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  موجــز تنفيــذي

  االستنتـــاجات  )أ(

محدد، بما تنفدة لألوزون حسب الجدول الس إزالة المواد الم5حققت معظم البلدان العاملة بموجب المادة  1
.  استهالك الكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربونى في المائة عل85في ذلك طلب إجراء تخفيضات نسبتها 

وتوجد أدلة كافية على أن ذلك لم يكن ممكن التحقيق بدون مشروعات التعزيز المؤسسي رغم أن من غير الممكن 
وتوكول مونتريال ألن هذه النتائج تتحدد بعدة عوامل تحقيق أهداف برتقنين نصيب مشاريع التعزيز المؤسسي من 

انخفاض األولوية الممنوحة لقضايا علما بو. وأنشطة ومشاريع وجهات ذات مصلحة وعالقات مترابطة معقدة
قدمت فقد القيود اإلدارية والحدود التي تفرضها الميزانيات الحكومية، ب، و5األوزون في كثير من بلدان المادة 

عزيز المؤسسي في معظم البلدان التأثير اإلضافي الالزم بتعزيزها وحدات األوزون الوطنية كمراكز مشروعات الت
تنسيق لحشد الجهات المعنية على الصعيد المحلي، وبدء عمليات التشريع والتصديقات ومتابعتها، وتنسيق إعداد 

 .يةمشروعات وخطط اإلزالة وتنفيذها مع الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائ

روعات التعزيز المؤسسي ربما كانت بعض الحكومات ستوزع مهام وحدة مقدم لمشبدون التمويل ال 2
دى في معظم سيؤغير أن هذا ربما كان . األوزون الوطنية على مختلف أجزاء الهياكل األساسية المؤسسية القائمة

. ت التعزيز المؤسسي من دفعةمشروعاالحاالت إلى نقص كبير في القدرة على القيام بأنشطة اإلزالة عما توفره 
وتشكل الجداول الزمنية المحكمة . بدرجة تضر بالتوصل إلى تحقيق االمتثالسرعة العمل البطء سيطرأ على  وكان

لإلزالة الفارق الرئيسي بالنسبة لالتفاقات األخرى البيئية المتعددة األطراف التي ليس لها أهداف محددة بمهلة 
وهذا اإللحاح هو الذي جعل البلدان غير العاملة في . قدر أقل من الضغط لتحقيق نتائجمعينة ومن ثم تخضع ل

 توافق على تمويل بناء القدرات الوطنية، الذي شمل أيضا المرتبات، وأوجد فعليا وحدات أوزون 5نطاق المادة 
 . وطنية قوية في كثير من البلدان

 والظروف ،توكول مونتريال هي االستقرار السياسيأهم الشروط لتحقيق تنائج طيبة في االمتثال لبرو 3
 واإلرادة السياسية ،والحماية البيئية باعتبارها أحد المجاالت ذات األولوية للعمل الحكوميالجيدة، االقتصادية 

 والخبرة الشخصية والتفاني والمحافظة على استمرار موظفي وحدات األوزون الوطنية في البلدان ،الوطنية
ومن عوامل النجاح الهامة األخرى . لشروطبلدان التي ال تستوفى فيها هذه انشأ المشاكل عادة في الوت. المعنية

كما أن من المهم مستوى . تكوين الشبكات وتوثيق التعاون مع الجهات المعنية الوطنية في القطاعين العام والخاص
ويعد الدعم الكافي من اإلدارة العليا . وحدة األوزون الوطنية ووضعها داخل التكوين الهرمي للهيكل الحكومي

الحالة واالحتياجات الموجودة  تتجلىو.  إلحراز تقدم صوب االمتثالين رئيسيينوبعض المرونة في التنفيذ شرط
التفاوتات في كل بلد، والطرائق المحددة للمشروعات في المفاوضات بين السلطات الحكومية والوكالة المنفذة، في 

ووضعها المؤسسي، واستخدام ميزانية التعزيز  ،وحدات األوزون الوطنيةيث تعيين الموظفين لبين البلدان من ح
 .المؤسسي لمرتبات الموظفين واالستشاريين واألنشطة بصفة عامة،

ما  واألولويات الحكومية كانت ولمطلوبا ألن الهياكوفي حاالت قليلة لم يكن تمويل التعزيز المؤسسي  4
بروتوكول مونتريال على الصعيد الوطني، كما في موريشيوس وإلى حد ما في ماليزيا  تسمح بدعم أهداف زالت

زالة واالمتثال برغم أنها لم تستخدم كل التمويل المتاح للتعزيز إلواستطاعت بلدان كثيرة أيضا تحقيق ا. وناميبيا
نتج ذلك عن عدم تقديم و. ي وتم تجديدها في مواعيدهاالمؤسسي في حالة إكمال جميع مراحل التعزيز المؤسس

في حاالت قليلة بسبب كفاية الدعم الحكومي أو في اختيارا  حدث االطلبات في الموعد للمرحلة التالية، وهو م
 في اإلبالغ المالي واإلبالغ اأو تأخير/ في األنشطة واتأخيرحاالت أكثر نتيجة لتأخر صرف المبالغ، مما يعكس 

وفي هذه الحاالت يجري تمديد تمويل التعزيز المؤسسي على مدى . التمويلتحويل مشاكل في بالتقدم المحرز أو 
فترة أطول مما كان مرتقبا في البداية، األمر الذي خلق مشاكل في بعض األحيان بالنسبة لدفع مرتبات موظفي 

مؤسسي  أن تمويل التعزيز الوحدات األوزون الوطنيةوتدعي بعض . أنشطتهااستمرار  ووحدات األوزون الوطنية
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كما قيل كثيرا إن القوة الشرائية الحقيقية لتمويل . لم يكن كافيا لتغطية جوانب معينة مثل السفر الالزم في بلد كبير
والتغييرات التي طرأت على أسعار المعني التعزيز المؤسسي تقلصت في األعوام األخيرة بسبب التضخم في البلد 

 .الصرف

ؤسسي وطلبات التمديد كثيرا ما يصعب تحديد العالقات بين األهداف وفي التقارير الختامية للتعزيز الم 5
التي يتم واالفتقار كثيرا إلى مؤشرات األداء القابل للقياس يزيد من صعوبة رصد النتائج . واإلنجازات الفعلية

ر تفسيلتخطيط النتائج بشكل عملي وكمي المرونة الضرورية لن يعوق المزيد من  . الحصول عليها وحسابها
وهذا من شأنه أن يتيح تقييما أعمق . جري مواجهتهاتلى المشاكل والقيود التي إة ليالتغيرات باإلشارة العم

 طريقة لأفضوهذا تحٍد .  وأداؤهاالألوضاع الفعلية، ومن ثم تقييما أكثر واقعية لألنشطة التي يجري التخطيط له
 .زيز المؤسسي ورصدها واإلبالغ عنهامواجهته تكون من خالل التدريب على تصميم مشروعات التعل

 تتوقع زيادة مؤقتة في حجم وحدات األوزون الوطنية  العمل في المستقبل، كانت غالبية حجّموفيما يتعلق ب 6
 عندما يتعين تحقيق أهداف اإلزالة النهائية للكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد 2010 و2009العمل في العامين 

التوازي معها إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتشريعات الكربون والهالونات ويتم ب
وبالنسبة للبلدان التي ليس يبق بها سوى قليل من .المرتبطة بها وجمع البيانات والتوعية العامة وآليات الرصد

وحدات األوزون الوطنية أن تتمكن استهالك المواد المستنفدة لألوزون أو الخالية من استهالكها لهذه المواد، يتوقع 
 . لتعزيز المؤسسي من مجابهة هذه المهام الجديدةام دعم ي تقدمع استمرار الحاليةبقدراتها 

  التوصيـــــات  )ب(

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي 7

ارد في أن تحيط علما بالتقرير الختامي عن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي على النحو الو  )أ (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8الوثيقة 

ذا التقييم في استعراضها لتمويل أن تطلب إلى أمانة الصندوق أن تأخذ بعين االعتبار نتائج ه  )ب (
 ؛53/39 وفقا للمقرر التعزيز المؤسسي

أن تطلب إلى الوكاالت المنفذة استعراض اإلجراءات الالزمة لصرف المبالغ وشروط اإلبالغ   )ج (
مشروعات التعزيز نى حد من حاالت التأخير في تنفيذ رية بهدف التقليل إلى أدوالشروط اإلدا

 المؤسسي مع ضمان استمرار المساءلة عن المنصرف من أموال التعزيز المؤسسي؛

ن االستعراض الدقيق للتقارير النهائية اضم والوكاالت الثنائية الوكاالت المنفذة أن تطلب إلى   )د (
 وضوح األهداف والنتائج من تمديد التعزيز المؤسسي للتحقق  لطلباتوخطط العمل المطلوبة

 ؛الصندوقأمانة المتوقعة قبل تقديم هذه الطلبات إلى 

 وتقديم أي طلبات مشروعات التعزيز المؤسسي أن ترصد تنفيذ الوكاالت المنفذة أن تطلب إلى   )ه (
 ؛19/29ا مع المقرر للتجديد قبل انتهاء مدة المشروع القائم بفترة ال تتجاوز ستة شهور تمشي

مشروعات  استعراض أشكال التقارير النهائية وطلبات التمديد لأمانة الصندوقأن تطلب إلى   )و (
 بهدف ترشيد اإلبالغ واستعراض المشروعات؛التعزيز المؤسسي 

، إتاحة بعض الوقت خالل برنامج المساعدة على االمتثالأن تطلب إلى اليونيب، عن طريق   )ز (
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 اقشة اإلبالغ بالتعزيز المؤسسي وأهمية تقديم طلبات التجديد في الموعد؛اجتماعات الشبكات لمن

أن تطلب إلى اليونيب إعداد وحدة تدريب على المسائل المتعلقة بالسياسات والمسائل التقنية   )ح (
مدخالت تقنية من مع الحصول على  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرتبطة بخفض 

 .خالل اجتماعات الشبكاتوحدات األوزون الوطنية حاطات إلالوكاالت المنفذة األخرى، 

  

  خلفيـــة ومسائل متعلقة بالتقييــــم  أوال

 منطلبت اللجنة التنفيذية إجراء تقييم للنتائج والمنجزات الماضية لبرنامج التعزيز المؤسسي كجزء  8
بناء ات ومستويات التمويل الممكنة لوسيلي هذا التقييم استعراض لترتيب. 2008ل الرصد والتقييم لعام ابرنامج أعم

 في اجتماعها السابع والخمسين اللجنة التنفيذية إلى أمانة الصندوق المقرر أن تقدمه من 2010بعد سنة القدرات 
 ).53/39بموجب المقرر (

) UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/13(مشروعات التعزيز المؤسسي حددت الدراسة النظرية بشأن  9
التفصيل خالل  ها بمزيد منؤاستقصايجري مسائل هامة لللجنة التنفيذية اع الرابع والخمسين  إلى االجتمتقدمتي ال

وتمشيا مع مسائل التقييم المحددة في الدراسة النظرية والمقترحات التي تمخضت عنها مناقشات . المرحلة الثانية
 :الجوانب التاليةبشأنها، جرى تحليل اللجنة التنفيذية 

 استقصاء ما جرى التخطيط له وما تم تحقيقه حتى : التعزيز المؤسسي وتأثيرهانتائج مشروعات  )أ(
وإيالء االهتمام في ذلك للصعوبات التي تواجه والدروس . اآلن سواء من حيث الكم أو النوع

  . المستفادة فيما بعد

سيما مدى  حتى اآلن، وال 30/7 تقييم مدى النجاح في تنفيذ المقرر :السياق السياسي واإلداري  )ب(
نجاح وحدات األوزون الوطنية في إدماج خطط أعمالها في عمليات التخطيط الداخلي والسياسي 

 في هذا اللجنة التنفيذيةانظر المرفق الثاني لالطالع على نسخة من مقرر . (للسلطات الوطنية
  .)الشأن ومقرراتها األخرى المتعلقة بمشروعات التعزيز المؤسسي

 وحدات األوزون الوطنية تقييم كيفية إبالغ : واإلبالغ بهات التعزيز المؤسسيمشروعالالتخطيط   )ج(
عن أنشطتها وفقا لإلطار المنطقي لألهداف واألنشطة والنتائج المتوقعة، وامتثالها لإلبالغ في 
المهلة المحددة وتقديمها معلومات هامة عن األنشطة والمنجزات الرامية إلى تحقيق االمتثال 

  .فيهواالستمرار 

 استعراض المسائل المتعلقة بالتنفيذ وتحديد أسباب المشاكل، بما فيها حاالت :طرائق التنفيذ  )د(
  .التأخير وأسبابها واآلثار المترتبة عليها بالنسبة لالمتثال وتنفيذ خطط العمل في مواعيدها

ها بالنظر إلى  واحتياجاتوحدات األوزون الوطنيةتحليل أعباء العمل لدى  :األعمال المقبلة  )ه(
التحديات الماثلة حاليا والتي قد تواجهها في المستقبل، وخاصة اآلثار التي ينطوي عليها التركيز 

وحدات األوزون  بالنسبة لحجم وتكوين مهام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالجديد على إزالة 
  .الوطنية

الية لتمويل التعزيز المؤسسي والقيمة  استعراض االستخدامات الح:المسائل المتعلقة بالتمويل  )و(
  .ات المناظرةلمساهمويجرى أيضا تقييم لمدى توافر ا. المالية لما يتحقق منها
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 مقارنة الجهود الرامية إلى بناء القدرات في إطار :االتفاقات البيئية المتعددة األطرافمقارنة مع   )ز(
. البيئية المتعددة األطرافاألخرى ت االتفاقا الواردة فيالصندوق المتعدد األطراف وألجهود 

غير أن هذا يقتصر على وصف هذه األنشطة دون تقييمها في البلدان المختارة كعينة، ألن ذلك 
  .من شأنه توسيع نطاق المناقشات أكثر مما ينبغي

  منهجيــــة التقييــــم  ثانيا

تكون النتائج التي يحققها غير  مسعى نوعي بطبيعته، أو مشروع غير مادي، كثيرا ما التعزيز المؤسسي 10
ورغم ذلك، جرى القيام بمحاوالت لتحديد . ملموسة وخاضعة لعالقات السبب والنتيجة التي تعقد تحليل التأثير

 ت في ذلكخذوأ بالدقة الممكنة، التعزيز المؤسسي ودور مشروعات وحدات األوزون الوطنيةالنتائج التي حققتها 
 الواردة في التقارير النهائية وطلبات التمديد التي التعزيز المؤسسيية لمشروعات األهداف الرئيسبعين االعتبار 

  : وفيما يلي هذه األهداف الرئيسية.بهابالمقارنة  التعزيز المؤسسييمكن قياس مشروعات 

  تيسير التصديق على تعديالت بروتوكول مونتريال؛  ) أ(

من أجل تحقيق االمتثال لبروتوكول  المواد المستنفدة لألوزونمساعدة البلدان على إزالة   )ب(
 مونتريال والمحافظة عليه؛

  جمع البيانات واإلبالغ بها وبصفة عامة ضمان االمتثال لمتطلبات اإلبالغ بالبيانات؛  )ج(

أو تيسير تنفيذ المشروعات / واألمانات وتنسيق والوكاالت المنفذة تنسيق لالتصال باتالعمل كجه  )د(
  الموافق عليها؛

   ورصدها؛المواد المستنفدة لألوزونير اعتماد التشريعات واألنظمة لمراقبة استهالك تيس  )هـ(

، بصفة رئيسية المواد المستنفدة لألوزونأو تيسير إنفاذ األنظمة ورصد استهالك /تعزيز و  )و(
  .بالتعاون مع السلطات الجمركية وإذكاء الوعي العام

 :الخطواتنفذت المرحلة الثانية من التقييم على عدد من  11

مواصلة تحليل الوثائق ذات الصلة، بما فيها التقارير النهائية وطلبات التمديد للمشروعات وتحليل   )أ(
مشروعات اإلحصائيات المتعلقة بالتمويل واألنشطة وحاالت التأخير والنتائج الخاصة بجميع 

  ؛التعزيز المؤسسي

د سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية  وعقوحدات األوزون الوطنيةإرسال استبيان إلى جميع   )ب(
 وغيرها في اجتماعات الشبكات اإلقليمية خالل الوكاالت المنفذة ووحدات األوزون الوطنيةمع 

  ؛ وقد أجرى استشاريون من المناطق المعنية هذه اللقاءات؛2008العام 

 ،ا وآسيا الوسطى دراسات إقليمية، تشمل أوروب8جرى تلخيص المعلومات التي تم جمعها في   )ج(
 ، ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الالتينية، وجنوب آسيا،وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 وجرى أيضا في هذه ؛ وغرب آسيا،والبلدان األفريقية الناطقة باإلنكليزية والناطقة بالفرنسية
  التقارير تحليل المعلومات المستلمة في االستبيانات؛
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دراسة حالة قطرية اضطلع بها عدة استشاريين في عينة من البلدان العاملة  14وأكملت ذلك   )د(
.  اجتماعات الشبكات اإلقليميةفي في جميع المناطق، مع المشاركة قدر اإلمكان 5بموجب المادة 

 المعنية التماسا الوكاالت المنفذة ووحدات األوزون الوطنيةوأرسلت مشاريع دراسات الحالة إلى 
أخذت التعليقات المستلمة بعين االعتبار في إعداد النصوص النهائية، ودراسات لتعليقاتها، و

الحالة مثلها كمثل التقارير اإلقليمية متاحة عند الطلب وموجودة على شبكة اإلنترانت الخاصة 
  ، في قسم األمانة التنفيذية، تقييمات؛أمانة الصندوقبـ

 بالبلدان وحدات األوزون الوطنية وكاالت المنفذةالووضع هذا التقرير التجميعي والتشاور مع ا  )و(
وأخذت التعليقات المستلمة بعين االعتبار لدى وضع هذه الوثيقة في صيغتها . التي تمت زيارتها

  .النهائية

من البلدان الكبيرة والصغيرة في جميع المناطق، فضال عن البلدان التي تشكل البلدان المختارة عينة ممثلة  12
 والتي بها مشروعات أحدث عهدا، والبلدان المتقدمة والمتأخرة عن تعزيز المؤسسييمة للبها مشروعات قد

وحدات  والتي تتبع طرائق مختلفة للتعاون بين ،الوكاالت المنفذةالمواعيد المحددة لإلزالة، والعاملة مع مختلف 
 . ووحدات إدارة المشاريعاألوزون الوطنية

  ت الحالةالبلدان المختارة لدراسا: 1الجدول 

تاريخ الموافقة على  الوآالة البلد
ىالمرحلة األول  

عدد المراحل الموافق  تاريخ آخر موافقة
 عليها

مجموع المبالغ 
دوالر (الموافق عليها 
)أمريكي  

2001 آانون أول/ديسمبر يونيب ألبانيا 369 600 الثالثة 2008 نيسان/أبريل   
 610 000 الخامسة 2007رين ثان تش/نوفمبر 1994ايلول /سبتمبر يونيب بنغالديش
1993تشرين ثان /نوفمبر يونيب الكاميرون 793 596 السادسة 2007تشرين ثان /نوفمبر   

1993حزيران /يونيه يونيدو مصر 1 289 626 السادسة 2007آذار /مارس   
1996أيار /مايو يوئنديبي لبنان 763 570 الخامسة 2006تشرين ثان /نوفمبر   

1993آذار /مارس يوئنديبي ماليزيا 1 806 020 السابعة 2007تشرين ثان /نوفمبر   
1994أيلول /سبتمبر يونيب موريتانيا 158 444 الرابعة 2006تموز /يوليه   

1993حزيران /يونيه يونيب موريشيوس 170 000 الثالثة 2007تشرين ثان /نوفمبر   
1996أيار /مايو يونيب المغرب 490 000 الثالثة 2007تشرين ثان /نوفمبر   
1995 ثانتشرين /نوفمبر يونيب ناميبيا 276 472 الخامسة 2007تشرين ثان /نوفمبر   
1998تشرين ثان /نوفمبر يونيب نيبال 235 733 الرابعة 2006تشرين ثان /نوفمبر   
1993آذار /مارس البنك الدولي الفلبين 1 072 865 السادسة 2008نيسان /أبريل   

1996تشرين أول /برأآتو يوئنديبي ترينيداد وتوباغو 287 200 الخامسة 2006تشرين ثان /نوفمبر   
1993آذار/مارس يوئنديبي فنزويال  1,954,232 الثامنة 2006تموز /يوليه 

  

ذات بلدان ال، ومعظمها في التعزيز المؤسسيونظرا ألن اليونيب ينفذ الغالبية العظمى من مشروعات  13
 في المائة، تخص اليونيب، ويليه 50الحالة، أو ما نسبته االستهالك المنخفض، فإن سبعة من دراسات حجم 

  ).1(والبنك الدولي ) 1( األكبر حجما، واليونيدو 5الذي يعمل غالبا في بلدان المادة ) 5(يوئنديبي 

    المنفذةةالوكال حسب التعزيز المؤسسيعدد مشروعات : 2الجدول 

ــدويونيــ يونيـــب يوئنديـبي البنك الدولي ألمانيـــا    المجمـــوع 
 1142 11 102 21 6 2 عدد البلدان

 101 4 89 5 1 2 عدد بلدان االستهالك المنخفض
غير مؤهلة للتمويل من الصندوق ) جمهورية كوريا وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، واإلمارات العربية المتحدة (5هناك أربعة من بلدان المادة  1

  .ا مشروعات للتعزيز المؤسسيالمتعدد األطراف، وبالتالي ليست لديه
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خالل دراسات الحالة القطرية، تم الحصول على آراء من مختلف الجهات المعنية، كالوكاالت الحكومية  14
وحدات ، والمسؤولين رفيعي المستوى القائمين باإلشراف على وحدات األوزون الوطنيةاألخرى العاملة مع 

الوكاالت طاع الخاص من الشركات أو رابطات الصناعة، ومن  داخل نفس الوزارة، وممثلي القاألوزون الوطنية
 وغيرها من الجهات المعنية، استخدمت القائمة وحدات األوزون الوطنيةولالطالع على اللقاءات مع . المنفذة

 .المرجعية بأسئلة التقييم التي أعدت في أثناء استخدام الدراسة النظرية

  حالــة االمتثـــال  .ثالثا

 بلدا من 138تم التصديق على تعديل لندن من جانب :  تعديالت بروتوكول مونتريـــالالتصديق على 15
 بلدا، وعلى تعديل مونتريال من 135 بلدا، وعلى تعديل كوبنهاغن من جانب 142 البالغ عددها 5بلدان المادة 

ورغم ). مرفق األول من ال1انظر التفاصيل في الجدول ( بلدا 96 بلدا، وعلى تعديل بيجين من جانب 119جانب 
االستهالك المنخفض لم تصدق على جميع التعديالت فهذا ينطبق أيضا على عدة حجم أن عددا من البلدان ذات 

 في المائة من 76خمسة وثالثون بلدا، أو ما نسبته حصل و. بلدان أكبر حجما، وخاصة بالنسبة لتعديل بيجين
 على موافقة على ما بين مرحلتين وخمس مراحل من ، التي لم توقع على جميع التعديالت46البلدان الـ
لبلدان التي يتراوح عدد الموافقات التي حصلت عليها وهذا يماثل النسبة العامة ل.  فيهاالتعزيز المؤسسيمشروعات 

، وهكذا ال يوجد ارتباط بين ) في المائة74 أو 142 من 105 (لتعزيز المؤسسيما بين مرحلتين وخمس مراحل ل
وبعبارة أخرى، .  التي تمت الموافقة عليهاالتعزيز المؤسسيديالت التي تم التصديق عليها وعدد مراحل عدد التع

 . قديمة عاملةوطنيةتأخرت التصديقات في معظم الحاالت بالرغم من وجود وحدات أوزون 

   ق على التعديالت وعدد مراحل التعزيز المؤسسييالتصد: 3الجدول 

ي عدد مراحل التعزيز المؤسس  التي لم تصدق 5بلدان المادة  عدد البلدان 
 بعد على جميع التعديالت

 3 9 األولى
 9 29 الثانية
 9 24 الثالثة
 9 25 الرابعة
 8 27 الخامسة
 6 15 السادسة
 2 11 السابعة
  2 الثامنة

 142 46 

  
انيا وماليزيا  التي جرى تقييمها، وهي ألب14صدقت على جميع التعديالت سبعة من البلدان الـ 16

التصديق على تعديل مونتريال بعد في  ولم يتم.  وتوباغو وفنزويالوترينيدادوموريشيوس وناميبيا والفلبين 
تانيا يولم تصدق على تعديل بيجين كل من بنغالديش والكاميرون ومصر ولبنان ومور. الكاميرون والمغرب ونيبال

 .كوبنهاغنتعديل بعد على أيضا نيبال لم تصدق و. والمغرب ونيبال
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في اللقاءت التي أجريت خالل إعداد دراسات الحالة القطرية وفي المناقشات التي دارت في اجتماعات  17
وحدات األوزون ووفقا ل. الشبكات اإلقليمية، اتضحت األسباب المعقدة لحاالت التأخير في التصديق على التعديالت

 تحفظ سياسي على التصديق على أي من أن يوجدندر  التي تعمل عادة بنشاط من أجل التصديق، يالوطنية
ل اإلجراءات اإلدارية وتعقيدها، وفي بعض الحاالت ودرجة كبيرة إلى طبالتعديالت، وإنما تعزى حاالت التأخير 

ت وزارة أحالففي مصر، على سبيل المثال، . إلى مشاكل في التنسيق مع مختلف الجهات صاحبة المصلحة المعنية
 البيئة التصديق على تعديل بيجين إلى وزارة الخارجية، التي قدمته بدورها إلى مجلس الشعب الدولة لشؤون

وفي لبنان، تم إعداد مشروع قانون بالتصديق والموافقة عليه من مجلس . لمناقشته، وجار انتظار موافقة المجلس
تموز /ي يمر بها البلد منذ يوليهالوزراء، ولكن تأخرت موافقة مجلس النواب بسبب الحالة السياسية الحرجة الت

، يتعين أن يمر 5 وفي عدد من بلدان المادة .استئناف البرلمان أعمالهلموافقة عليه متوقعة بمجرد وا. 2006
تنافس على مكان في جدول أعمال يالتصديق على االتفاقات الدولية بعملية سياسية طويلة ومعقدة كما أن عليه أن 

غير أنه لوحط أن البلدان المتأخرة أو التي لم .  أعلى في مراتب األولوية الوطنيةعّدالبرلمان مع مسائل أخرى ت
تصدق على تعديلين أو أكثر، مثل سان تومي وبرينسيبي وجمهورية أفريقيا الوسطى تصدق عليها جميعا في نفس 

 التصديق على أكثر تنتظر تومن المتوقع أن تتبع هذا النمط في التصديق غالبية البلدان التي ما زال.  عادةالوقت
 .من تعديل

، بما المواد المستنفدة لألوزونمرتبطة ب تشريعات 5ستحدثت في معظم بلدان المادة  ا:التشـــريعات 18
والبلدان القليلة التي تعاني .  وضع نظام إلصدار التراخيص والحصص وسجل للواردات غير المأذون بها ذلكفي

أو الحديثة العهد ببروتوكول /االستهالك المنخفض وحجم البلدان ذات أوجه قصور في هذا المجال كلها من 
أنغوال : وفيما يلي البلدان التي ليس بها نظام إلصدار التراخيص، وفقا لقاعدة بيانات أمانة األوزون. مونتريال

وليسوتو وموزامبيق وأرمينيا وبوتسوانا وبروناي دار السالم وغينيا االستوائية وإريتريا وإثيوبيا وهايتي والعراق 
 .وناورو والصومال وتونغا وفانواتو

، بما في المواد المستنفدة لألوزون تشريعات مرتبطة بتقديموفي جميع البلدان التي تمت زيارتها، جرى  19
وقام عدد من البلدان . وحدات األوزون الوطنيةذلك نظام إلصدار التراخيص وللحصص بمبادرة وتنسيق من 

 واستهالكها وللتشجيع على المواد المستنفدة لألوزونلقائمة لتشمل أحكاما لرصد استيراد بتعديل التشريعات ا
وفي بعض البلدان . المواد المستنفدة لألوزوندائل وكذلك لحظر استيراد المعدات المعتمدة على استخدام استخدام الب

ات المالئمة لألوزون وإعفاءات من الرسوم تمنح الحكومة حوافز لالستثمار في التكنولوجي) كما في ألبانيا وماليزيا(
ولكن ما زال يلزم تعديل التشريعات في معظم البلدان التي شملتها . المواد المستنفدة لألوزونعلى استيراد بدائل 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالعينة لكي تتضمن أنظمة ومتطلبات لمنح التراخيص الستيراد وتصدير 
 .الموادهذه ة على  المحتويخلوطاتوالم

 التي تبلغ أمانة األوزون ببيانات استهالكها وإنتاجها للمواد 5زاد عدد بلدان المادة  :اإلبالغ بالبيـــانات 20
 من بروتوكول مونتريال زيادة مستمرة 7أيلول وفقا للمادة / سبتمبر30قبل الموعد المحدد في المستنفدة لألوزون 

 108، مع هبوط عددها إلى 2004منذ عام )  في المائة86 (120ى أكثر من  إل1995 بلدا في عام 39تقريبا من 
كانون األول / ديسمبر31وارتفع معدل التنفيذ عند النظر إلى الموعد الممدد حتى . 2006في عام )  في المائة74(

خاصة شبكة وأبلغت جميع البلدان في بعض الشبكات اإلقليمية، وب). 2006 في المائة في 90( في المائة 95إلى 
غير أن البيانات .أيلول/ سبتمبر30 موعد قبلمنطقةالبحر الكاريبي وشبكة أوروبا وشبكة آسيا الوسطى، ببياناتها 

عن تنفيذ البرامج القطرية ال تقدم في مواعيدها إلى أمانة الصندوق إال من أقلية من البلدان، باستثناء بلدان منطقة 
 الموعد المحدد رغم أن نيبال اقتربت من ذلك في شبكة جنوب آسيا بالبيانات ي بلد فيأولم يبلغ . البحر الكاريبي

، أي بعد 2008آب / أغسطس1 فيو). 2007نيسان /أبريل(والتزمت بالموعد في السنة التالية ) 2006أيار /مايو(
من أصل ) ة في المائ64( بلدا 91ثالثة أشهر من الموعد لم تكن قد قدمت بياناتها عن البرامج القطرية سوى 

 9 ومؤهال للتمويل في إطار الصندوق المتعددد األطراف، ولكن بحلول 5 بلدا عامال بموجب المادة 142
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وأفادت بعض البلدان عن وجود ).  في المائة77 (109، ارتفع هذا العدد إلى 2008 لتشرين األو/أكتوبر
 حددت أمانة الصندوق لإلبالغ ببيانات بالكمبيوتر عن طريق شبكة اإلنترنت كماصعوبات في استخدام اإلبالغ 

ر التقارير غير كاملة ما دامت اعتبارط  المحددة، على سبيل المثال، ولشالبرامج القطرية، لعدم علمها بكلمات السر
الوكاالت الرئيسية لمشروع التعزيز المؤسسي المعني وخطة إدارة اإلزالة النهائية لم تضف تعليقاتها في القسم 

 بعض البلدان الكبيرة كالصين ما توأوضح. ك، كثيرا ما كان تقديم التقارير بالفاكس يتأخر أيضاورغم ذل. هاء
أيار، / مايو1تجد من صعوبات في جميع البيانات عن استخدام المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاعات بحلول 

دان األصغر التي يقتصر فيها أما البل. حيث ال تنشر اإلحصاءات الوطنية إال في النصف الثاني من كل عام
التذكير استهالك المواد المستنفدة لألوزون على قطاعات قليلة فتواجه مشاكل أقل؛ ويمكن أن يفيد في هذا الصدد 

 . من برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال وفي اجتماعات الشبكاتمرسلةخطابات ب المنتظم

  1 5ان العاملة في إطار المادة البلدإبالغ االتجاهات السائدة في : 4لجدول ا

  7بموجب المادة بيانات البرامج القطرية عن 

عدد البلدان المبلغة بالبيانات  السنة
 30 بحلول 7بموجب المادة 
أيلول/سبتمبر  

عدد البلدان المبلغة بالبيانات 
 31 بحلول 7بموجب المادة 

كانون األول/ديسمبر  

عدد البلدان المبلغة ببيانات 
 1طرية بحلول البرامج الق

أيار/مايو  

عدد البلدان المبلغة ببيانات 
 1 بحلول ةالبرامج القطري
2آب/أغسطس  

 91 43 ال يوجد 121 2007
2006 108 131 25 72 
2005 122 139 32 92 
2004 121 140     
2003 107 137     
2002 85 126     
2001 68 99     
2000 71 82     
1999 65 91     
1998 62 85     
1997 51 73     
1996 47 65     
1995 39 49     

1
 بلدا مؤهال للتمويل إبالغ أمانة 142 ويتعين على 7 إبالغ أمانة األوزون بموجب المادة 5يتعين على مائة وستة وأربعين بلدا عامال بموجب المادة 

  .2005الغ عن البرامج القطرية قبل عام وال توجد أرقام مجمعة لإلب. الصندوق بشأن تنفيذ برامجها القطرية
2

  .2008تشرين األول / أكتوبر9كان مائة وتسعة بلدان قد أبلغت بحلول 
  

  .أمانتا األوزون والصندوق: المصدر

 في التعزيز المؤسسي لمشروعات ي يتمثل الهدف الرئيس:دة لألوزونـواد المستنفـالماســـتهالك  21
نسيق الفعال لجميع أنشطة اإلزالة تحقيقا لالمتثال في المواعيد المحددة  من التوحدات األوزون الوطنيةتمكين 

 وحدات األوزون الوطنيةوبالرغم من أن .  بموجب بروتوكول مونترياللمواد المستنفدة لألوزونلإلزالة المقررة ل
 كثير من تشاركه يتعين أن نظرا ألن الكاملة على جميع الخطوات المطلوبة لتحقيق االمتثال، ةال تملك السيطر
هذه الجهود، فإن معدل االمتثال المرتفع، وخاصة فيما يتعلق بآخر هدف لإلزالة، وهو خفض في الجهات المعنية 

 في 2 بالجدول االستعراضانظر  (2007 في المائة بحلول العام 85استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية بنسبة 
وينبغي مع . التعزيز المؤسسي ومشروعات ت األوزون الوطنيةوحدايمثل نجاحا كبيرا لكل من ) المرفق األول

 حتى 2007 عن بيانات عام تكن بعد قد أبلغت لم 5ذلك مالحظة أن خمسة وعشرين بلدا عامال في إطار المادة 
تحقيق الهدف بهامش عن ، أبلغت ةالمستخدمالبلدان  بلدا، من بينها بعض كبار 30، وأن 2008أيلول / سبتمبر30
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 طن من قدرات 2 و1 بلدا آخر بهامش يتراوح بين 15 طن من قدرات استنفاد األوزون، و1غاية يقل عن ضيق لل
 .استنفاد األوزون

 7 وفقا للمادة 2007 لعام المواد المستنفدة لألوزونالعينة بيانات استهالك بلدان قدم أحد عشر بلدا من  22
؛ وأبلغت جميعها باالمتثال ألهداف اإلزالة المتعلقة )نزويالف(وقدم بلد واحد فقط بيانات البرنامج القطري حتى اآلن 

، لم تكن 2008تشرين األول / أكتوبر3وبحلول ).  أدناه5انظر الجدول (بالمواد الخاضعة للمراقبة لكل منها 
ي تم وأشارت المعلومات الت. 2007بنغالديش والفلبين قد أبلغتا أمانة األوزون بعد بأي بيانات عن االستهالك لعام 

 في المائة 85 لبنغالديش خالل بعثة التقييم إلى عدم امتثالها لهدف الخفض بنسبة  األوزون الوطنيةةوحدتلقيها من 
، وذلك بصفة رئيسية بسبب زيادة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية ألغراض إنتاج أجهزة 2007المحدد لعام 

 في الفلبين بأن استهالك المواد  األوزون الوطنيةةوحدادت وبالمثل، أف. االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 في المائة من خط األساس، وهو ما يمثل مستوى أقل 5 حوالي نسبته ت كان2007الكلوروفلوروكربونية في عام 
 الجدول التالي نظرة عامة على حالة االمتثال في البلدان التي تمت زيارتها ويلقي. كثيرا من هدف الخفض الرسمي

 ):2008تشرين األول / أكتوبر3في (

  حالة االمتثــال في البلدان التي تمت زيارتها: 5الجدول 

 التصديق البلد
)لم يتم بعد(  

 التشريعات
نظام إصدار 

التراخيص وتحديد 
)الحصص  

نظام إصدار 
التراخيص 
 يعمل

تسجيل 
 المستوردين

اإلبالغ عن 
2007بيانات   

 في المائة 85االمتثال لنسبة 
إزالة المواد من هدف 

الكلوروفلوروكربونية لعام 
2007 

7المادة  x x x x ألبانيا  x 
 احتمال عدم االمتثال - x x x بيجين بنغالديش

7المادة  x x x مونتريال، بيجين الكاميرون  x 
7المادة  x x x بيجين مصر  x 
7المادة  x x x بيجين لبنان  x 

7المادة  x x x x ماليزيا  x 
7المادة  x x x بيجين موريتانيا  x 

7المادة  x x x x موريشيوس  x 
7المادة  x x x مونتريال، بيجين المغرب  x 
7المادة  x x x x ناميبيا  x 
كوبنهاغن،  نيبال

 مونتريال، بيجسن
x x x  7المادة  x 

 لم يتأكد بعد - x x x x الفلبين
7المادة  x x x x ترينيداد وتوباغو  x 

 x البرنامج القطري  x x x x فنزويال
  

   التعزيز المؤسسينظرة عامة على مشروعات   رابعا

 نظرا لالختالف الواسع في مواعيد االنضمام لبروتوكول . وتمديدهاالتعزيز المؤسسيعدد مشروعات  23
 تفاوتا كبيرا فيما بين فرادى التعزيز المؤسسيمونتريال، يتفاوت طول مدة العمليات التي تستغرقها مشروعات 

فبعض مشروعات . ونتيجة لذلك، يختلف عدد التمديدات الموافق عليها لهذه المشروعات من بلد آلخر. لبلدانا
غينيا االستوائية، ( التي تمت الموافقة عليها مؤخرا ما زالت في طور تنفيذ المرحلة األولى التعزيز المؤسسي

التعزيز وأوغندا أيضا في المرحلة األولى لمشروعي وال تزال ليبيا ). العراق، ميانمار، المملكة العربية السعودية
. 1994ألوغندا في عام  و2000ليبيا في عام ل التعزيز المؤسسي بالرغم من الموافقة على مشروع المؤسسي

، والمشاكل )ليبيا(ويعزى هذا إلى عدم وجود الوثائق المطلوبة عن النفقات السابقة واألنشطة المعتزم القيام بها 
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ومن ناحية أخرى، أخذ عدد من البلدان بالفعل في ). أوغندا (التعزيز المؤسسيمقترنة بتحويل أموال المطولة ال
 مراحل في 3 مراحل في حالة فنزويال و8وتتراوح بلدان العينة التي جرى تقييمها ما بين . 8 أو 7تنفيذ المرحلة 
 .حالة ألبانيا

ة عدم امتثال لبعض أحكام البروتوكول، تأخذ اللجنة وفي الحاالت التي يعلن فيها رسميا أن البلد في حال 24
التنفيذية حاليا بسياسة الموافقة على تجديد لمدة سنة واحدة فقط بدال من السنتين المعتادتين لتتيح للبلد المعني 

في العينة، تمت ( مع العمل في الوقت ذاته على العودة إلى االمتثال التعزيز المؤسسيمواصلة القيام بأنشطة 
ويبلغ مجموع البلدان التي طبق ).  لمدة سنة واحدة في ألبانيا والفلبينالتعزيز المؤسسيلموافقة على بعض مراحل ا

 كانت األسباب الحاالتوفي كثير من .  بلدا21فيها هذا النظام لمرحلة أو مرحلتين إلى أن تعود إلى االمتثال 
ات داخلية تتعلق بتغييرات في الحكومة، أو مواطن الرئيسية وراء مشاكل االمتثال المذكورة تتمثل في صعوب

ضعف في التشريعات واإلنفاذ، أو مشاكل اقتصادية، أو عدم وجود وعي لدى الجهات المعنية، أو إعادة الهيكلة 
  بلدا35 بالنسبة لـالتعزيز المؤسسيعالوة على ذلك، تمت الموافقة لمدة عام واحد فقط على تمديدات . اإلدارية
االستهالك المنخفض، مع اشتراط حل المشاكل المعلقة فيما يتصل بحاالت حجم مها من البلدان ذات ، معظأخرى

التأخير في التصديق أو اإلبالغ بالبيانات أو نظم إصدار التراخيص أو عدم وجود مسؤول دائم لشؤون األوزون أو 
 في حالة بلدان منطقة  وذلكمحيط الهادئإلنشاء مركز وطني لالمتثال في سياق استراتيجية البلدان الجزرية في ال

 لمدة سنة واحدة فقط يخلق التعزيز المؤسسيوأوضح بعض البلدان أن الموافقة على . المحيط الهادئ الجزرية
 . وقيامها بأنشطتهاوحدات األوزون الوطنيةمشاكل بالنسبة الستمرار موظفي 

 2000 منذ عام وحدات األوزون الوطنيةلى فيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت ع .30/7متابعة المقرر  25
 في البلدان والشبكات وحدات األوزون الوطنية، أفادت معظم اللجنة التنفيذية الصادر عن 30/7وتنفيذ المقرر 

وادعت الغالبية العظمى في . اإلقليمية التي تمت تغطيتها بأن تلك التوصيات قد نفذت ولو أن ذلك بدرجات متفاوتة
زاد تأثيرها داخل الحكومة، وزادت  وحدات األوزون الوطنيةتي تم استالمها وفي المقابالت أن االستبيانات ال
وجرى إدماج خطة .  التغييرات في البلد المعني، وتتمتع بسبل وصول أفضل إلى صناع القرارحفزقدرتها على 

 المعنية في القطاع ل افضل في الخطة العامة للحكومة، كما أن الصالت تحسنت بالجهاتكعمل األوزون بش
 ذكرت مشاكل مختلفة خالل المقابالت الشخصية، ال تزال بعض وحدات األوزون الوطنيةونظرا ألن . الخاص

أشير إلى أنه رغم بقاء تأثير ) مصر مثال(ففي بعض الحاالت . الشكوك تحيط بموثوقية هذه الردود اإليجابية للغاية
، فإنها تتمتع اآلن بإمكانيات أفضل 30/7ان قبل صدور المقرر  على الحكومة كما كوحدات األوزون الوطنية

أنها لم تتخذ تدابير محددة بوأفادت موريشيوس . للوصول إلى صناع القرار والجهات المعنية في القطاع الخاص
 .لتنفيذ بعض التوصيات ألنها لم تر ضرورة لذلك بالنظر إلى تحقيق ذلك البلد لالمتثال الكامل

 حاالت تأخير طويلة، التعزيز المؤسسي يعاني كثير من مشروعات .ــر وأسبابـــهاحاالت التأخيـ 26
في الخطة أو لإلنجاز  بسبب عدم االلتزام بالمواعيد المحددة التعزيز المؤسسيسواء من حيث زيادة مدة مراحل 

وقد ال تدل حاالت التأخير . من حيث التأخير في تقديم طلبات التمديد وبالتالي تأخر الموافقة على المرحلة التالية
بالتعويض حكومية  مصادر وذلك في حالة قيامالمذكورة بالضرورة على تأخير في األنشطة ومشاكل في االمتثال 

. الصندوق المتعدد األطراف أو في حالة تبين أن تكلفة األنشطة أقل مما كان مخططا لهصعوبة التمويل من عن 
وحدات األوزون التمويل المقدم من الصندوق المتعدد األطراف لكثير من غير أنه ترتب عليها بالتأكيد فقدان 

 الموافق عليها هي القاعدة التعزيز المؤسسيوُيظهر الجدول التالي أن حاالت التأخير لجميع مراحل . الوطنية
 .وليست االستثناء وأنها شائعة في جميع المناطق، وخاصة في أفريقيا وأوروبا
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   حسب المناطقالتعزيز المؤسسيت التأخير في تنفيذ مشروعات متوسط حاال: 6الجدول 

عدد البدان التي بها  المنطقة
مشروعات التعزيز 

 المؤسسي 

عدد البلدان التي بها 
حاالت تأخير في التعزيز 

 المؤسسي 

متوسط حاالت التأخير التراكمية 
2)باألشهر(للبلد الواحد   

 17,97 49 52 أفريقيا
 15,02 40 45 1الهادئآسيا ومنطقة المحيط 
 16,68 11 12 أوروبا وآسيا الوسطى

 12,86 30 33أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
 15,63 130 142 المجموع

1 
  بما فيها غرب آسيا

  .لتالية ومواعيد الموافقة على المراحل االتعزيز المؤسسيبإضافة جميع األشهر المنقضية بين المواعيد المعتزمة لتنفيذ مشروعات  2

  

 التعزيز المؤسسييبلغ مجموع التمويل المفقود نتيجة للتأخير في تقديم الطلبات والموافقة على مراحل  27
.  لتعزيز المؤسسي ل في المائة من إجمالي التمويل الموافق عليه33 مليون دوالر أمريكي، تمثل 21,7التالية 

وهذه أرقام تقريبية ألن بعض حاالت التأخير كان . سطىوكانت أكثر المناطق تأثرا هي أفريقيا وأوروبا وآسيا الو
ومن . ورغم ذلك فحجمها كبير.  المعنيةوحدات األوزون الوطنيةيستحيل تجنبها ولم تحل دون إتاحة التمويل ل

يستمر صرف ، وبدال من ذلك ) دوالرا أمريكيا349,903ال يتجاوز مجموعها (المبالغ إعادة ناحية أخرى، تندر 
 .د مواعيد اإلنجاز المقررة حتى تستنفد هذه المبالغالمبالغ بع

   المفقود حسب المناطقالتعزيز المؤسسيمتوسط تمويل : 7الجدول 

المدد التراكمية  المنطقة
الموافق عليها 
لجميع مراحل 
 التعزيز المؤسسي

 )باألشهر(

العدد التراكمي 
لألشهر 
 المفقودة

مجموع مبالغ 
 التعزيز المؤسسي
  الموافق عليها

 )دوالر أمريكي(

 30بما فيه (التمويل المفقود 
في المائة زيادة للمشروعات 
الموافق عليها في االجتماع 
 )الخامس والثالثين وما بعده

التمويل المفقود 
باعتباره نسبة مئوية 
من التمويل الموافق 

 عليه

5 488 أفريقيا  869 1  825 453 18  270 844 8   في المائة48 
 الهادئ آسيا ومنطقة المحيط
 بما فيها غرب آسيا

643 4  126 1  631 294 23  227 760 5   في المائة25 

1 123 أوروبا وآسيا الوسطى  270 240 316 4  237 922 1   في المائة45 
أمريكا الالتينية ومنطقة 

 البحر الكاريبي
187 4  990 961 443 19  906 246 5   في المائة27 

 
15 441 المجموع الكلي  255 4  657 508 65  640 773 21   في المائة33 

  

 إلى عوامل مختلفة التعزيز المؤسسيويمكن أن تعزى حاالت التأخير في إتمام المراحل في إطار تمويل  28
 :كثيرة، وفيما يلي أهم العوامل التي تم تحديدها في أثناء القيام بدراسات الحالة القطرية

االستقرار السياسي أو إعادة الهيكلة االقتصادية مشاكل محددة في البلدان التي تمر بفترة من عدم   )أ(
  ؛)كما في ألبانيا، المرحلة األولى(

  )كما في بنغالديش، معظم المراحل(أو التشريعية وتعقيدها /طول اإلجراءات اإلدارية و  )ب(
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كما في الفلبين، (صعوبات في التوصل إلى توافق في اآلراء بين القطاعات المعنية أو المتأثرة   )ج(
  ؛)مرحلتان األولى والثانيةال

كما في مصر،  (وحدات األوزون الوطنيةأو في موظفي /التغييرات في الهياكل اإلدارية و  )د(
المرحلتان الثالثة والخامسة، وماليزيا في المراحل الرابعة والخامسة والسادسة، والكاميرون في 

  ؛)المرحلة األولى، وترينيداد وتوباغو في المرحلة األولى

كما في ترينيداد وتوباغو، المرحلة (ي الوفاء بمتطلبات اإلبالغ وتأخر تحويل المبالغ صعوبات ف  )هـ(
  ؛)األولى

حاالت التأخير في صرف المبالغ الموافق عليها، سواء لتبُين أن التكلفة أقل مما كان متوقعا أو   )و(
  لتوفير موارد إضافية من مصادر أخرى للتمويل، كما في موريشيوس؛

االت التأخير في تنفيذ األنشطة المقررة كما في موريتانيا، حيث نجم تأخير هام عن عدم تعيين ح  )ز(
عالوة .  لمدة سنتين، مما أعاق جميع أنشطة المتابعة واإلبالغ األوزون الوطنيةةوحدموظفين ب

ب  من مرفق البيئة العالمية الفرنسي إلى اليونيالتعزيز المؤسسيعلى ذلك، فإن تحويل مشروع 
  .بوصفه الوكالة المنفذة استغرق بعض الوقت

 في البلدان التي تشملها العينة التعزيز المؤسسييمكن أن تعزى جميع حاالت التأخير في إتمام مشروعات  29
 .وحدات األوزون الوطنيةإلى سبب أو آخر من هذه األسباب التي ال يمكن في كثير من األحيان أن تتحكم فيها 

 في التعزيز المؤسسيخير في تقديم الطلبات وإصدار الموافقات على مشروعات أخذ متوسط حاالت التأ 30
 الموافق عليها قبل التعزيز المؤسسي وزاد عدد مراحل 2007 و2006التناقص بدرجة ملحوظة في العامين 

يدا من  أصبحت أكثر تقالتعزيز المؤسسياإلنجاز الفعلي للمرحلة السابقة زيادة كبيرة مما يدل على أن مشروعات 
وحدات وتجنبا لعدم استقرار موظفي . ضمان عدم انقطاع التمويلذي قبل بالجداول الزمنية المقررة وتعمل على 

 وتقديمه قبل التعزيز المؤسسي وتعرض األنشطة لالنقطاع، ينبغي أن يخطط إلعداد طلب تمديد األوزون الوطنية
 . الجاري تنفيذها بثالثة أشهر على األقل، أو يفضل قبله بستة أشهرالتعزيز المؤسسيالموعد المحدد إلتمام مرحلة 

   الموافق عليها قبل إتمام المرحلة السابقة وبعدهالتعزيز المؤسسيمشروعات : 8الجدول 

مجموع المبالغ  سنة الموافقة
الموافق عليها 

 )دوالر أمريكي(

العدد اإلجمالي 
لمراحل 
التعزيز 
 المؤسسي

 الموافق عليها

 مدد التأخير في متوسط
 التعزيز المؤسسيموافقات 

باألشهر بعد الموعد المحدد (
 )إلنجاز المرحلة السابقة

التعزيز عدد مراحل 
 الموافق المؤسسي

عليها قبل اإلنجاز 
الفعلي للمرحلة 

 السابقة

النسبة المئوية لمراحل 
 الموافق التعزيز المؤسسي

عليها قبل اإلنجاز الفعلي 
 للمرحلة السابقة

 صفر في المائة     10 2 758 548 1992
 صفر في المائة     21 4 653 280 1993
 صفر في المائة     19 2 464 996 1994
  في المائة15 2 1,00 13 1 276 367 1995
  في المائة27 6 10,92 22 2 707 990 1996
  في المائة29 6 12,85 21 1 758 835 1997
  في المائة33 10 17,50 30 3 338 064 1998
  في المائة48 16 14.47 33 3 133 163 1999
  في المائة35 13 15,19 37 3 766 520 2000
  في المائة52 14 19,77 27 2 813 051 2001



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8 
 
 

15 
 

مجموع المبالغ  سنة الموافقة
الموافق عليها 

 )دوالر أمريكي(

العدد اإلجمالي 
لمراحل 
التعزيز 
 المؤسسي

 الموافق عليها

 مدد التأخير في متوسط
 التعزيز المؤسسيموافقات 

باألشهر بعد الموعد المحدد (
 )إلنجاز المرحلة السابقة

التعزيز عدد مراحل 
 الموافق المؤسسي

عليها قبل اإلنجاز 
الفعلي للمرحلة 

 السابقة

النسبة المئوية لمراحل 
 الموافق التعزيز المؤسسي

عليها قبل اإلنجاز الفعلي 
 للمرحلة السابقة

  في المائة43 23 11,93 54 5 618 919 2002
  في المائة38 18 20,25 48 5 002 004 2003
 ة في المائ42 26 20,53 62 5 700 642 2004
  في المائة67 35 20,13 52 5 676 782 2005
  في المائة66 45 11,46 68 5 724 339 2006
  في المائة72 43 11,48 60 6 889 721 2007
 ال يوجد لم ترد معلومات بعد 8,12 21 2 225 436 2008
 في المائة 43 257 15,63 598 65 508 657 المجموع

  

بالنظر إلى ارتفاع  .حالة البلدان األفريقية الناطقة باإلنكليزية: يالتعزيز المؤسسحاالت التأخير في  31
ألعضاء في الشبكة ا أكثر تفصيال للبلدان لمستوى حاالت التأخير المسجلة للمنطقة األفريقية نسبيا، أجري تحلي

وأظهرت . ضررة المتوحدات األوزون الوطنيةاألفريقية للبلدان الناطقة باإلنكليزية لتحديد األثر المحتمل على 
ل مرتبطة بالتحويالت المالية من كنتائج التحليل أن السبب الرئيسي في حاالت التأخير كان في أغلب األحيان مشا

 إلى البلدان المتلقية تعزى إلى صعوبات مبدئية في إنشاء آلية لتحويل األموال وإلى عدم تلبية الوكاالت المنفذة 
وعلى سبيل المثال، في بوتسوانا، لم تنجح . الوكاالت المنفذةبالغ الخاصة ب لمتطلبات اإلوحدات األوزون الوطنية

لتحويل مبالغ عن طريق اليوئنديبي وإنما سببت مزيدا من ) يونيب ( المنفذةةالوكالالجهود األولية التي بذلتها 
اليونيب إلى الحكومة وفي أوغندا كما هو الحال اآلن، ما زالت المشاكل التي نشأت عن تحويل مبالغ من . التأخير

 مما دفع البلد حلدون  1994تموز / الموافق عليه في االجتماع الثالث عشر في يوليهالتعزيز المؤسسيلمشروع 
 في المائة 80وهو ما يتجاوز نسبة ( دوالرا أمريكيا 288 658 قدره لتعزيز المؤسسيإلى التخلي عن مبلغ دعم ل

وليبيا هي البلد الثاني في . ) خالل السنوات التاليةالتعزيز المؤسسياض من المبلغ الذي كان البلد سيتسلمه ألغر
 الموافق عليه في االجتماع الثاني التعزيز المؤسسي مشروع من 1هذه المجموعة الذي ما زال يقوم بتنفيذ المرحلة 

ر مسؤول األوزون، وتمثلت األسباب الرئيسية لحاالت التأخير في تغيي. 2000كانون األول /والثالثين في ديسمبر
 اليونيدو أو بطئها في الرد،  المنفذة ةالوكالعلى  ةوحد، وعدم رد ال األوزون الوطنيةةوحدوالمؤسسة المضيفة ل

 غير أنه، كما يتبين من البيانات في .ء العام في سير أنشطة اإلزالة، وربما قلة أهمية التمويل لهذا البلدوالبط
 في معظم البلدان بالضرورة على التعزيز المؤسسي حاالت التأخير في تمديد  بالمرفق األول، لم تنطو3الجدول 

 واإلبالغ ببيانات البرامج 7ووفقا لمؤشرات األداء المختلفة، كالمادة . نتائج اإلزالةفي تأخير في األنشطة و
 إلى 60د على نسبة وقد أكمل ما يزي. القطرية، وما إلى ذلك، يبدو أن البلدان بصفة عامة استوفت معايير األداء

ليسوتو (، كانت أربعة منها 2006 مختلف المشروعات الموافق عليها لهذه البلدان، وفي سنة من في المائة 90
قد أتمت إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية، وتلتها موريشيوس في عام ) وناميبيا وسيشيل وأوغندا

 2005متثالها لتدابير خفض المواد الكلوروفلوروكربونية لعام و استمرت البلدان األخرى محافظة على ا. 2007
  . بإنفاق المبالغ المنصرفة على فترات أطول من المقررة في البدايةوحدات األوزون الوطنيةوتغطية أنشطة 

  هيكل اإلدارة والقدرة  .خامسا

  األوزون الوطنيةوحدات فيما يتعلق بالصالت بين .ووحدات إدارة المشروعات وحدات األوزون الوطنية 32
أوال، ال تعمل وحدات إلدارة المشروعات في معظم .  لذلكذجاووحدات إدارة المشروعات، لوحظت ثالثة نم

ثانيا، في عدد قليل ). على سبيل المثال، ناميبيا ونيبال وترينيداد وتوباغو(البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض 
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  األوزون الوطنيةةوحدتتألف ) كاميرون ولبنان وموريتانيا وموريشيوسعلى سبيل المثال، ألبانيا وال( البلدان من
وفي حالة مهام محددة . موظفين تدفع مرتباتهم خطة اإلزالةالووحدة إدارة  المشروعات من نفس الفريق، وبعض 

أو  سيالتعزيز المؤسمبالغ الوقت وتسدد مرتباتهم من  تتعلق بتنفيذ المشروعات يجري التعاقد مع خبراء لبعض
المواد تهالك س في البلدان التي بها حجم كبير من ا،ثالثا. خطة اإلزالة الوطنية أو خطة إدارة اإلزالة النهائية

تكلف وحدات إدارة المشروعات بتنفيذ ) مثال، بنغالديش ومصر وماليزيا والفلبين وفنزويال (المستنفدة لألوزون
بالتوازي معها، فتتعاونان في معظم الحاالت  وأحيانا لوطنيةاألوزون ا ةوحدخطة اإلزالة الوطنية تحت إشراف 

ففي مصر، كانت وحدة إدارة . تعاونا وثيقا ويسيرا، مما يعزز إلى حد كبير القدرات المتاحة لتنفيذ أنشطة اإلزالة
ذة المشروعات مسؤولة عن المشروعات في قطاع التبريد وال تزال اآلن، بعد إعادة هيكلتها، هي الوحدة المنف

هي وفي ماليزيا، وحدة إدارة المشروعات .  األوزون الوطنيةةوحدلخطة اإلزالة الوطنية، ولكن بتوجيه وثيق من 
 مشروعات اإلزالة في قطاع التبريد في منمسؤولة عن تنفيذ مشروعات أجهزة تكييف الهواء المتنقلة وغيرها ال

 وليست وحدة  األوزون الوطنية موظفي وحدةمنية نها عبارة عن مجموعة إضافإطار خطة اإلزالة الوطنية، ولك
وفي حالة الفلبين، هناك وحدتان عاملتان إلدارة المشروعات، إحداهما مسؤولة عن خطة إزالة . إدارية مستقلة

 األوزون ةوحدوكلتاهما تحت إشراف . المواد الكلوروفلوروكربونية واألخرى عن استراتيجية إزالة بروميد الميثيل
وحدات ورغم أنه أبلغ عن حدوث احتكاكات أحيانا بين . تي ترصد أنشطتهما وفقا لخطط عمل كل منهما الالوطنية

 هي المسؤولة وتقسيم  األوزون الوطنيةةوحد ووحدات إدارة المشروعات في بعض البلدان، تظل األوزون الوطنية
 .العمل محدد بوضوح في أغلب األحيان

 في معظم البلدان داخل وزارة البيئة أو وزارة وزون الوطنيةوحدات األ تقع .التعاون داخل الوزارة 33
وفي حاالت قليلة، تكون جزءا من وزارة . الموارد الطبيعية، وتتبع الوحدة نائب الوزير أو أحد كبار المسؤولين

بات جميع وفي معظم البلدان، تمول مرت.  األرصاد الجوية أو دوائر القياس كما في فييتنام ونيبالإدارةالصناعة أو 
 أو بعضهم، بما في ذلك الموظفون المتخصصون وموظفو الدعم، من مشروع  األوزون الوطنيةةوحدموظفي 

وفي بعض البلدان . لمرتبات الحكومية أو بموجب عقود مؤقتة أو استشاريةبمبالغ الستكمال ا إما التعزيز المؤسسي
 هم مسؤولون حكوميون دائمون وتدفع الوطنية األوزون ةوحدمعظم موظفي ) كماليزيا وموريشيوس والفلبين(

وحدات وفي نيبال وترينيداد وتوباغو وبوتسوانا وناميبيا، تدفع الحكومة مرتبات منسقي . الحكومة مرتباتهم بالكامل
مثال، الكاميرون وموريتانيا والمغرب ( أو موظفيها الفنيين، وفي بعض البلدان األفريقية األوزون الوطنية

وتستكمل من أموال ) المرتب األساسي(ؤولو األوزون موظفون عامون تدفع الحكومة مرتباتهم مس) ونيجيريا
 ومعظمه وحدات األوزون الوطنيةوفي منطقة البحر الكاريبي يالحظ تغيير كثير في موظفي . التعزيز المؤسسي

بوا مهارات أفضل نتيجة كتساأن بعد دة متخصصين إما إلى مناصب دولية تركها عقد ، و"استنزاف األدمغة"بسبب 
 موظفين  األوزون الوطنيةةوحدليس موظفو ) ألبانيا(وفي أحد البلدان التي شملتها العينة .  الوحدات معلخبرتهم

هؤالء ونظرا ألن . التعزيز المؤسسيحكوميين بل مهنيون تتعاقد معهم الوزارة وتدفع مرتباتهم من ميزانية 
مة خاصة، فهم ال يخضعون للنقل الدوري في الوزارة، ومن ثم تكفل لهم الموظفين أخصائيون معينون إلنجاز مه

ويمكن أن يقال بصفة عامة إن قدرة . المواد المستنفدة لألوزوناالستمرارية وتزايد الخبرة بالمسائل المتعلقة بإزالة 
انظر (ء المهام الحالية  من حيث الموظفين والمعدات والهياكل األساسية المادية كافية ألداوحدات األوزون الوطنية

 ). في المرفق األول4 الجدول استعراض

  األوزون الوطنيةةوحد أفيد بوجود تعاون جيد بين  .التعاون مع الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى 34
واإلدارات الحكومية ذات الصلة في جميع البلدان التي تشملها العينة وأيضا في معظم الحاالت التي أجريت فيها 

وثبت أن هذا التعاون شرط أساسي للتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة . ءات في اجتماعات الشبكات اإلقليميةلقا
 المواد المستنفدة لألوزونالجمارك من أجل مراقبة الواردات والصادرات، أو مع وزارة الصناعة لمراقبة استهالك 

المواد المستنفدة المشتركة في عملية إزالة ارات الحكومية د تكون اإلوفي معظم الحاالت. في قطاع التصنيع
.  ممثلة في لجنة توجيهية أو فريق استشاري يجتمع بصفة منتظمة أو حسب المسائل التي يتعين البت فيهالألوزون

 مع مصلحة الجمارك ،أنشئت شراكات رسمية باالستناد إلى مذكرة تفاهم، مثال) مثال، الفلبين(وفي بعض البلدان 
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في كثير من البلدان وقد أعدت ونفذت .  تنمية المهاراتةهيئة والصناعة وهيئة النقل والتعليم الفني ووإدارة التجار
في السنوات األخيرة استراتيجيات ومشروعات ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، مما تطلب تعاونا 

 كثيرة، بدرجات متفاوتة من وطنيةون كذلك حاولت وحدات أوز. وثيقا مع سلطات الصحة العامة والدوائر الطبية
 .النجاح، إيجاد تعاون مع قوات الدفاع على إزالة الهالونات

في معظم البلدان، تكون مؤسسات القطاع الخاص ذات  .التعاون مع الجهات المعنية في القطاع الخاص 35
قنية ومراكز التدريب الصلة كرابطات العاملين في مجال التبريد، ومنظمات المستوردين، ومراكز البحوث الت

وحدات األوزون وغيرها من المنظمات ذات الصلة ممثلة في اللجان التوجيهية أو األفرقة االستشارية التي تعمل 
ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء هذه اللجان . تقوم بالتحضير والتنسيق الجتماعاتهاو عادة بمثابة أمانة لها الوطنية

األمور، وشراكات لحل المشكالت، وتصميم جماعي على العالج، ألنه ثبت أن في خلق شعور باإلمساك بزمام 
شبكات المكونة بين غير أن دور ال. هذا التعاون من أهم الشروط لتحقيق االمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال

لحاالت وفي بعض ا.  يتفاوتان في فرادى البلدان هذه الشبكات وقطاع األعمال وأداءوحدات األوزون الوطنية
تتحقق المشاركة غير الرسمية من الجهات صاحبة المصلحة عن طريق المحافل والدورات التدريبية ) ماليزيا مثال(

 ووحدة  األوزون الوطنيةةوحدوورش العمل والمشاورات وغيرها من أنشطة التواصل اإلعالمي التي تضطلع بها 
 للدعم المقدم من الصناعة في عدة بلدان كان مصحوبا وحدات األوزون الوطنيةغير أن تقييم . إدارة المشروعات

ففي لبنان في المراحل األولى للمشروع كان المستوردون مترددين في تبادل المعلومات الدقيقة . ببعض التحفظ
لوجود شواغل ومخاوف لديهم فيما يتعلق باإلقرارات المالية واآلثار الضريبية؛ وفيما بعد تمت تسوية هذه المسألة 

بأن الربح واإلنتاجية هما الشاغالن األساسيان لدوائر كما أفيد . جدت الوحدة تعاونا طيبا مع أولئك المستوردينوأو
ومن األمثلة المشجعة تبادل . ، األمر الذي كان يؤدي أحيانا إلى اإلبطاء في التعاوناألعمال في المغرب وفنزويال

لتان نظمهما برنامج المساعدة على االمتثال للمكتب اإلقليمي المعلومات والشراكتان بين القطاع العام والخاص ال
وإحداهما مع منتجي المواد الكلوروفلوروكربونية بشأن مسائل االتجار غير : آلسيا ومنطقة المحيط الهادئ

 في مجال أجهزة زالةاإلعملية تخطيط البرامج وإعدادها فيما يتعلق بالقانوني، والثانية إعالن النجكاوي بشأن 
 .الستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتا

ال تقول االستبيانات والتقارير القطرية الفردية الكثير عن التعاون بين  .الوكاالت المنفذةالتعاون مع  36
دات ووفقا لوح. مت العالقات عموما بأنها جيدة أو ممتازةفقد قّي. الوكاالت المنفذة ووحدات األوزون الوطنية

وفي بعض البلدان التي تقوم فيها عدة .  تقديرا كبيراالوكاالت المنفذة ساعدة التي تقدمها المتلقى ، األوزون الوطنية
، اقترح زيادة التنسيق )مثال، مصر ونيبال والفلبين(بتنفيذ مشاريع مختلفة وأجزاء من خطط لإلزالة منفذة وكاالت 

أبلغ عن وجود ) ون وترينيداد وتوباغوالكامير(وفي حاالت قليلة . ا بين إجراءات وأنشطة الوكاالت المعنيةمفي
حاالت تأخير في تحويل األموال عن طريق المكاتب القطرية التابعة لليوئنديبي أو في تقديم الترخيص الجمركي 

 يعد والوفي نيبال، بدا أن مكتب اليوئنديبي القطري ال يعالج على وجه السرعة وثائق المشروعات . للمعدات
اإلغاثة و العامة األخرى كبرامج مكافحة الفقر والوقاية من األزمات ه بالنظر إلى أولوياتويقدم مستندات العطاءات،

يبي حول أفضل وفي بنغالديش نشأت خالفات طويلة بين وزارة البيئة والمكتب القطري لليوئند. من الكوارث
 بالحوافز المالية والعقود الطرق لتنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي ووحدة إدارة المشروعات، وال سيما فيما يتعلق

 .المؤقتة

  التقارير النهائية وطلبات التمديد  .سادسا

 معتدل وحدات األوزون الوطنية بالرغم مما يقال من أن نصيب اإلبالغ في عبء عمل .مالحظات عامة 37
لكبير من ، أشار عدد من مسؤولي األوزون إلى العدد ا) في المائة10 و 5ن بيفأكثر ما ُيبلغ به تتراوح نسبته (

فإلى جانب التقارير النهائية وطلبات . التقارير التي يتعين إعدادها وتقديمها إلى مختلف المؤسسات واألجهزة
، يلزم تقديم تقارير منتظمة إلى كل من اإلدارات المعنية في الحكومة )عند االقتضاء(التمديد وتقارير التحقق 
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تقارير مرحلية سنوية عن تنفيذ البرامج (إلى أمانة الصندوق ، و)أو سنوية/أو نصف سنوية و/فصلية و(الوطنية 
عن الوكاالت المنفذة ، وإلى )تقرير سنوي(، وأمانة األوزون عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون )القطرية

. ذلكاإلنجازات والنفقات، وإلى الوكاالت األخرى المتعددة األطراف أو الثنائية عن التقدم المحرز إذا طلب منها 
ويجد . ورأي وحدات األوزون الوطنية بصفة عامة إيجابي فيما يتعلق بأشكال التقارير النهائية وطلبات التمديد

وتنقسم اآلراء أكثر بشأن مسألة ما إذا كانت هذه األشكال . معظم من يقدمون الردود أنها سهلة الفهم واإلكمال
 .الصعوبات المشاكل وإبرازمالئمة لتشجيع الوحدة المعنية على 

حظ في كثير من طلبات التمديد أن األهداف واألنشطة والنتائج و ل.األنشطة المبلغ عنها مقارنة باألهداف 38
األثر المقصود يتمثل و. المتوقعة لم تدرج بعبارات ملموسة، األمر الذي يجعل من الصعب القيام بالرصد والتقييم

كفالة امتثال البلد المعني ألحكام في  خفض أو إزالةاالستهالك ويفمن األنشطة التي تلقى موافقة على مبالغ لها إما 
لذلك يكون من المفيد لو أمكن التعبير كميا عن النتائج المبلغ بها في التقارير النهائية قدر اإلمكان . البروتوكول

 وطلبات التمديد قارير النهائيةتوعدم وجود مؤشرات األداء في ال. وبشكل يضمن مستوى رفيعا من الثقة والمساءلة
وفي استعراض مجموعة من طلبات التمديد، . يجعل رصد التقدم التراكمي والنتائج المتحققة صعبا بعض الشيء

، تحدد النتيجة المتوقعة "استهالك المواد المستنفدة لألوزونخفض "وجد، على سبيل المثال، أنه في إطار الهدف 
وينبغي تجنب هذه العبارات العامة وتحديد األهداف بألفاظ أكثر ". نخفض استهالك المواد المستنفدة لألوزو"بأنها 

 قد ةوصحيح أن النتائج المتوقعة ليست كلها قابلة للوصف الكمي، ولكن ذكر قيمة تقديرية مستهدف. قابلية للتطبيق
 النهائية وفي عدد من الحاالت، ال تزال التقارير. يكون مفيدا لتخطيط األنشطة ذات الصلة وتنفيذها ورصدها

في " قص ولصق"وطلبات التمديد متشابهة بدرجة ملحوظة بالنسبة لعدة مراحل، مما يوحي باللجوء إلى عملية 
ويدل هذا على أن من المتوقع الموافقة على تمويل التعزيز المؤسسي على أي حال، والنظر إليه . تجهيز النصوص

يخضع للتخطيط قائمة بعملها بدال من كونه مشروعا  وحدات األوزون الوطنيةباعتباره عالوة دورية إلبقاء 
 .واالستعراض التفصيلي

 تربط التقارير النهائية في معظم الحاالت جميع النتائج التي تحققت باألنشطة .اإلحاالت المرجعية مطلوبة 39
الة المشاريع ما في حك، حتى في الحاالت التي تكون فيها الوحدة مجرد ميسر  األوزون الوطنيةةوحدالتي تقوم بها 
 لكيفية عرض التقدم المحرز أو النتائج وكيفية التعبير عن النتائج التي موحدوال يبدو أنه يوجد فهم . االستثمارية

ومن الصعب تحديد وتقييم األنشطة . تتحقق في البلد حتى يمكن تمييز األدوار التي قامت بها جميع الجهات الفاعلة
 نفسها منفصلة عن األنشطة التي تقوم بها جهات أخرى مثل وحدات إدارة ية األوزون الوطنةوحدالتي تقوم بها 

أو / وعزيز بأدوار الت األوزون الوطنيةةوحد أو مقاولوها والتي تقوم فيها الوكاالت المنفذةالمشروعات أو 
مشروعات  أو وحدات إدارة الالوكاالت المنفذة إحاالت مرجعية إلى إدراجومن الضروري . أو الرصد/اإلشراف و

 .لبيان المسؤوليات بوضوح

 ال يمكن تحديد حاالت التأخير أو الفشل أوالصعوبات في تنفيذ المشروعات أو البرامج .إبراز المشكالت 40
أو تقييمها أو تفسيرها بدون اإلشارة صراحة إلى المشاكل الكامنة وراءها، أو الظروف المناوئة في ميادين السياسة 

وفي عدم وجود هذه المعلومات، ثبت أن تقييم . يرها من المجاالت ذات التأثيريا أو غأو االقتصاد أو التكنولوج
وقد يسهم التعرف . الحالة الفعلية وبالتالي الموافقة على مزيد من األنشطة يكون أقل شفافية ومحفوفا أكثر بالشكوك

يم موضوعي للفرص ولجدوى على القيود والمخاطر والمسلمات على وجه التحديد إسهاما كبيرا في إجراء تقي
 .األنشطة المتوخاة، وينبغي التشجيع عليه في التقارير التي تقدم في المستقبل

 معظم البلدان التي شملتها العينة ال تستخدم نهج السالسل المنطقية في .استخدام السالسل المنطقية 41
واالعتقاد السائد . ية وإمكانيات حلهاوبصفة عامة، يجري التخطيط لألنشطة وفقا للمشاكل الفعل. التخطيط لألنشطة

في موريشيوس هو أن هذا النهج أكثر مالءمة بالنظر إلى عدم وجود استهالك للمواد الكلوروفلوروكربونية في هذا 
أما الكاميرون ولبنان فاستخدمتا نوعا من نهج السالسل المنطقية رغم أن الروابط واالختالفات بين األهداف . البلد
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وأفادت موريتانيا بأنها استخدمت نهجا منطقيا للتخطيط خالل المراحل . نتائج لم تكن دائما واضحةواألنشطة وال
وأشار بعض البلدان إلى أنه .  ولكن بدرجة أقل خالل المرحلة الرابعة التعزيز المؤسسيمشروعالثالث األولى ل

ستخدام نهج السالسل المنطقية، بينما  على اوحدات األوزون الوطنيةسيكون من المفيد تقديم مزيد من التدريب ل
 حسب تفضل بلدان أخرى قدرا أقل من التخطيط التفصيلي مما يترك مجاال واسعا للتعديل وفقا لتغير الظروف

 لمساعدة البلد مشروع التعزيز المؤسسيهذا يعني أيضا توثيق اإلشراف من ِقبل الوكالة المسؤولة عن و. االقتضاء
 .يفية تنفيذها في المراحل المقبلة، مقارنة بأدائه في المرحلة السابقةعلى تحديد األولويات وك

  هيكل الميزانية ومخصصات التمويل  :سابعا

مرتبات :  عادة التكاليف التاليةمشروعات التعزيز المؤسسي تغطي المبالغ الموافق عليها ل.هيكل الميزانية 42
ويبين توزيع مكونات التكلفة هذه في . ف التشغيلية األخرى، والتكاليلمعدات، والتوعية العامة، والسفرالموظفين، وا

فرادى البلدان التي تشملها العينة أن مرتبات الموظفين المتخصصين وموظفي الدعم في معظم الحاالت تستنفد 
وباإلضافة إلى .  في المائة60 في المائة و40، وتتراوح عادة بين وحدات األوزون الوطنيةأعلى نسبة من نفقات 

ومن حيث األنشطة، تستحوذ التوعية العامة على معظم . ، توجد في بعض الحاالت تكاليف الستشاريينذلك
وُينفق الباقي على تكاليف .  في المائة في نيبال72 في المائة في ألبانيا و 11التمويل، حيث تستوعب ما بين 

وهياكل . المكاتب وبنودا أخرىلتشغيل واالتصال والطوارئ وتكاليف أخرى تشمل السفر وورش العمل وحيز ا
الميزانية غير متجانسة إلى حد كبير، ال من حيث بنود الميزانية الرئيسية فحسب، وإنما أيضا من حيث الفئات 

 .المستخدمة

 في كثير من البلدان، ال تقبل الحكومات دفع مرتبات للموظفين الحكوميين من تمويل .تكاليف الموظفين 43
تمويل ( من ميزانية الوزارة  األوزون الوطنيةةوحدد يمول موظف واحد أو اثنان من لذلك ق . التعزيز المؤسسي

 وتكتفي بلدان أخرى باالستعانة باستشاريين محليين .ويعين الموظفون اإلضافيون بعقود استشارة) مشارك عيني
. ام بتمويل طويل األجل مما يتيح لها مزيدا من المرونة وال تحتاج إلى االلتزوحدات األوزون الوطنيةكموظفين ب

وفي بلدان أخرى ُيدفع . التعزيز المؤسسيوفي هذه الحاالت، ُيدفع مرتب االستشاري بالكامل غالبا من تمويل 
التعزيز المرتب األساسي لموظفي الوحدة من ميزانية الوزارة وُيمنحون حوافز إضافية في المرتبات من ميزانية 

وفي .  جميع البلدان ألنه يخلق تشويها في هياكل المرتبات داخل الوزارة لدىغير أن هذا ليس مقبوال. المؤسسي
وظيفة تدفع الحكومة مرتبات الموظفين المتخصصين، رغم أن ) ماليزيا وموريشيوس وناميبيا ونيبال(بلدان قليلة 

 الحاالت  وفي بعض.التعزيز المؤسسيمسؤول األوزون في ناميبيا شاغرة حاليا ويدفع مرتب مساعده من أموال 
التعزيز تدفع الحكومة المرتبات األساسية وتضاف إليها بعض حوافز من أموال ) الكاميرون مثال(األخرى 
عن الحوافز المبدئية التي تُدفع من خالل المراحل التالية من المشروع وفي موريشيوس تم التخلي . المؤسسي

 .التعزيز المؤسسيأموال 

 بأن مرتبه لم ُيدفع منذ شهور ألن وثيقة المشروع للمرحلة التالية وفي بنغالديش، أفاد مسؤول األوزون 44
 مرت بإدارات مختلفة شهورا طويلة للموافقة عليها، كما قال إنه ال يملك القدرة على تعيين التعزيز المؤسسيمن 

 بينما  في انتداب قصير األوزون الوطنيةةوحدوال يرغب احد في االنضمام ل. موظفين بدون تمويل لمرتباتهم
وفي الوقت ذاته، ال تقبل . ترفض الحكومة أن تلتزم بدفع تكاليف مناصب موظفي الوحدة على أساس طويل األمد

 أو خطة  التعزيز المؤسسيمشروعوزارة البيئة بسهولة أن يحصل الموظفون المؤقتون الذين تدفع مرتباتهم من 
في حين أن ذلك شرط مسبق  المساوين لهم في الرتبة، اإلزالة الوطنية على مرتبات أعلى من الموظفين الحكوميين

و " محليونالستشاريون اال"وفي ترينيداد وتوباغو، يقوم . للعثور على مرشحين مؤهلين جيدا واالحتفاظ بهم
مشروع التعزيز  بأداء معظم األنشطة في إطار ما في ذلك مساعد األوزون الوطني،، ب"تعاقديةالخدمات ال"

. ستشاري مستقل متعاقد بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية ورش عمل خاصة بالرصد والخدمةويعقد ا. المؤسسي
وفي فنزويال، ال يسمح هيكل التكاليف . وبعد إغالق خطة إدارة اإلزالة النهائية لن تتاح أي مبالغ لهذه األنشطة
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 سبيل المثال، تمول من أموال خطة فأنشطة التوعية العامة، على. ببقاء أي مبالغ لتغطية بعض األنشطة الرئيسية
 .اإلزالة الوطنية

. مشروعات التعزيز المؤسسي الصندوق المتعدد األطراف هو المصدر الرئيسي لتمويل .مصادر التمويل 45
ومساهمات الحكومات بصفة .  تقدم التمويل للموظفين وبعض تكاليف أخرىغير أن الحكومات في بعض الحاالت

تي هذه المساهمات بصفة رئيسية من وزارات أوت.  واألثاث والمعدات ومرافق االتصالعامة عينية، كحيز المكاتب
الوزارات المعنية األخرى والوكاالت من وحدات األوزون الوطنية، ولكنها تأتي أيضا البيئة التي توجد بها معظم 

بلدان تسهم الحكومة في أنشطة وفي عدد قليل من ال. الحكومية المشتركة في أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون
 18 000، وفي ناميبيا أفيد بأن الحكومة أسهمت بحوالي )مصر وموريشيوس، مثال(من قبيل إذكاء الوعي العام 

وفي الفلبين، أفيد بأن بعض المساهمات في المشروعات . طية تكاليف الموظفين المتخصصينغدوالر أمريكي لت
ووفقا لدراسات الحالة القطرية واالستبيانات التي وصلت من البلدان . ذةالوكاالت المنفمقدمة من السويد ومن 

 تقريبا أن حكوماتها لن تكون قادرة على وحدات األوزون الوطنيةاألعضاء في الشبكات اإلقليمية، ذكرت جميع 
روعات مش عن االستمرار في تمويل الصندوق المتعدد األطرافتقديم التمويل الكامل للوحدات في حالة توقف 

 ةوحدوأشار عدد صغير من البلدان إلى أن حكوماتها قد تتمكن من اإلنفاق جزئيا على . التعزيز المؤسسي
 األوزون ةوحدوأخذت .  ولكن ال يمكن ضمان توافر المبالغ الالزمة أو ستكون غير منتظمةاألوزون الوطنية

اصة التي ضخت مبالغ إضافية في برنامج التوعية  الخت اللبنانية زمام المبادرة بإقامة شراكات مع المنشآالوطنية
مما أتاح إنتاج كمية هائلة من مواد التوعية التي انتشرت من خاللها الحمالت على نطاق واسع في األراضي 

 األوزون ةوحد استطاعت الصندوق المتعدد األطرافكل دوالر أمريكي استثمر من خالل في مقابل و. اللبنانية
غانا (وفي بعض البلدان .  دوالرا أمريكيا من القطاع الخاص في برنامج التوعية واالتصال1,2  تعبئة مبلغالوطنية
 بسبب الشواغل وحدات األوزون الوطنيةتفكير في الحصول على دعم مالي مباشر من الصناعة ليوجد ال ) مثال

 .المتعلقة بالتأثير على استقاللها في العمل

 بناء على مستوى خط األساس الستهالك ات التعزيز المؤسسيمشروع يحسب تمويل .معايير التمويل 46
 التي أجريت مقابالت معها أنه ينبغي استخدام وحدات األوزون الوطنيةكثير من ترى و. المواد المستنفدة لألوزون

ألوزون معايير أخرى باإلضافة إليه، كمراعاة حجم األنشطة التي يضطلع بها البلد المعني إلزالة المواد المستنفدة ل
. ةبثر على تكلفة السفر وأنشطة التوعية العامة المطلوأ يمكن أن يكون له مماوالنظر أيضا في حجم السكان والبلد 

، ولكن من المتوقع أن وحدات األوزون الوطنيةوأفيد بأن مستوى التمويل الحالي كاف لتلبية احتياجات غالبية 
وفي البلدان التي بها وحدات إلدارة المشروعات . 2010 يصبح تدريجيا غير كاف كلما تجاوزت البرامج سنة

بعض القيام ب لمواصلة وحدات األوزون الوطنيةستتوقف عن العمل بعد إكمال خطط اإلزالة، قد يضطر موظفو 
وفي بعض البلدان، أدى . أعمال الرصد والتوعية التي تقوم بها وحدات إدارة المشروعات في الوقت الحاضر

 في المائة مقارنة بالعمالت المحلية 40 في المائة و30دوالر األمريكي بنسبة تتراوح بين هبوط سعر صرف ال
تعرضها لمعدالت تضخم عالية مما ترك آثارا هامة على فادت عدة بلدان بأعالوة على ذلك، . إلى مشاكل كبيرة

 أنه للمحافظة على قدرة وذكر كثير من مسؤولي األوزون. أسعار المواد والخدمات المحلية فضال عن المرتبات
 وما بعده، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان جميع العوامل التي 2010 على العمل حتى عام وحدات األوزون الوطنية

 .تحدد التكلفة الفعلية

  األعمال المقبلة والتحديات الجديدة  .ثامنا

هام جديدة تنتظر  من الواضح أن هناك تحديات وم.تغيير الطلب على قدرات وحدات األوزون الوطنية 47
 التحدي المزدوح المتمثل في 2010 سنة ىحتسوف تواجه و. وحدات األوزون الوطنية خالل السنوات القادمة

ضمان االمتثال المستدام إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات ورابع كلوريد الكربون، وإعداد 
 سوف يتمثل عملها في التركيز 2010وبعد سنة . ية وإزالتهااستراتيجيات لمراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
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ورصد اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية الهيدروكلوروفلوروكربونية على تنفيذ خطط إزالة المواد 
عض والهالونات ورابع كلوريد الكربون والمحافظة عليها، وإتمام إزالة بروميد الميثل وكلوروفورم الميثيل، وفي ب

وقد تخلق . الحاالت المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
المهام المتعلقة بقطاع أجهزة االستنشاق مشاكل إضافية ألن األعمال المتصلة بأجهزة االستنشاق سوف تقتضي 

الك المواد الكلوروفلوروكربونية، وترشيح  جهات جديدة معنية في قطاع الصحة إذا استمر استهاشتراك
أما رصد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيتوقع أن يكون أكثر تعقيدا مما . االستخدامات الضرورية

وأظهر . كان الحال بالنسبة للمواد الكلوروفلوروكربونية، ألن المخلوطات أصعب في االكتشاف بواسطة الجمارك
واد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي أجري في مصر وبلدان الشبكة األفريقية الناطقة تحليل استهالك الم

، بكميات أكبر كثيرا 22-باإلنكليزية أن هذه المواد تستهلك في معظم البلدان، خاصة الهيدروكلوروفلوروكربون
 ذات حجم االستهالك وفي بعض البلدان كمصر وجنوب أفريقيا وبعض البلدان. من المواد الكلوروفلوروكربونية

 22- استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبصفة رئيسية الهيدروكلوروفلوروكربونلوحظ أنالمنخفض 
 األربع أوتنامى بدرجة شديدة للغاية في السنوات الثالث يب، 142-وإلى حد ما الهيدروكوروفلوروكربون

ن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الوجهة المادية وفي بعض الحاالت، يصل االستهالك الحالي م. الماضية
قصى طلب للبلد على المواد الكلوروفلوروكربونية، مما يدل على الطلب أإلى أربعة أضعاف ) باألطنان المترية(

وحدات األوزون الوطنية  ر منكما يفترض كثي. ية في المستقبلالمحتمل الستثمارات كبيرة ومشاريع غير استثمار
 وأن 2010لطلب على المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات المستردة والمعاد تدويرها قد يزيد بعد عام أن ا

 .بعض االتجار غير القانوني قد يجعل من الضروري مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لإلنفاذ والرصد والتوعية

لبية البلدان التي تمت زيارتها، أن يتوقع معظم البلدان التي ردت على االستبيان، وغا .تقييم عبء العمل 48
يتطلب تنفيذ تدابير بروتوكول مونتريال الخاصة بمراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بذل مزيد من الجهود 

وأكدت . ألغراض التوعية وإعداد األنظمة وبناء القدرات وفرض ضوابط االستيراد والرصد والثقيف والتدريب
ضرورة زيادة الجهود ) على سبيل المثال، مصر والكاميرون وماليزيا وموريتانيا(ية بعض وحدات األوزون الوطن

رغم عدم ذكر مبالغ (طلبت تمويال إضافيا ) كألبانيا وبنغالديش(بل إن بعض البلدان . المبذولة للرصد واإلنفاذ
وفلوروكربونية وأجهزة غراض المساعدة التقنية في إعداد استراتيجيات في قطاع المواد الهيدروكلورأل) معينة

وفي مصر، أشير إلى بنوك الهالونات باعتبارها مشروعا طويل األمد . االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
وتتوقع وحدة األوزون الوطنية اللبنانية . 2010مشاركة من وحدة األوزون الوطنية بعد سنة استمرار اليتطلب 

زالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية وإعداد خطة إزالة  من أجل اإل2010زيادة في عبء العمل حتى سنة 
ونظرا ألن بلدان غرب آسيا من المستهلكين الهامين للمواد المستنفدة لألوزون . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

بيرا بسبب المناخ الذي يتطلب تكييف الهواء معظم العام، سوف يظل تحويل أجهزة تكييف الهواء يمثل تحديا ك
فقد أشارت .  في عدد قليل من البلدان2010غير أنه ال تتوقع تغييرات كبيرة بعد سنة . خالل األعوام القادمة

موريشيوس، على سبيل المثال، إلى أن وحدة األوزون الوطنية مكتفية ذاتيا ومستعدة لالضطالع بإزالة المواد 
إزالة  يعتبر فيها أنماليزيا وناميبيا ونيبال كذلك، حيث وال تتوقع تغييرات هامة في . الهيدروكلوروفلوروكربونية

 محل جميع األنشطة التي اضطلع بها إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية تحلالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 .في الماضي

 ثمة تصور بين وحدات األوزون الوطنية مؤداه أن مستويات التمويل .احتياجات التمويل في المستقبل 49
.  وتجاوزتهما2015 والعام 2011الحالية سوف تصبح بدرجة مطردة غير كافية كلما اقتربت البرامج من العام 

ويشار في معظم الحاالت إلى تزايد الجهود المطلوبة في مجاالت التوعية العامة وإعداد األنظمة وإنفاذها ألغراض 
) مثل ترينيداد وتوباغو(وأفاد بعض البلدان . لتجارةمراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها وضوابط ا

إلى أن خط األساس الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باألطنان المترية وعدد مستوردي المواد 
. الهيدروكلوروفلوروكربونية ارتفعا ارتفاعا كبيرا عما كان عليه الحال بالنسبة للمواد الكلوروفلوروكربونية

ميرون إلى ضرورة النهوض بالتوعية خارج العاصمة مما يتطلب من موظفي وحدة األوزون الوطنية وأشارت الكا
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وقالت موريتانيا أيضا إن مزيدا من األموال الزمة لزيادة قدرة موظفي . القيام برحالت متواترة وعالية التكلفة
ك التي ما زالت السفن ومرافق وحدة األوزون الوطنية على االنتقال، وخاصة لتحسين رصد موانئ صيد األسما

أجابت جميع  ،وفي منطقة البحر الكاريبي. عامة تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية للتبريدفيها التخزين البارد 
 بمستواه الحالي التعزيز المؤسسيالبلدان التي وصلت منها ردود بالنفي على السؤال المتعلق بمدى كفاية تمويل 

وأشارت بعض البلدان، مثل غانا وكينيا، إلى أن مستويات .  األوزون الوطنية في المستقبللتلبية احتياجات وحدات
 .التمويل الحالية ليست كافية لتغطية جميع األنشطة المقررة مما ينتج عنه إجراء تخفيضات على هذه األنشطة

، ال يمكن سيمشروعات التعزيز المؤسوفيما عدا الدعم العيني الذي يمثل عنصرا ضروريا في معظم  50
وقد أفادت . لمساهمة الحكومة أن تحل ولو جزئيا محل دعم الصندوق المتعدد األطراف إال في حاالت استثنائية

 فيها مندمجة عضويا في  األوزون الوطنيةةوحدموريشيوس، على سبيل المثال، بوجود هذه الحاالت الخاصة ألن 
وفي ناميبيا يفترض . ةوحدالتاحا لدفع مبالغ الحوافز لموظفي وزارة البيئة، ولكنها توقعت أن يظل بعض التمويل م
وتعد ماليزيا من البلدان التي يمثل فيها التمويل الحكومي . أنه يمكن إكمال أنشطة التوعية من الموارد الحكومية

قد أن المشارك مساهمة كبيرة في األنشطة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون، ولكن حتى في هذه الحالة يعت
 .استمرار دعم الصندوق المتعدد األطراف ضروري

  تقييم عام لمشروعات التعزيز المؤسسي بتقييمها كدراسات حاالت قطرية  .تاسعا

 مشروعات التعزيز المؤسسيتم تحديد مجموعة من المؤشرات النوعية بصفة رئيسية وطبقت على جميع  51
ويرد وصف للمعايير المستخدمة لتحديد هذه المؤشرات في .  التي جرى تقييمها في دراسات الحالة القطرية14الـ

وجرى تقسيم العوامل الرئيسية كاألوضاع . 6 بالمرفق األول، وتعرض نتائج تطبيقها في الجدول 5الجدول 
 والنتائج المحققة واإلبالغ  األوزون الوطنيةةوحدالخارجية والدعم المتلقى من مختلف الجهات المعنية وقدرة 

جات بالنسبة لكل بلد وكل ثم جمعت الدر). 1-(أو ) 0(أو ) 1(+لى مؤشرات وكان تقييمها على أساس والتخطيط إ
ورغم أن هذه المنهجية ال تسمح بالتحليل البالغ الدقة فإنها ).  في المرفق األول6انظر الجدول (عامل تم تحديده 

 دراسات الحالة القطرية وتكمل تتيح نظرة عامة على القضايا، وتشير إلى بعض مواطن الضعف في تلخيص
 .النتائج المستمدة من االستبيانات والمناقشات التي جرت في اجتماعات الشبكات

تمثلت الصعوبة الرئيسية في تفسير الدرجات التي قدمها ثمانية استشاريين قاموا بتطبيقها في دراسات  52
ولم تبذل لذلك أي محاولة الستخالص . ريقة موحدةبطالحالة بدون تبادل الرأي معا وبالتالي ربما لم يطبقوها دائما 

 .استنتاجات بناء على المقارنة بين البلدان

ولوحظ أن االمتثال ألهداف . أعطت الدرجات اإلجمالية حسب معايير التقييم بعض نتائج تدعو لالهتمام 53
لك وضوح التقارير  درجة يمكن منحها، ويليه في ذ14 من إجمالي 12ات وتبلغ درجاإلزالة حصل على أقوى ال

  األوزون الوطنيةةوحدوأظهر كل من استمرار عمل ). 9(، ثم االمتثال اللتزامات اإلبالغ المالي )11(النهائية 
، وإعداد التشريعات المرتبطة بالمواد المستنفدة لألوزون )9(، والدعم المتلقى من الجهات االقتصادية المعنية )9(
 ).8( والبرنامج القطري 7ويليها في ذلك اإلبالغ بالبيانات بموجب المادة أيضا نتائج إيجابية للغاية، ) 9(

، وتمديدات )1(، ومستوى التمويل )1(ولوحظت مواطن الضعف الرئيسية فيما يتعلق بصرف المبالغ  54
، واألوضاع االقتصادية )5(، يليها بعض مشاكل فيما يتعلق باالستقرار السياسي )1 (مشروعات التعزيز المؤسسي

وكان القصور الرئيسي فيما يتعلق بصرف المبالغ يتمثل في حاالت التأخير في صرف المبالغ، إما ألسباب ). 4(
 التحكم فيها، كمتطلبات اإلبالغ المالي، أو خارجة عن نطاق سيطرتها كطرائق  األوزون الوطنيةةوحديمكن ل

 وحدات األوزون الوطنية التمويل يقيد قدرة واعتبر البعض أن مستوى. الوكاالت المنفذةالتحويل التي تستخدمها 
أما طلبات التمديد فنادرا ما تقدم في مواعيدها أو قبل اإلنجاز المقرر . على العمل في الوقت الحاضر أو المستقبل
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 أو خارجة عن  األوزون الوطنيةةوحدتتعلق بللمرحلة الجاري تنفيذها، ولكن التأخير كثيرا ما يعزى ألسباب 
 .إرادتها

، وقدرة )6( الوكاالت المنفذةو) 6(التقييم في النطاق األوسط بالدعم المتلقى من الحكومة درجات علقت وت 55
، ومقارنة النتائج المخطط لها بالنتائج )8(، والتمويل المشارك )7( من حيث الموظفين وحدات األوزون الوطنية

 ).6(المتحققة 

  تفاقات األخرى البيئية متعددة األطرافمقارنة بجهود بناء القدرات في إطار اال  .عاشـــرا

اتفاقية يعمل مرفق البيئة العالمية بمثابة اآللية المالية التفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي و 56
اآللية األخرى هي (استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وهو إحدى أليتين ماليتين التفاقية مكافحة التصحر 

يات مواعيد نهائية وليست ألي من هذه االتفاق). عالمية، وهي غير مكلفة بالتمويل، وإنما تقوم بدور الوسيطاآللية ال
ومن ثم فإن مرفق البيئة العالمية ال يدعم الجهود الوطنية . محددة المتثال البلدان النامية في الوقت الحاضر

عم إنشاء وحدات وطنية معينة عن طريق داف، وال يا الصندوق المتعدد األطرلالمتثال بالطريقة التي يدعمها به
 .تمويل تكاليف الموظفين

غير أن مرفق البيئة العالمية كان وما زال يقدم المساعدة على تطوير القدرات في إطار مجموعة متنوعة  57
 :من البرامج

دم مبلغ  وق2001يعمل برنامج التقييمات الذاتية لالحتياجات من حيث القدرات الوطنية مذ عام   )أ(
 بلدا لمساعدتها في إعداد التقييمات الذاتية الحتياجاتها 153 دوالر أمريكي لكل من 200 000

وبعد أن تحدد . وأولوياتها من حيث القدرات الالزمة لتنفيذ االتفاقيات البيئية الدولية الرئيسية
وقد فعلت . ليهاجرى تشجيعها على إعداد خطة عمل للتغلب عكان يالبلدان الثغرات في قدراتها، 

وهذا مماثل إلعداد البرامج القطرية لتنفيذ . ذلك تقريبا جميع البلدان المشاركة في المرفق
ُيتبع بالضرورة بتمويل لمواصلة أنشطة بناء القدرات لجميع البلدان  ه البروتوكول مونتريال ولكن

  .المشاركة

بيئة العالمية، قدم الدعم للبلدان في تنظيم في إطار مبادرة الحوار الوطني التي يدعو إليها مرفق ال  )ب(
وكان الهدف من ذلك زيادة الوعي بشأن . عملية للتشاور مع الجهات المعنية المختلفة في كل بلد

ومع ازدياد . المرفق بين هذه الجهات المعنية وبناء قدرة مراكز التنسيق الوطنية التابعة للمرفق
وتجرى أيضا مشاورات .  نشر السياسات ومناقشتهاوعي البلدان بالمرفق، تحول التركيز إلى
وقد ركزت هذه المشاورات بصفة رئيسية على . لتبادل الخبرات على الصعيد دون اإلقليمي

طريقة العمل الجديدة المتبعة في مرفق البيئة العالمية، وهي على وجه التحديد إطار تخصيص 
  .الموارد

للدعم القطري، وذلك لمساعدة البلدان لبيئة العالمية امرفق  برنامج 2006آذار /أنشئ في مارس  )ج(
  .على الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقيات األربع

 :ويدعم مرفق البيئة العالمية بناء القدرات أيضا في إطار برامج خاصة بكل اتفاقية 58

دان في إعدادها في إطار االتفاقية المتعلقة بتغير المناخ، دعمت المساعدة المقدمة من المرفق البل  )أ(
الثاني، والثالث، والرابع في حاالت قليلة، البالغات البالغ الوطني األول المقدم لالتفاقية، و

 400 000ويبلغ التمويل الموحد . وتدخل عناصر بناء القدرات في الميزانيات الموافق عليها
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ة ماليين من دوالر أمريكي، وتلقت بعض البلدان الكبيرة مثل البرازيل والصين والهند عد
  .الدوالرات األمريكية

وفي إطار االتفاقية المتعلقة بتغير المناخ أيضا، يقدم الدعم لبرامج العمل الوطنية للتكيف الخاصة   )ب(
  .تطوير القدراتمعينة في مجال  في حالة تحديدها احتياجات بأقل البلدان نموا

العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفي إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، يجري تمويل خطط   )ج(
  .وتحديد احتياجات تطوير القدرات

وفي إطار اتفاقية مكافحة التصحر، جرى تمويل برنامج شامل عالمي لبناء القدرات في أقل   )د(
  .البلدان نموا وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية

ة، يجري تمويل خطط التنفيذ الوطنية وفي إطار اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابت  )هـ(
  .عندما تحدد البلدان أيضا احتياجاتها في مجال تطوير القدرات

 سواء –وباإلضافة إلى ما تقدم، يدعم مرفق البيئة العالمية بناء القدرات في إطار مشروعات موافق عليها  59
 .في ذلك المشروعات االستثمارية أو مشروعات المساعدة التقنية
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Table 1:  Outstanding ratifications of amendments to the Montreal Protocol 
 

Party London 
Amendment 

Copenhagen 
Amendment 

Montreal 
Amendment 

Beijing 
Amendment 

Angola         
Antigua and Barbuda 23.02.1993(Ac) 19.07.1993(Ac) 10.02.2000(R)   
Bahrain 23.12.1992(At) 13.03.2001(R) 13.03.2001(R)   
Bangladesh 18.03.1994(R) 27.11.2000(At) 27.07.2001(At)   
Bolivia 03.10.1994(Ac) 03.10.1994(Ac) 12.04.1999(Ac)   
Bosnia and Herzegovina 11.08.2003(Ac) 11.08.2003(Ac) 11.08.2003(Ac)   
Botswana 13.05.1997(Ac) 13.05.1997(Ac)     
Brunei Darussalam         
Cameroon 08.06.1992(At) 25.06.1996(At)     
Cape Verde 31.07.2001(Ac) 31.07.2001(Ac) 31.07.2001(Ac)   
Chad 30.05.2001(R) 30.05.2001(R) 30.05.2001(R)   
China 14.06.1991(Ac) 22.04.2003(Ac)     
Costa Rica 11.11.1998(R) 11.11.1998(R) 01.12.2005(R)   
Côte d'Ivoire 18.05.1994(R) 08.10.2003(R)     
Djibouti 30.07.1999(Ac) 30.07.1999(Ac) 30.07.1999(Ac)   
Dominican Republic 24.12.2001(Ac) 24.12.2001(Ac)     
Ecuador 23.02.1993(R) 24.11.1993(At) 16.02.2007(Ac)   
Egypt 13.01.1993(R) 28.06.1994(R) 20.07.2000(R)   
Ethiopia         
Georgia 12.07.2000(Ac) 12.07.2000(Ac) 12.07.2000(Ac)   
Guinea 25.06.1992(Ac)       
Haiti 29.03.2000(Ac) 29.03.2000(Ac) 29.03.2000(Ac)   
Iran (Islamic Republic of) 04.08.1997(At) 04.08.1997(At) 17.10.2001(At)   
Kenya 27.09.1994(R) 27.09.1994(R) 12.07.2000(R)   
Lebanon 31.03.1993(Ac) 31.07.2000(Ac) 31.07.2000(Ac)   
Lesotho         
Libyan Arab Jamahiriya 12.07.2001(Ac) 24.09.2004(Ac)     
Malawi 08.02.1994(At) 28.02.1994(Ac)     
Mauritania 22.07.2005(At) 22.07.2005(At) 22.07.2005(At)   
Mongolia 07.03.1996(Ac) 07.03.1996(Ac) 28.03.2002(R)   
Morocco 28.12.1995(Ac) 28.12.1995(Ac)     
Mozambique 09.09.1994(Ac) 09.09.1994(Ac)     
Myanmar 24.11.1993(Ac)       
Nepal 06.07.1994(Ac)       
Nicaragua 13.12.1999(R) 13.12.1999(R)     
Papua New Guinea 04.05.1993(Ac) 07.10.2003(Ac)     
Peru 31.03.1993(Ac) 07.06.1999(Ac) 20.05.2008(Ac)   
Qatar 22.01.1996(Ac) 22.01.1996(Ac)     
Saint Kitts and Nevis 08.07.1998(Ac) 08.07.1998(R) 25.02.1999(R)   
Saint Vincent and the Grenadines 02.12.1996(Ac) 02.12.1996(Ac)     
Saudi Arabia 01.03.1993(Ac) 01.03.1993(Ac)     
Solomon Islands 17.08.1999(Ac) 17.08.1999(Ac) 17.08.1999(Ac)   
Syrian Arab Republic 30.11.1999(Ac) 30.11.1999(Ac) 30.11.1999(Ac)   
Vanuatu 21.11.1994(At) 21.11.1994(At)     
Yemen 23.04.2001(Ac) 23.04.2001(Ac) 23.04.2001(Ac)   
Zimbabwe 03.06.1994(R) 03.06.1994(R)     
Total Not Ratified 4 7 23 46 
     
  Not Ratified    
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Table 2:  Overview of non-compliance of Article 5 countries with reduction targets 
for ODS consumption1 

Chemical Country In non-
compliance 

with the 
freeze 

In non-
compliance 

with the 2005 
reduction 

target 

In non-
compliance 

with the 2007 
reduction 

target 

Year of latest 
consumption 
data reported 

Bosnia and Herzegovina2       2007 
Cote d'Ivoire       2007 
Lao People's Democratic Republic       2007 

CFC 

Solomon Islands       2006 
Halon Somalia     Not Applicable 2006 

Ecuador     Not Applicable 2007 Methyl 
Bromide Honduras     Not Applicable 2007 

Bolivia Not Applicable   Not Applicable 2007 
Chile Not Applicable   Not Applicable 2007 
Cuba Not Applicable   Not Applicable 2007 
Indonesia Not Applicable   Not Applicable 2007 
Mexico Not Applicable   Not Applicable 2007 

CTC 

Paraguay Not Applicable   Not Applicable 2007 
TCA None     Not Applicable   

1Fields shaded in dark grey signify that compliance with the reduction step required has not been achieved and/or maintained, according to the 
latest data reported. 
2Bosnia and Herzegovina was in compliance with its CFC plan of action in 2005 and was therefore regarded as a country in good standing. 
However, for 2007 the country reported 22.1 ODP tonnes which is far above the allowed amount of 3 ODS tonnes according ot their CFC plan 
of action. 
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Table 3:  Implementation profile of countries of the English-speaking Africa Regional Network 
with significant IS delays 

Country ODS 
phase-out 
projects 

approved 

ODS 
phase-out 
projects 

completed 

Total 
amount 

approved 
for projects 

(US $) 

Total 
amount 

disbursed 
(US $) 

ODS 
approved 

to be 
phased out 

(ODP 
tonnes) 

ODS 
phased 

out 
(ODP 

tonnes) 

Baseline CFC 
consumption 

2006 CFC 
consumption 

Total IS 
funds 

approved 
(US $) 

Cumulative 
months 

IS delays 

Estimated 
IS funds 
foregone 

due to 
delays 
(US $) 

Botswana 11 7 646,686 421,954 7.3 1.7 6.9 0.7 246,546 101 423,182 
Egypt 88 82 43,720,396 33,625,094 4,069.20 3,639.30 1,668.00 593.6 1,289,626 17 308,896 
Kenya 34 28 4,078,637 3,002,057 533.9 237 239.5 57.7 711,667 71 985,945 
Lesotho 12 9 416,691 320,721 6.2 5.4 5.1 0 136,000 49 79,998 
Libya 28 21 6,011,198 4,021,639 1,527.30 654.8 716.7 115.7 157,000 59 320,8322 
Mauritius 19 16 1,295,081 1,116,194 57.7 55.6 29.1 In 2007    0.0 170,000 115 367,530 
Mozambique 12 9 615,123 456,492 22.4 7 18.2 2.7 253,280 84 360,165 
Namibia 14 11 836,818 647,027 17.4 15.9 21.9 0 276,472 35 79,259 
Nigeria 110 103 30,792,185 25,460,743 5,605.00 4,372.20 3,650.00 454 1,280,000 73 638,650 
Seychelles 13 10 518,928 278,356 2.4 2.4 2.9 0 173,167 76 157,517 
Sudan 21 18 2,937,455 2,233,264 564 542 456.8 120 538,560 36 188,831 
Swaziland 11 7 477,026 343,933 24.9 1.5 24.6 0.2 185,664 84 264,155 
Tanzania 18 12 1,614,327 1,109,921 345.1 190 253.9 54 183,200 62 192,317 
Uganda 13 9 747,941 491,385 44.5 34 12.8 0 64,515 138 288,6582 
Zambia 18 13 952,071 596,764 30.5 24.7 27.4 6.6 191,520 78 189,570 
Zimbabwe 36 30 8,113,684 5,607,623 495.9 275.7 451.4 63 695,600 39 230,108 
Total 458 385 103,774,247 79,733,168 13,354 10,059 7,585 1,469 6,552,817 919 5,075,613 
             
Legend   Advanced compliance with complete phase-out of CFC consumption 
   Compliance with 50 % reduction in CFC consumption      
            
1 Delays calculated as months between planned date of completion of one phase and approval date for the following one. 
2 Assuming further IS phases would have been approved with continuous funding until November 2008. 
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Table 4:  Status of the NOU in the Government 
 

Country Status in Government NOU Staff Support from 
Government 

Albania Project Department of the 
Ministry of Environment, 
Forestry and Water 
Management 

2 professional staff members, 
1 support staff member, paid 
from IS funds. For special 
tasks part-time experts 
contracted 

Full support from 
Government, direct 
access to Minister’s 
Cabinet 

Bangladesh Ministry of Environment 
and Forest, Department of 
Environment, located but 
not fully integrated in the 
Ministry 

1 professional expert and 
4 support staff members paid 
from IS project 

Good support from 
Government reported 
despite long and 
complicated approval 
procedures 

Cameroon Ministry of Environment 
and Nature Protection 

Coordinator is civil servant 
on Government’s payroll 
(basic salary), 1 professional 
expert and 3 support staff 
members paid from IS 
project 

Full support from 
Government reported  

Egypt Ministry of State for 
Environmental Affairs 

6 professional and 4 
supporting staff members 
funded from IS project 

Plans well integrated 
into the Government’s 
overall work plan. Full 
support from 
Government 

Lebanon Ministry of Environment 2 professional staff members, 
1 of them paid from IS funds 
and 1 from NPMP, and 1 
support staff paid from IS 
project  

Despite political and 
administrative 
problems during the 
last years, good 
support from Ministry 

Malaysia Ministry of Natural 
Resources and 
Environment, Ozone 
Protection Section 

8 permanent and 3 
contractual staff members. 
Salaries of permanent staff 
members paid by 
Government 

Full support from the 
Directorate General of 
Environment 

Mauritania Ministry of Environment National Coordinator, 
secretary and part-time 
consultants are all members 
of civil service 

Full support from the 
Ministry reported 

Mauritius Ministry of Environment NOU staffed by officers from 
the Ministry on part-time 
basis. No external 
recruitment. Ozone officer 
and 4 environmental officers 
are members of different 

Fully integrated in 
Government’s 
structure; good support 
from Permanent 
Secretary of Ministry 
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Country Status in Government NOU Staff Support from 
Government 

departments of the Ministry 

Morocco Ministry of Industry, 
Trade and New 
Technologies 

NOU staffed by two officers 
from the Ministry on a part-
time basis (Division Chief 
and Chief of Unit). Receive 
topping up of salaries from 
IS. 

NOU reports directly 
to and has the full 
support from the 
Secretary General of 
Ministry 

Namibia Ministry of Industry and 
Trade 

Ozone Officer was paid by 
the Government but position 
is vacant. NOU is led by 
Assistant Coordinator paid 
from IS funds. Operations 
mostly handled by support 
staff and local consultants. 

General support from 
the Government but 
Ozone Officer not yet 
replaced, lack of 
qualified personnel. 

Nepal Bureau of Standards and 
Metrology within the 
Ministry of Industry, 
Commerce and Supplies 

Coordinator is high level 
Government officer paid by 
Government. 3 staff 
members paid from IS funds. 

Full support from 
Government reported. 

Philippines Department of 
Environment and Natural 
Resources, Environmental 
Management Bureau 

8 staff members, 2 of them 
permanent members and 
6 contracted staff funded 
from IS project. 

Support from 
Government, direct 
access to senior 
decision-makers. 

Trinidad and 
Tobago 

Ministry of Housing, 
Planning and 
Environment, 
Environmental 
Management Authority 

Coordinator is Government 
officer paid by the 
Government, 1 assistant 
funded under IS project. 

NOU going through 
transition period due to 
reorganization at the 
Ministry where a new 
MEA unit is being 
created. 

Venezuela Ministry of Environment, 
Direction of Air Quality 
Control and FONDOIN, 
an autonomous 
Government body for 
technical operations 

6 professionals, 1 technician, 
3 support staff members, 
salary cost partly paid by IS 
project. 

Very well integrated 
within the different 
Government 
institutions. 
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Table 5:  Criteria for allocating scoring points to IS projects evaluated 

1. External conditions 

1.1 Political stability 
 
 + = continuously stable political conditions, stable government 
 0 = changes in relevant ministries or departments, new elections, in a consolidated constitutional 
   framework 
 - = frequent political changes, disruptions, conflictive developments 
 
1.2 Economic conditions 
 
 + = consolidated economic conditions, positive trend in economic development 
 0 = specific problems related to reforms and/or economic transition 
 - = serious economic problems, incalculable developments 
 
2. Support received from 

2.1 Government 
 
 + = Government assigns high political priority to environmental issues 
 0 = low priority assigned to ozone issues but interest in fulfilling commitments with   
   international obligations 
 - = conflicting interests between economic and environmental priorities in Government 

 
2.2 Economic stakeholders 
 
 + = active participation of economic stakeholders in ODS phase-out process 
 0 = formal but not clearly active cooperation of stakeholders with NOU 
 - = conflict of interest between NOU and economic stakeholders 
 
2.3 Implementing agencies 
 
 + = full and satisfactory cooperation between NOU and implementing agency 
 0 = besides some differing views, good cooperation 
 - = open disaccord between NOU or Government and implementing agency 
 
3. Capacity of the NOU 

3.1 Continuity of operation 
 
 + = 1 or 2 ozone coordinator in office since the establishment of the NOU 
 0 = 3 or more ozone coordinators since the establishment of the NOU 
 - = frequent turnover in NOU’s staff, or no designated ozone officer 
 
3.2 Staff capacity 
 
 + = NOU full operational regarding staff number, qualification and infrastructure 
 0 = capacity of NOU limited by insufficient personnel or technical endowment 
 - = NOU is not operational 
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3.3 Counterpart funding 
 
 + = Government provides effective contribution to IS funding 
 0 = Government’s contribution is limited to facilities in kind 
 - = no Government’s contribution to the IS project 
 
3.4 Disbursement 
 
 + = MLF fund for IS project fully disbursed by the date approved for the project 
 0 = MLF funds only partly disbursed due to reasons beyond the NOU’s competence 
 - = significant delay in disbursing MLF funds due, at least partly, to reasons under the country’s  
   responsibility 
 
3.5 Level of funding 
 
 + = current level of MLF funding is sufficient for covering activities under  IS 
 0 = current level of MLF funding may restrict operational capacity of the NOU during the years  
   to come 
 - = current level of MLF funding seriously impairs the NOU’s operational capacity   
 
3.6 Extensions of IS 
 
 + = extensions requested and approved by the dates planned due to project completion as  
   planned and in time 
 0 = delay of IS extension because of reasons not under the control of the NOU 
 - = significant delay due mainly to reasons attributable to the Government or the NOU 
 
4. Results 

4.1 Compliance with the ODS phase-out targets 
 
 + = full and probably sustainable compliance with ODS phase-out plan 
 0 = risk of non-compliance in case of any of the controlled substances 
 - = non-compliance with phase-out targets 
 
4.2 ODS-related legislation 
 
 + = legislation in place covering all ODS-related regulations required 
 0 = legislation drafted under approval, or regulations needed to be completed  
 - = legislation not prepared yet 
 
4.3 Ratification of Montreal Protocol Amendments 
 
 + = all amendments of the Montreal Protocol ratified 
 0 = ratification of the outstanding amendments prepared and under approval 
 - = ratification of one or more amendments not prepared yet and outstanding
4.4 Completing planned activities and achieving planned results 
 
 + = all planned activities completed and all planned results achieved 
 0 = majority of planned activities completed and planned results achieved 
 - = lesser part of planned activities completed and few planned results achieved 
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5. Reporting and planning 

5.1 Terminal report (TR) 
 
 + = TR contains clear and detailed results related to the objectives 
 0 = Relation between objectives and results is not evident in the TR 
 - = Scanty or vague information regarding results in the TR 
 
5.2 Data reporting under Article 7 and country programme 
 
 + = full compliance with data reporting obligations (Article 7 and CP) 
 0 = 2006 data reports submitted with delay and/or incomplete 
 - = data reports for 2005 not yet submitted  
 
5.3 Financial reports 
 
 + = full compliance with reporting obligations on financial expenses 
 0 = financial reports submitted with delay 
 - = financial reports not submitted 
 
5.4 Extension request (ER) 
 
 + = ER contains clear and detailed objectives related to the achievements of the previous phase 
 0 = Relation between objectives and previous results is not evident in the ER 
 - = Scanty or vague objectives 
 

- - - - 
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Table 6:  Overview of points scored by IS projects evaluated 

COUNTRY Albania Bangladesh Cameroon Egypt Lebanon Malaysia Mauritania Mauritius Morocco Namibia Nepal Philippines Trinidad and 
Tobago 

Venezuela Total 
Max.+14 
Min. -14 

Evaluation scoring criteria                
External conditions                

Political stability +1 0 0 +1 -1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 +1 -1 5 
Economic conditions 0 0 0 +1 -1 +1 0 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 4 

                
Support received from                

Government 0 0 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 6 
Economic stakeholders +1 0 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 9 
Implementing agencies +1 -1 +1 +1 +1 0 +1 0 +1 0 0 0 +1 0 6 

                
Capacity of the NOU                
Continuity of operation +1 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 +1 0 9 

Staff capacity +1 0 0 +1 +1 +1 0 +1 0 0 +1 0 0 +1 7 
Counterpart funding 0 0 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 8 

Disbursement 0 -1 0 +1 +1 -1 0 -1 0 0 +1 0 0 +1 1 
Level of funding 0 0 0 +1 -1 0 0 +1 -1 0 +1 0 0 0 1 
Extensions of IS 0 -1 +1 +1 +1 -1 0 -1 -1 +1 +1 -1 0 +1 1 

                
Results                

Compliance with the ODS 
phase-out targets 

+1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 - 12 

ODS-related legislation 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 9 
Ratification MP Amendements +1 -1 0 0 0 +1 0 +1 0 +1 -1 +1 +1 +1 5 

Completing planned activities and 
achieving planned results 

+1 0 +1 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0 +1 +1 6 

                

Reporting and planning  
 

       
  

    

Terminal report (TR) +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 +1 11 

Data reporting under Article 7 and 
Country Programme 

+1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 9 

Financial reports +1 0 0 +1 +1 0 0 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 8 

Extension request (ER) 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 9 

                

Total (max. +19; min. -19) +11 -2 +10 +15 +7 +10 +8 +14 +7 +14 +8 +7 +11 +8 125 

               125of 266 
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Annex II 

SELECTED DECISIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
ON INSTITUTIONAL STRENGTHENING 

 
The Fifth Meeting of the Executive Committee decided: 

Support for institutional strengthening within an Article 5 Party, though not explicitly contained in the 
guidelines on incremental costs adopted by the Parties, might, in exceptional cases, be an essential 
element in achieving the objectives of the Fund and the Montreal Protocol. As such, limited funding or 
assistance should be provided by the Fund for institutional strengthening. The level of such funding 
should be decided upon by the Executive Committee on the basis of a recommendation from the 
Secretariat taking into consideration the amount of controlled substances consumed in that country and 
the linkage between the institutional strengthening and specific implementation projects. 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16, para. 28d) 
(Supporting document: UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/20) 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/Inf.3) 

The Seventh Meeting of the Executive Committee decided: 

The main objective of institutional strengthening is to provide necessary resources to an eligible country 
to enable it to strengthen a mechanism within the country to facilitate expeditious implementation of 
projects for speedy and effective phase-out of the controlled substances as well as to ensure the effective 
liaison between the country on the one hand, and the Executive Committee, the Fund Secretariat, and the 
Implementing Agencies on the other. 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/30, para. 74.2) 
(Supporting document: UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/20) 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/Inf.3) 

The Nineteenth Meeting of the Executive Committee decided: 
 

(a) In the case of countries requesting institutional-strengthening projects for the first time, 
approval would be for three years; 

(b) Initial renewals would be at the same level of funding as the first approval; would be for 
two years; and would be conditional upon a report of progress and an articulated plan of 
future actions, this report to be submitted six months before the end of the three-year 
approval period; and 

(c) Any subsequent renewal would also be for two years; and would also be conditional upon 
a report of progress and an articulated plan of future actions. 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/19/64, decision 19/29, para. 54) 

The Twenty-fourth Meeting of the Executive Committee decided: 

(a) That some flexibility should be shown in how countries used the funds approved under 
projects for renewal of institutional strengthening and that, while slight variations in 
funds transferred between budget lines could be accepted, overall accountability was 
essential; 
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(b) That, while a full copy of a progress report submitted under an institutional strengthening 
renewal should be made available to those members of the Executive Committee that 
requested one, provision of a summary in documentation for the meeting would suffice. 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/47, decision 24/23, para. 46) 

The Thirtieth Meeting of the Executive Committee decided: 

(a) To take note of the final report on the 1999 evaluation of institutional strengthening 
projects and draft follow-up action plan; 

(b) To urge all Article 5 countries with institutional strengthening projects to ensure that: 

(i) The National Ozone Unit is given a clear mandate and responsibility to carry out 
the day-to-day work in order to prepare, coordinate and, where relevant, 
implement the government's activities to meet its commitments under the 
Montreal Protocol; this also requires access to decision-makers and enforcement 
agencies; 

(ii) The National Ozone Unit’s position, capacities, and continuity of officers, 
resources and lines of command within the authority in charge of ozone issues 
are such that the National Ozone Unit can carry out its task satisfactorily; 

(iii) A specified high-level officer or a post within the authority is given overall 
responsibility for supervising the work of the National Ozone Unit and ensuring 
that action taken is adequate to meet commitments under the Protocol; 

(iv) Necessary support structures, such as steering committees or advisory groups are 
established, involving other appropriate authorities, the private sector and non-
governmental organizations, etc.; 

(v) Personnel and financial resources and equipment provided by the Multilateral 
Fund are fully allocated to the task of eliminating ODS consumption and 
production and are made available to the National Ozone Unit; 

(vi) Annual work plans for the National Ozone Unit are prepared and integrated in 
the authorities' internal planning processes; 

(vii) A reliable system to collect and monitor data on ozone depleting substances 
imports, exports and production is established; and 

(viii) Measures taken and problems encountered are reported to the Secretariat and/or 
the Implementing Agency in charge of the institutional strengthening project 
when required by the Executive Committee. 

(c) To request the Secretariat, in collaboration with interested Article 5 and non-Article 5 
countries and the Implementing Agencies, to prepare general principles for agreements 
between governments and the Implementing Agencies on new and renewed institutional 
strengthening projects which incorporate the elements under (b), while recognizing that 
the agreements should be appropriate and adaptable to the specific situation in different 
countries. These principles should emphasize that action to be undertaken should be 
stated in general terms only in the institutional strengthening agreement; 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8 
Annex II 

 

3 

(d) To instruct the Implementing Agency in charge of the institutional strengthening project 
to follow up the phase-out status and problems encountered by the National Ozone Unit 
and discuss and propose possible solutions with them; 

(e) To instruct all Implementing Agencies to ensure that their project proposals are based on 
the current strategic planning of the Article 5 country government and ensure that the 
National Ozone Unit is fully involved in the planning and preparation of projects, 
regularly provide National Ozone Units with information on the progress of project 
implementation and assist them in improving their capacity to monitor and evaluate 
projects implemented and their impact at the country level; 

(f) To request the Implementing Agencies to define a procedure to justify reallocation of 
funds among the budget lines of institutional strengthening projects and report to the 
Thirty-first Meeting of the Executive Committee; and 

(g) To request UNEP and UNIDO to review whether quarterly progress reporting can be 
extended to six-month intervals and to report thereon to the Thirty-first Meeting of the 
Executive Committee. 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/41, decision 30/7, para. 24) 
(Supporting document: UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/6 and Corr.1) 

The Thirty-fifth Meeting of the Executive Committee decided that all institutional strengthening projects 
and renewals shall be approved at a level that is 30 per cent higher than the historically agreed level. This 
will help countries carry out the new strategic framework agreed, and provide increased support for 
critical areas such as public awareness. The level of institutional strengthening funding noted above 
should prevail until 2005 when it should again be reviewed. This proposal would also include a clear 
commitment that this level of institutional strengthening or a level close to it should prevail for all Article 
5 Parties until at least 2010, even if they should phase-out early. It should also be noted that, in addition to 
this direct increase in institutional strengthening funding, UNEP will, as agreed in 2000, be provided with 
US $200,000/year to support public awareness, and countries will receive enhanced direct support on 
policy and substantive issues through UNEP’s new Compliance Assistance Programme. Finally, it should 
be noted that countries undertaking national phase-out plans are likely to receive institutional 
strengthening funding at an even higher level than that anticipated above to facilitate national project 
implementation, as explicitly agreed in related phase-out agreements. 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67, decision 35/57, para. 112(a)) 

The Forty-third Meeting of the Executive Committee decided: 

(a) To supplement the lower ranges of annual funding levels for institutional strengthening 
for very low-volume-consuming countries and low volume consuming countries up to a 
threshold level of US $30,000 per year, on the understanding that: 

(i) This amount could be reviewed in the context of the review of institutional 
strengthening funding levels due to be considered in 2005 in accordance with 
decision 35/57 and the review of the requirement for further assistance for 
countries post-2007 also foreshadowed for 2005 under decision 31/48; and 

(ii) The increase to the US $30,000 threshold level would be provided on the 
condition that: 

a. The relevant country duly assigned a full-time officer to manage 
the ozone unit; and 
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b. A national licensing system controlling ODS imports was in 
place; and 

(b) To consider this matter, in the context of the review of institutional strengthening 
funding, in 2005 and to request the Secretariat to continue to collect relevant information 
in that respect. 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/61, decision 43/37, para. 128) 
(Supporting document: UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/49) 

The Forty-fifth Meeting of the Executive Committee decided to request the Secretariat to expand on the 
paper from China and to present to the 47th Meeting the preliminary results of an analysis of possible 
further action and policies required to assist compliance with the phase-out requirements for all the ODS 
covered by the Montreal Protocol, including the review of institutional strengthening projects envisaged 
under decision 35/57. 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/55, decision 45/55, para. 176) 
(Supporting document: UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/48) 

The Forty-seventh Meeting of the Executive Committee decided: 

(a) To note that in the compliance period specific measures had been taken to provide 
additional, and guaranteed institutional support and to re-focus the work of the Executive 
Committee on facilitating compliance; 

(b) To agree that the measures already taken constituted an appropriate response to meeting 
the needs of Article 5 countries in regard to their compliance obligations under the 
Montreal Protocol up to and including 1 January 2010; 

(c) To note that the anticipated actions required by Article 5 countries to meet compliance 
obligations after 2010 provided an indication that funding support for institutional 
strengthening might need to be continued after 2010; 

(d) That possible funding arrangements and levels for institutional strengthening support 
beyond 2010 should be examined at the end of 2007; 

(e) To explore the extent, nature and eligibility of any additional measures that might be 
considered for funding by the Executive Committee to address surveys, institutional 
measures and/or other preparatory activities for HCFC phase-out in the light of the results 
of the China policy study and the surveys carried out by UNDP; 

(f) To acknowledge that institutional strengthening support might need to be revised in 
accordance with the Executive Committee’s guidelines when a country formally revised 
its baseline with the Parties to the Protocol; and 

(g) To request the Secretariat, in consultation with the implementing agencies, to prepare for 
the 49th Meeting a paper examining the relative merits of replacing the current 
requirements for submission of requests for renewal of an institutional strengthening 
project with a simplified arrangement that would make use of the report on progress on 
implementation of country programmes, which is now provided annually by all Article 5 
countries receiving support from the Multilateral Fund, together with an annual cycle of 
funding renewals, but with no change to the annual levels of funding provided. 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/61, decision 47/49, para. 186) 
(Supporting document: UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/53) 

- - - - 
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