجالوالدعم المقدم إلى أ.رفيع المستوى

السياسات العامة والمخصص أساسا للوصول إلى توافق في اآلراء بشأن الجدول الزمني
 .إلزالة بروميد الميثيل

نشر المعلومات ذات الصلة بالمواد
المستنفدة لألوزون ورفع مستوى

 .الوعي
 
 

المقدمة من اليونيب وغير المخصصة لمناطقالخدمة العالمية لغرفة تبادل المعلومات
وخاصة المعلومات المخصصة لرفع مستوى الوعي العام والمعلومات عن.محددة

 التيOzonAction Newsletterالتكنولوجيات البديلة واإلصدارات بما في ذلك رسالة
 العملوفي آسيا، خطة.أبلغ أنها مفيدة جداً ألعمال وحدات األوزون الوطنية اليومية

ويتفق أعضاء شبكة.اإلقليمية للتوعية التي ينفذها المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
لرفع مستوى الوعي كل عامإقليميةأوروبا وآسيا الوسطى خالل االجتماعات على أنشطة

كجزء من برنامج عمل الشبكة ويحتوي موقع الويب الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى على
االجتماعات، ويزورالخاصة بعروض واالتصاالت والوصالت االلكترونيةوالوثائقال

 . شخص كل شهر500الموقع أكثر من
تسهيل إعداد التشريعات ذات الصلة
بالمواد المستنفدة لألوزون عن طريق
التعاقد مع أصحاب الخبرات األجنبية أو

 .اإلقليمية
 
 

 العتماد القوانينية التحضيراألعمالفيلعب برنامج المساعدة على االمتثال دوراً هاماً
شامل خاصالتشريعالوساعد اليمن في صياغة وإعادة تجديد.والسياسات العامة وسنها

بالمواد المستنفدة لألوزون، وقدم مساعدة تقنية وإرشادات عن السياسة العامة لعمان من
 الجديدة المتعلقةأجل تحديث القواعد الخاصة بها، وساعد قطر في استعراض التشريعات

وتعاون البرنامج مع أمانة مجلس التعاون الخليجي لالنتهاء من.بالمواد المستنفدة لألوزون
وقُدمت أيضا مساعدات كبيرة.وضع قواعد موحدة لجميع بلدان مجلس التعاون الخليجي

ىوقام برنامج المساعدة عل.إلى ألبانيا والبوسنة والهرسك إلعداد وتحديث التشريعات
واالستعانة بخبرة موظفي وحداتعملاالمتثال بمساعدة بربادوس في تنظيم ورشة

األوزون اآلخرين في هذه المنطقة لتقديم المساعدة والمشورة بشأن وضع نظام إلصدار
 .التراخيص

تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد وخطط
إدارة اإلزالة النهائية والخطط الوطنية

 .لإلزالة
 
 

ج المساعدة على االمتثال بصورة كبيرة في تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد أوساهم برنام
وأصبح يشترك بصورة متزايدة في إعداد خطط.5مكوناتها في العديد من بلدان المادة

فريقيا، وفي إعداد الخطط الوطنية لإلزالة، بالتنسيق معأإدارة اإلزالة النهائية، وخاصة في
وشجع البرنامج أيضاً تبادل الخبرات المتعلقة بتنفيذ.ان في غرب آسيااليونيدو، في عدة بلد

 .خطط إدارة اإلزالة النهائية والخطط الوطنية لإلزالة فيما بين بلدان غرب آسيا
تعاون منتظم وعن كثب مع وحدات
األوزون الوطنية في إطار الشبكات

 .اإلقليمية واالجتماعات المواضيعية
 
 

ج المساعدة على االمتثال في اجتماعات الشبكات واالجتماعات مشاركة براميتحظ
المواضيعية التي عقدت في منطقة شرق آسيا وغرب آسيا ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى

.ن في هذه االجتماعاتيبدرجة عالية من القبول والتقييم اإليجابي من قبل المشارك
 أن تلكإلىهذه المناطقمن وحدات األوزون الوطنية في%100 تقريباًتوأشار

 وحدات األوزون الوطنية الموجودةوذكرت.االجتماعات كانت مفيدة جداً ألعمالها اليومية
 بوجود تحسن كبير في هذه االجتماعات منذ بدء هذا البرنامج في عام2002من قبل عام

2002. 
التعاون مع وكاالت اإلنفاذ في المناطق

ضدالمختلفة والمبادرات الموجهة
 .التجارة غير المشروعة

 
 

تعاون بدرجة أكبر مع المنظمات اإلقليمية والدولية مثل المكاتب اإلقليمية لالتصاالت
أو مجلس التعاون الخليجي)RILO/WCO(االستخبارية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية

تنفيذئية، ووتنظيم منتدى الشركاء اإلقليمي الخاص بمكافحة الجرائم البي.في غرب آسيا
 في آسيا والذي يهدف إلى وضع نظام للرصد واإلخطارSky Hole Patchingمشروع

 لمساعدة إداراتGreen Customs Initiativeودعم مبادرة.فيما بين البلدان األعضاء
الجمارك على مراقبة التجارة غير المشروعة من خالل مبادرة شاملة تُدعى فيها أمانات

مشاركات معل منطقة أوروبا وآسيا الوسطى فيودخو.االتفاقيات البيئية الدولية للتعاون
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)RILO CIS(المكتب اإلقليمي لالتصاالت االستخبارية التابع لرابطة الدول المستقلة
 RILO(المكتب اإلقليمي لالتصاالت االستخبارية التابع ألوروبا الشرقية والوسطىو

ECE(ووكالة التحقيقات البيئية )EIA(،اتفاق إطاري للتعاون مع المكتب اإلقليميوعقد 
ذ أنشطةيفتنو.2006لالتصاالت االستخبارية التابع لرابطة الدول المستقلة في عام

 .2007عامفيأنشطةخطيط للقيام بالت و2006مشتركة في عام
تشجيع التعاون اإلقليمي واإلقليمي
الفرعي وكذلك التعاون مع المنظمات

وتعزيز إنفاذ.أو اإلقليمية/الدولية و
 .االتفاقات البيئية المتعددة األطراف

 
 

 لتنسيق2004تشرين الثاني/قُدمت مساعدات للمنظمات اإلقليمية الفرعية في نوفمبر
د الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون وخطط العمل اإلقليمية الفرعية من خاللالقواع

واالتحاد)CEMAC(فريقياأاستشارات إقليمية وذلك للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط
 2005تموز/قواعد في يوليهالواعتُمدت).UEMOA(فريقياأاالقتصادي والنقدي لغرب

واعتمد مشروع القواعد المنسقة للسوق.2006 الثانيكانون/ينايرمنذوبدأ إنفاذها
تشرين األول/في أكتوبر)COMESA(فريقيا والجنوب األفريقيأالمشتركة لشرق

وال تزال الجهود جارية بالنسبة. ولم يعتمد المجلس الوزاري هذه القواعد حتى اآلن2006
ائج هي ثمرة الجهودوهذه النت).ECOWAS(فريقياأللجماعة االقتصادية لدول غرب

 .المنسقة بين فريق برنامج المساعدة على االمتثال والمكتب اإلقليمي لليونيب
تسهيل إشراك البلدان األكثر تقدما في
المنطقة في تقديم المساعدة لألطراف
الجدد في بروتوكول مونتريال أو للبلدان

 .األقل نموا
 
 

 المتعمق للجوانب التنفيذيةركزت عدة جلسات لفريق االتصال على االستعراض
ومناقشتها، مثل خطط إزالة المواد المستنفدة لألوزون في قيرغيزستان وجورجيا

البوسنة والهرسكمعشاورات على االمتثال مع اليونيدو في ألبانيا ووأجريت م.ومولدوفا
 خطة عمل للتشريعاتتلتحقيق األهداف المتعلقة بتخفيضات الكلوروفلوروكربون، ووضع

.ذات الصلة بالمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذ المشروع، تتضمن المشاركة الفعالة لمقدونيا
وساعدت وحدة األوزون الوطنية في كولومبيا الوحدة المماثلة في شيلي على تصميم

لواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وساعدت بنما علىلالنماذج من أجل وضع نظام
وقام موظفي وحدة األوزون الوطنية في سانت.راخيص للتقنيينوضع نظام إلصدار الت

لوسيا بزيارة سانت كيتس ونيفس لمساعدة موظفي وحدة األوزون في عملية اإلبالغ عن
وقامت جامعة شابنغو بالمكسيك بمساعدة حكومتي هندوراس.مشروع تعزيز المؤسسات

وقام خبراء التبريد في جاميكا.يثيل معالجة مشاكل تبخير التربة ببروميد المفيوغواتيماال
وترينيداد وتوباغو بتدريب تقني التبريد في الدومينيكا وبربادوس وسانت كيتس وسانت

 . وساعدوا في إنشاء جمعيات وطنية للتبريدوغرينادافنسنت
التنسيق بين األفرقة اإلقليمية لبرنامج
المساعدة على االمتثال بشأن المعلومات

 .جارة غير المشروعةالمتعلقة بالت
 
 

المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر/يقوم برنامج المساعدة على االمتثال
بالتنسيق مع أفرقة برنامج المساعدة على االمتثال األخرى،)CAP ROLAC(الكاريبي

بشأن الشحنات المشكوك)ROAP(وخاصة مع المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
وفي حالة اإلكوادور،.وكانت هذه المتابعة فعالة بالنسبة لإلكوادور والدومينيكا وبنما.هافي

 بإخطار برنامجئالمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهاد/برنامج المساعدة على االمتثالقام
المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي باحتمال/المساعدة على االمتثال

وقام برنامج المساعدة على االمتثال.من المواد المستنفدةغير مشروعةوجود شحنة
بإخطار وحدة األوزون الوطنية في اإلكوادور فورا مما أدى إلى اعتراض الشحنة عند

وقدمت األرجنتين معلومات تتعلق بالتجارة غير المشروعة في.وصولها لإلكوادور
 كغم من الهيدروفلوروكربون واردة500كبة تحملوأعترض البلد مر.2006آذار/مارس

ي تتطلب ترخيصاذ الHCFC-22من الصين، وبعد فحصها اتضح أنها شحنة من الـ
 .لالستيراد

تدخالت مباشرة من فريق برنامج
المساعدة على االمتثال والمدير اإلقليمي

)RD(إلصالح األوضاع التي قد تكون
  .صعبة

 وباراغواي حيث غواتيماالهماالتينية ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا الفيمثلةمن األ
اكتشف فريق برنامج المساعدة على االمتثال من خالل الرصد الذي قام به تناقضات تتعلق
بإدارة التمويل الخاص بتعزيز المؤسسات، وتتبع ذلك مناقشات رفيعة المستوى من قبل

 .المدير اإلقليمي إلصالح هذا الوضع
 
 

-------
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  في المنطقةهم برنامج المساعدة على االمتثال وتواجدموظفو
 

منسق واحد للشبكة، هناكفريقيا وآسياأفرقة برنامج المساعدة على االمتثال فيبالنسبة أل – 1
 وواحد لقسم جنوب،قيايفرألمجموعة االنكلوفونية فيللمجموعة الفرانكفونية وواحدل)RNC(اإلقليمية

من خارج الصندوق المتعدد بهمالخاص وتقدم السويد التمويل،)SEAP (الهادئوشرق آسيا والمحيط
األطراف، وهناك منسق واحد لمنطقة أمريكا الجنوبية، ويقوم أحد المنسقين بدور الرئيس اإلداري لفريق

 اتشبكمنسقي الوالرئيس المسؤول األول ل.منسق آخر بدور الرئيس اإلداري لفريق آسيايقومفريقيا وأ
مدير( هو الموظف األقدم للشؤون البيئيةللجميع والرئيس المسؤول الثاني،اإلقليمية هو المدير اإلقليمي

 في عامأوروبا وآسيا الوسطىوأنشئت شبكة.المتواجد في باريس))NPM( والسياسات العامةاتالشبك
 والسياساتاتر الشبك ومدي،باريسفيمقره P-3 بدرجةة اإلقليمية وتشمل منسق واحد للشبك،2003
 .هو الرئيس المسؤول الثانيو OzonAction ومدير فرع،هو الرئيس المسؤول األولوالعامة

 من السفريات، وعلى الرغم من أنبالعديدويقوم أعضاء فريق برنامج المساعدة على االمتثال – 2
شهر إلى المديركلمية مجمعةخطط سفر إقليتقديمينبغيإال أنه ،ة للسفرنفرقة لديها ميزانية معيألا

 ، والذي يقومفي باريس) والسياسات العامةاتمدير الشبك( ثم إلى موظف أقدم الشؤون البيئية،اإلقليمي
إعطائهم بOzonActionعن طريق رئيس برنامجو UNEP/DTIEباالشتراك مع مدير قسم

غيرالمساعدة ة طلباتالمطلوبة في حال المرونةتوافر ونظراً لما ذكر أعاله، يمكن توقع عدم.ريحاالتص
، غير أنه ليس هناك أي دليل على أن هذه الطلبات بإخطار عاجلالمتوقعة والعاجلة التي تقدمها البلدان

الواردة في اللحظات األخيرة والتي تتطلب التغلب على عدد من العوائق اإلدارية قد شكلت مشاكل
 .خطيرة

فرقة اإلقليمية لبرنامج المساعدة على االمتثال وتوزيعهم في عاميألوكان عدد موظفي ا - 3
 : كالتالي2004/2005

منطقةالعدد موظفي برنامج المساعدة على االمتثال حسب:1ولالجد
عدد البلدانموظفي الخدمة العامةموظفي الفئة العلیالفریق برنامج المساعدة على االمتثا

1.5113شبكة أوروبا وآسيا الوسطى
5253فريقياألالمكتب اإلقليمي

5224المكتب اإلقليمي آلسيا ومنطقة المحيط الهادئ
3212المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

4233المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
18.59135المجموع

  UNEP DTIE :المصدر

والذي يعد أخر إضافة،في باريس أوروبا وآسيا الوسطى فريقهناك نقص في عدد موظفي – 4
ويبلغ عدد الموظفين. وسكرتيرةP-3 موظف بدرجة1.5 والمكتب بهلبرنامج المساعدة على االمتثال،

العامة يقومون بأنشطةخدمة موظفين من فئة ال6 والعلياموظفين من الفئة 6 ،اآلخرين في باريس حالياً
. والرصد واإلبالغ واألنشطة المتعلقة بغرفة تبادل المعلومات وبناء القدراتيةداراإلاألنشطةالتنسيق و
 والمعتمدة في االجتماع الخمسين للجنة2007 ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعاموتضمنت
با وآسياأوروباريس بما فيهم موظفيلفريقدعم من موظفي ال8 موظفين من الفئة العليا و9عددالتنفيذية
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، هناك وظيفة من الفئة العليا2006 مشغولة في عامف وفي حين كانت جميع هذه الوظائ.الوسطى
 . شاغرة لموظفي الدعمووظيفةشاغرة

فرقة اإلقليمية لبرنامج المساعدة علىألعدد كبير من موظفي شبكات التنسيق اإلقليمية واوهناك – 5
خبرة عملية ومعرفة بكل منلديهم ولذلك،ات األوزون الوطنيةاالمتثال من الموظفين السابقين في وحد

 .تنفيذ بروتوكول مونتريالببلدهم وبالظروف الخاصة

- -- -- ---
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 ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال

 موظف في39.5والبالغ عددهم)المرتبات(لمصروفات العامليناألساسيةستخدم الميزانيةتُ – 1
وينبغي .بلد تخص كل خدمة امتثال570 وتغطي الميزانية أكثر من،برامج المساعدة على االمتثال

يوجد وال،نفذ عدد كبير من مشروعات تعزيز المؤسسات ي أن برنامج المساعدة على االمتثالاإلشارة إلى
كتكاليف دعم إلعداد%13 يحصل اليونيب على، وعلى الجانب األخر.تكاليف دعم لهذه المشروعات

%9وتنفيذ خطط إدارة غازات التبريد وخطط إدارة اإلزالة النهائية في حين تحصل اليونيدو على
 .األعمال لهذه%7.5اليوئنديبي علىيحصلو

 :ما يليك 2006 التمويل المعتمد والمصروفات الفعلية لعاموكان – 2

2006مكونات ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام:2الجدول
المصروفات الفعليةالميزانية المعتمدة

3,401,0003,692,904موظفي الفئة العليا
968,000912,354موظفي الخدمة العامة

674,000628,886فرالس
361,000336,146)المنظمات الداعمة(عقود من الباطن
387,000312,805)تجاري(عقود من الباطن

956,0001,054,980اجتماعات
52,00026,143معدات مستهلكة

75,00047,761معدات غير مستهلكة
467,000407,876إيجار

55,00015,579الصيانة
94,00061,473تكاليف اإلبالغ

280,000273,093االتصاالت
00نفقات الضيافة

7,770,0007,770,000إجمالي التكاليف المباشرة للمشروع
621,600621,600%)8(تكاليف دعم البرنامج

8,391,6008,391,600المجموع الكلي
 2006 التقرير المرحلي لليونيب لعام:المصدر

 من الوكاالت الثنائية باإلضافة إلى مساهماتهم في الصندوق المتعدد اليونيب تمويالرووف – 3
من فنلندا لدعم تصديق األطراف الجدد على بروتوكولوفر تمويالعلى سبيل المثالفاألطراف،

عم ومن السويد لد،مشروعين معنيين ببروميد الميثيل في أمريكا الوسطىتنفيذمونتريال، ومن أسبانيا ل
لبقد بدأ قاإلضافيوكان هذا الدعم .المحيط الهادئمنطقةأنشطة الشبكة اإلقليمية في جنوب شرق آسيا و

 .برنامج المساعدة على االمتثال ومازال مستمرا بالنسبة للسويدوجود

 
 

-- -- --- 
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 إعداد وتنفيذ خطط ومشروعات اإلزالة
 

في جنوب وشرق) بلدا11ًمن إجمالي( بلدان6نفذ اليونيب مشروعات تعزيز المؤسسات في – 1
 بلدان على مساعدة في إطار برنامج المساعدة على االمتثال لتنفيذ6 وحصلت،آسيا والمحيط الهادئ

 نفذت جميع مكونات خطة إدارة غازات التبريدأو/ ووضعت و.خطط إدارة غازات التبريد أو مكوناتها
 وفي منطقة شرق آسيا، ينفذ اليونيب مشروعات تعزيز المؤسسات.برنامجالفي فيحي وميانمار في إطار

وبجانب. بلدان7فيالتبريد خطط إدارة غازاتن وينفذ مكونات م،) طرفا13ًمن إجمالي( بلدان8في
 قدم البرنامج مساعدة إلنشاء وحدة إدارة المشروعات وإجراء،يدتدريب موظفي الجمارك وتقني التبر

واسترداد وإعادةالرصد وتدريب على السياسات العامة وإنفاذ القانون، وقدم كذلك مساعدة تقنية إلزالة
 .الكلوروفلوروكربون وإزالة بروميد الميثيل ورابع كلوريد الكربونتدوير

 من البلدان3ل عن تنفيذ مشروع تعزيز المؤسسات فيوفي غرب آسيا، فإن اليونيب مسؤو – 2
وهو مسؤول أيضاً عن تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد أو مكوناتها).البحرين واليمن والكويت(الثمانية

 حيث كانت التأخيرات في االنتهاء من المشروع ناتجة،في اليمن والجمهورية العربية السورية والكويت
غازات التبريد التي تنفذها الوكاالت األخرى،إدارة األخرى أو في مكونات خطةعن مشاكل في األنشطة

وقدم برنامج المساعدة على االمتثال. نقطة ضعف تعزى إلى ضعف التنسيق بين وكاالت التنفيذذهوه
 تأديةمساعدة كبيرة إلى الموظف الجديد في مكتب المواد المستنفدة لألوزون في البحرين لتمكينه من

وقدم اليونيب باالشتراك مع.اليةعفي إطار بروتوكول مونتريال بصورة أكثر فمنهلمهام المطلوبةا
 يةتحضيرتنفيذ األنشطة ال مع اليونيدو من أجلتعاون و،لبحرينفي االيوئنديبي خطة إدارة اإلزالة النهائية

رة اإلزالة النهائية في الكويتخطط إداو،لخطط الوطنية لإلزالة في المملكة العربية السعودية واليمنل
خطط إدارة اإلزالة النهائية والخطط الوطنية تنفيذالخاصة بتبادل الخبراتأيضا وشجع البرنامج.وقطر

لتصديق علىالخاصة باوقدم البرنامج أيضاً مساعدة بشأن السياسات العامة.لإلزالة بين بلدان المنطقة
عن كثب مع أمانة األوزون عن طريق نسيقبالتوذلكالالتعديالت الجديدة في بروتوكول مونتري

ال يزال طرفان(الهدف من اإلسراع في عملية التصديق ويتحقق.االتصال بصانعي السياسات العامة
أيضاً عن طريق التعاون عن) أطراف على تعديل بكين7يقومان بعملية التصديق على تعديل مونتريال و

باإلضافة إلى ذلك، يقوم البرنامج باالشتراك مع أمانة األوزونو.خليجيكثب مع أمانة مجلس التعاون ال
بالتنسيق عن كثب مع السلطات العراقية من أجل تسهيل انضمام البلد إلى بروتوكول مونتريال وإنشاء

 .مكتب لألوزون

برامج القطرية ومنطقة البحر الكاريبي، لعب اليونيب دوراً كبيراً في إعداد الةوفي أمريكا الالتيني – 3
)CP(وباإلضافة. بلداً في منطقة البحر الكاريبي12 بلداً منها22تعزيز المؤسسات في وينفذ مشروعات

، يلعب برنامج المساعدة على االمتثال2006 في عام خطة إلدارة غازات التبريد13إلى االنتهاء من
 بلداً بالتعاون مع وكاالت التنفيذ14في)TPMP(دوراً كبيراً في إعداد خطط إدارة اإلزالة النهائية

 بلداً،11 إلىويقدم البرنامج أيضاً المساعدة التقنية بشأن كلوروفورم الميثيل.األخرى والوكاالت الثنائية
، فقد تم مناقشة وبصفة خاصة).هايتي(بلد واحدإلى ات بلداً وعن الهالون12 إلىوبشأن بروميد الميثيل

رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل في االجتماعات الرئيسيةإزالةوتحليل مسألة تجميع البيانات و
 تقوم جامعة غرب أنديس بمساعدة خمسة من بلدان منطقة البحر،، ونتيجة لذلك2005للشبكة في عام

 . لهذه المشاكلالكاريبي على إيجاد حلول

 مشروعاً لتعزيز المؤسسات سيقوم27يقيا الناطقة باللغة االنكليزية، تم اعتمادفرأوفي بلدان – 4
).بما فيها التجديدات( فريقيا الناطقة باللغة الفرنسيةأ مشروعاً في بلدان48تم اعتماداليونيب بتنفيذها و
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عدة على، لعب برنامج المسا2006 خطط إلدارة غازات التبريد في عام9  تنفيذوبعد االنتهاء من
حاجاتالفريقيا لتغطيةأ بلدا20ًاالمتثال دوراً كبيراً في إعداد خطط إدارة اإلزالة النهائية في أكثر من

، وذلك بالتعاون في بعض الحاالت مع وكاالت التنفيذ األخرى2007اإلزالة في المنطقة لما بعد عاممن
فريقية،ألفات بين المكونين الفرعيين للشبكة اوينبغي اإلحاطة علماً أن هناك اختال.والوكاالت الثنائية

 ماليين دوالر أمريكي سينفذها اليونيب في7 مشروعاً بتمويل إجمالي قدره230فعلى سبيل المثال أعتمد
أفريقيافي مليون دوالر أمريكي3.2 مشروعاً بتمويل يبلغ103فريقيا الفرانكفونية مقارنة بعددأ

، كان عدد المشروعات المعتمدة للمنطقة2000 العشر األخيرة، فيما عدا عاموفي السنوات.االنكلوفونية
المشروعات الخاصة بالمنطقة االنكلوفونية، فيما عدا مشروعات بروميدعدد بكثير منأكبرالفرانكفونية

 .2004 عاموحتى 1998 عامذالميثيل، ولم يكن هناك أية أنشطة تحضيرية من

 من بلدان6آسيا الوسطى، يتولى اليونيب مشروعات تعزيز المؤسسات في/ابووفي منطقة أور – 5
 من البلدان ذات االقتصادات4وباإلضافة إلى ذلك، يقوم اليونيب بمساعدة.آسيا الوسطى وباوشبكة أور

التيو  وهى أرمينيا5في أحد بلدان المادة"مهجنة"االنتقالية التي يمولها مرفق البيئة العالمية وكذلك حالة
وباإلضافة إلى تولي الشؤون اإلدارية لهذه المشروعات، يقدم برنامج .مرفق البيئة العالميةيمولها

تتعلق بطريقة عمل وحدات األوزون الوطنيةخاصة بالسياسات العامةالمساعدة على االمتثال مشورة
استعراض وتحديث التشريعاتمثل تجميع البيانات والتحقق منها واإلبالغ عنها وتخطيط العمل الجاري و(

وفي أربعة بلدان، ساعد اليونيب في وضع المكونات غير).الخو ،وتنظيم حمالت توعية الجمهور
وفي تنفيذها)زستانرغييقو ألبانيا(خطط إدارة اإلزالة النهائية/االستثمارية لخطط إدارة غازات التبريد

 هذه األنشطة تنظيم ورشتوتضمن ). ومولدوفاجورجيا(وفي تحديث خطط إدارة غازات التبريد،بنجاح
تدريب"عمل لتدريب تقني التبريد على الممارسات الجديدة وتدريب موظفي الجمارك باستخدام نهج

تالية فيبتنظيم ورش عمل 1 تدريب في المرحلةحيث يقوم األشخاص الذين حصلوا على"المدربين
، في حين تم التخطيط)ستانرغيزمولدوفا وقي(لنهائيةوتم وضع خطتين إلدارة اإلزالة ا.2المرحلة
وكما هو الحال في خطط إدارة غازات التبريد وفي تحديثها، . لكل من أرمينيا وتركمانستانطخطلوضع

.تعاون اليونيب مع اليوئنديبي في إعداد وتنفيذ خطط إدارة اإلزالة النهائيةي
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 أنشطة الشبكات اإلقليمية
 
برنامج المساعدة-في منطقة آسيا، وخالل أحد اجتماعات المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ – 1

، تم االتفاق على تنظيم منتدى عن مكافحة في بانكوك2005آب/الذي عقد في أغسطسوعلى االمتثال
واستفادت عدة بلدان جدد مثل.طقة بصورة أفضل  في المناإلنفاذالجرائم البيئية من أجل تنسيق تدابير

 التي يدعمها برنامج المساعدة علىىخرأفغانستان وبوتان بصورة كبيرة من خبرات األطراف األ
النكا يسمح ي اتفاق ثنائي بين المالديف وسرعقدوفي إطار المساعدة التي يقدمها هذا البرنامج،.االمتثال

 مخاطر عدمي يضمن ذلك تفاد، مماالنكا يلوروفلوروكربونية من سرللمالديف باستيراد المواد الك
أيلول/في سبتمبرالذي جرىوسهل برنامج المساعدة على االمتثال الحوار بين منغوليا والصين.االمتثال
وفي حالة بنغالديش،. من أجل االنتباه بصورة أفضل لعمليات تهريب المواد المستنفدة لألوزون2005

 المساعدة على االمتثال التعاون مع الهند في منع التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدةسهل برنامج
  .لألوزون

إلىلبلدان المجاورةمن ا، قام فريق برنامج المساعدة على االمتثال بزيارتيناوفي منطقة أفريقي – 2
تنفدة لألوزون إلسراع عمليةمكتب المواد المسفي جددينألطراف الجدد أو البلدان التي لديها موظفا

 تم،الجنوبي- ومن خالل التعاون الجنوبي.إعداد وتنفيذ البرامج القطرية وخطط إدارة غازات التبريد
 عقدت و؛إيقاف الصادرات من البرادات القائمة على الكلوروفلوروكربون من جنوب إفريقيا إلى ماالوي

 .رات وتعزيز الرقابة على الواردات والصادرات لتبادل الخبا رسمياوحدات األوزون الوطنية اتفاق

 . سجلت حاالت عديدة لتعاون البلدان فيما بينها،الكاريبيالبحروفي أمريكا الجنوبية ومنطقة – 3
فعلى سبيل المثال قام خبراء التبريد في جاميكا وترينيداد وتوباغو بتسهيل عملية تدريب التقنيين وإنشاء

 وقام خبراء المكسيك بمساعدة نيكاراغوا في. من بلدان البحر الكاريبيعدد جمعيات وطنية للتبريد في
غواي في تنظيم معرض عن بدائل الكلوروفلوروكربونوورأ، وبمساعدةR&Rتصنيف ووضع معدات

وحدة األوزون الوطنية في كولومبيا زمالئهم في شيليموظفو وساعد.المستخدم في القطاع التجاري
 وحدات األوزون الوطنية فيوا وساعد،ج الخاصة بنظام إصدار التراخيص للوارداتعلى تصميم النماذ

 الجمارك بزيارة ترينيداد وتوباغو لتعلم طرقو وقام موظف،سانت فنست وجزر غرينادين وسورينام
  أيضا وقام برنامج المساعدة على االمتثال.اإلدارة اليومية لمشروعات الصندوق المتعدد األطراف

خبرة موظفي األوزون من البلدان األخرى لمساعدةباالستعانة ب بربادوس في تنظيم ورشة عملبمساعدة
 وباإلضافة إلى ذلك، يقدم برنامج.في وضع نظام إلصدار التراخيص وتقديم المشورة المتعلقة بهالبلد

 فرعيةالمساعدة على االمتثال أنشطة بناء القدرات والدعم المؤسسي من خالل ورش عمل إقليمية
 .واجتماعات مواضيعية وبعثات قطرية

ويشمل موقع الويب الخاص بأوربا وآسيا الوسطى صفحة عن المساعدات التي تقدمها البلدان – 4
وقام موظف مكتب األوزون في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بتدريب موظفي.لبعضها البعض

الهرسك، وقام باالشتراك مع وفد من موظفي الجماركوحدة األوزون الوطنية الجديدة في البوسنة و
قامت جورجيا بمساعدة أرمينيا في أعمالو.بزيارة إلى ألبانيا لتعزيز إنفاذ نظام إصدار التراخيص

غيزستان بمساعدة تركمانستان في التحقق من البياناترالتدريب المتعلقة ببروميد الميثيل، وقامت قي
وتقوم صربيا وجمهورية مقدونيا.5وتحديث إستراتيجيتها لإلزالة بعد أن أصبحت من بلدان المادة

خطة إدارة اإلزالة/اليوغوسالفية السابقة بمساعدة الجبل األسود في البدء في إعداد البرنامج القطري
 .تالنهائية وفي جمع البيانا
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يةنموقد أنشئت وكالة الت. حسب المنطقة5 وبلدان غير المادة5ويختلف التعاون بين بلدان المادة – 5
وقامت)SEAP ( والمحيط الهادئ شبكة جنوب شرق آسيا1992في عام)SIDA( البيئية السويدية

 ولعبت وكالة التنمية، كمشروع1997واعتمدت اللجنة التنفيذية هذه الشبكة في عام .بدعمها منذ البداية
البيئية السويدية دوراً كبيراً، من ذلك الوقت، في دعم التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين بلدان هذه

وفي أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر.المنطقة وذلك بالتنسيق عن كثب مع برنامج المساعدة على االمتثال
 إلى منافع التعاون مع بلدان غيرتلذين أجريت معهم مقابالالكاريبي، أشار العديد من موظفي األوزون ا

، وخاصة الواليات المتحدة األمريكية وكندا فيما يتعلق بالتدريب وزيارات الخبراء الخاصة5المادة
 . المشروعةبالمسائل التقنية والمعلومات المفيدة عن التشريعات وتجنب التجارة غير

 5بلدان غير المادةبينها وبينعدم وجود تعاونعنلدان أبلغت معظم الب،وفي غرب آسيا – 6
 مع استبعاد، في بعض األحيان في االجتماعات العادية للشبكة5باستثناء تواجد ممثلي بلدان غير المادة

 سورية أن بعض المشروعاتوذكرت . المتعاقد معهم لمهمة محددة5بعض الخبراء من بلدان غير المادة
 شاركت في إزالة بروميد الميثيلGTZأن الوكالة األلمانيةذكر اليمن و، ألمانيا وفرنسافذت بالتعاون معنُ

غرببلدانتعاونوكان .المستخدم في تبخير التربة وفي جمع البيانات الخاصة باستخدامات الهالونات
American Association For Heatingفي شكل مذكرة تفاهم وأنشطة معأيضاآسيا and 

Refrigeration (ASHRAE)في مجال غازات التبريد المطلوبة بشدة في هذه المنطقة . 

مجالفي من التعاونا معينقدرا بعض بلدان آسيا الوسطىذكرت ،وفي شبكة أوربا ووسط آسيا – 7
ذربيجان وكازاخستان وهى من بلدان غير المادةأمكافحة التجارة غير المشروعة مع االتحاد الروسي و

ئت شبكة أوربا وآسيا الوسطى بمساعدة مالية من هنغاريا والجمهورية السلوفاكية والجمهورية وأنش.5
 بما فيها5دعم بلدان غير المادةت و.يذ مشروعات في عدة بلدان مثل صربم السويد بتنفووتق .التشيكية

تضافت الجمهورية واس.الشبكةاجتماعات  االنتقاليةتاللجنة األوربية وكذلك البلدان ذات االقتصاديا
التشيكية اجتماعا مواضيعيا عن إدارة الهالونات، بما في ذلك زيارة بنك الهالونات الوطني، ودعم

  .نوعيا وااالجتماع مادي

 بلدان أنها حصلت على منافع كبيرة من تبادل10 ذكرت ،وفي الشبكة األفريقية الفرانكفونية – 8
المشاركون في الشبكتين األفريقيتين بعض المنافع التي حصلوا وذكر .5الخبرات مع البلدان غير المادة

الوعي والقضايا المتعلقة بالتشريعاتمستوىزيارات الخبراء بشأن المسائل التقنية، ورفعخاللعليها من
 كانت الوكالة األلمانية، وبصفة خاصة.والتجارة غير المشروعة وكذلك عن إعداد وتنفيذ المشروعات

GTZًقاما بتنفيذ العديد من المشروعات، حيثفرنسا بدرجة أقلكذلك في المنطقة و نشطة جدا
  .ةوالمشاركة بانتظام في اجتماعات الشبك

 

- --- 
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 الوعيمستوىرفعاإلقليمية لنشطةواألغرفة تبادل المعلومات
 

المواد التي:من بين الخدمات الهامة التي تقدمها غرفة تبادل المعلومات، يمكن ذكر ما يلي – 1
OzonAction ورسالة، وأدوات التعليم،Ozzy Ozoneطورت في إطار حملة التوعية العالمية

Newsletterالتي تهدف إلى تشجيع الوعي العام بالمسائل ذات الصلة باألوزون، والوثائق األخرى 
وتقديم معلومات محددة لوحدات األوزون الوطنية وأصحاب المصلحة األخريين المعنيين في البلدان

للتليفزيونقناتينشرائط فيديو ورسوم متحركة و Ozzy Ozone تتضمن موادو.المهتمة باألمر
 والتي تم تقييمها داخلياً في اليونيب على أنها مفيدة جدا أو ذات فائدة Ozzyويبالوالراديو وموقع

ووجد. بلداً قامت بملء االستبيان101 من قبلوذلكمتوسطة بالنسبة لمعظم وحدات األوزون الوطنية
 وهووقد أجاب بلد واحد.المستجيبين على االستبيان أن شرائط الفيديو والرسوم المتحركة كانت مفيدة جداً

 101 ومن بين.Mr. Ozone به لألوزون وهواحيث أن هذا البلد قد وضع رمزا خاص"غير مفيد"تايلند
أعدت مواد جديدة بناءأنها بلدان9 وذكرت إلى اللغة المحلية،Ozzy أنه قام بترجمة مواد26 ذكر ا،بلد

لمعلوماتية التي أعدت مركزياوهذه من األمثلة الجيدة المواد ا. منهااءحإيعلى مواد اليونيب أو ب
 كما تم اقتراح ذلك في تقييم خدمات غرفة، الوطني عن طريق ترجمتها وتكييفهاىعلى المستوستخداملال

 .2002تبادل المعلومات لعام

، بلدا77 و79واعتبرت المواد التعليمية المقدمة للمدارس االبتدائية والثانوية مفيدة جداً من قبل – 2
 أنها تحتاج لمزيد من كتبإلىأشارت بلدان كثيرةو . بلدا101 من البلدان البالغ عددهم،على التوالي

 ولم تكن العاب الفيديو والملصقات بنفس الفائدة وفقاً ألكثر من نصف. للرسوم المتحركةOzzy وأفالم
اديو وعمود األدوات وتم تقييم أدوات التعليم اإللكترونية وبرامج الر. على االستبيانالبلدان التي أجابت

 يوه Newsletter OzonAction رسالة وتم إعادة تصميم.في البريد اإللكتروني على أنها األقل فائدة
خر األخبار المتعلقة باالمتثال فيأأحد منتجات خدمات غرفة تبادل المعلومات التابعة لليونيب، لتقديم

"ملكية المحتوى" منسقي الشبكات مسؤولين عنأنشئ قسم لكل شبكة إقليمية وأصبحو .المناطق المختلفة
 Newsletter OzonAction رسالةأنإلى وأشارت معظم البلدان.للصفحات اإلقليمية الخاصة بهم

 .كانت مفيدة جداً ألعمال وحدات األوزون الوطنية اليومية

لى االمتثال لترجمةبرنامج المساعدة عاإلقليمية لفرقةاألمدت تمويالت للترجمة لتستخدمهاواعتُ – 3
دم دعم خاص للبلدان الناطقة وقُ.كمواد ذات أولويةلبلدان المشاركة في شبكة معينةالتي حددتها االمواد

دم دعم للبلدان الناطقة باللغة الروسية عن وقُ،باللغة البرتغالية كجزء من برنامج المساعدة الثنائية للبرتغال
OzonActionرسالةطريق إصدار نسخة من Newsletterوالوثائق األخرى ذات الصلة مثل دليل 

 ، وثائق10 نماذج للتدريب وأكثر من4 تم ترجمة، وباإلضافة إلى ذلك.التابع لليونيبوالتدريب للجمارك
 غير انه تم. إلى اللغة الروسية عن طريق مشروع منفصل اعتمد للترجمة الروسية،أو يتم ترجمتها اآلن

 وقامت.2008 ولم تتبقى موارد كافية لترجمة الوثائق للغة الروسية في عام،المشروع تمويل هذااستنفاد
بتنسيق)زستان ومولدوفا وتركمانستانيأذربيجان وجورجيا وأرمينيا وقيرغ(وحدات األوزون الوطنية

 واتضح أن هاذ النهج فعال من حيث الكلفة ويوفر الملكية.جميع أعمال الترجمة ومراجعة جودتها
  .القطرية

وضع فريق برنامج المساعدة على االمتثال آلسيا ومنطقة المحيط الهادئ خطة ،2004ومنذ عام – 4
عمل إقليمية للتوعية العامة وقام بتنفيذها في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وذلك

 التابعةإستراتيجية االتصال لالمتثال العالمي لبروتوكول مونتريال مكتب باريس وبناء علىبدعم من
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 Ozzy استخدام وتتراوح النتائج ما بين.فرقة اإلقليمية األخرى خطط عمل مماثلةأل وقد تضع ا.لليونيب
Ozoneلية وما بين المحلية لهذه الشخصية التي ترجمت للغات المحعديالت ضمن برامج التسلية والت

 وتطوير قاعدة،)2007تموز/يوليو(صحف الوقائع والمسابقة اإلقليمية التي تتضمن اختبارا عن األوزون
قاعدة بيانات بشأندوير وـإعادة التهيئة وإعادة التبشأن االسترداد ومية للمواردـبيانات إقلي

يتم توفيرها على موقعسنيين والتيوحدات األوزون الوطنية والتقستخداماتالهيدروكلوروفلوروكربون ال
 وقام فريق برنامج المساعدة على االمتثال في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بإعداد.OzonActionالويب

 . يدعم تدريب موظفي األوزون الجدد دليل عن بروتوكول مونتريال والذييأداة مفيدة وه

التوعية العامة والتي قد تكونلمتعلقة باوقامت منطقة غرب آسيا بتطوير المواد الخاصة بها – 5
وعمل برنامج المساعدة على االمتثال مع الكويت في إطار المشروع.مفيدة للمناطق األخرى أيضاً

ذاتالقطاعات الرئيسيةتستهدف حلقات تليفزيونية من الرسوم المتحركة5 العامة إلنتاجعيةاإلقليمي للتو
وعمل. واستقبل العديد من البلدان هذا المنتج بصورة طيبة وتم بثه فيها؛ة لألوزوندالمواد المستنفالصلة ب

 للمدارس وتم توزيعهما على نطاق واسع علىCDلمعلمين ولالبرنامج أيضاً مع لبنان إلعداد دليل
وطور فريق برنامج المساعدة على االمتثال أداة سريعة لموظفي الجمارك تم.المدارس في هذه المنطقة

.لعدد من لغات األمم المتحدة المختلفة ويتم استخدامها على نطاق واسع في المناطق األخرىترجمتها
وحيث أن اللغة العربية من المسائل الهامة لضمان التسليم الصحيح ألي رسالة في غرب آسيا، قام برنامج

لمسائل التقنية الخاصة باOzonActionالمساعدة على االمتثال بترجمة وإعادة إنتاج عدة من إصدارات
 المشروعات قيد اإلعداد هو تنظيمدأحو.والتوعية العامة وتم توزيعها على معظم أصحاب المصلحة

دورة خاصة لطلبة الهندسة في الجامعات عن إدارة المواد المستنفدة لألوزون والشواغل البيئية ذات
ة األمريكية في بيروت والجامعCAP/ROWAة مشتركة بينرادبوتُعد الدورة من خالل م.الصلة

  .وجامعة الكويت

 كموقع إقليمي للمعلومات2006أنشئ موقع الويب الخاص بأوربا واسيا الوسطى في أوائل عامو – 6
سيا الوسطى وتسهيل الوصولآ وتسجيل أنشطة شبكة أوروبا و،من اجل تسهيل عملية تنظيم االجتماعات

 زائر500ر هذا الموقع نحووزي و.االجتماعاتخاصة بالوصالتالتصاالت واالعروض والوثائق والإلى
  . شهركل
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