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  2008حالة تنفيذ برنامج عمل الرصد والتقييم للعام   - أوال

  :2008 التالية تمشياً مع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام أنشطة التقييم والرصدتّم تنفيذ   -1

بلدان غير البلدان ذات حجم الإدارة ورصد خطط اإلزالة الوطنية في تقييم قرير نهائي عن ت  )أ(
جتماع  إلى االقطرية،دراسات حالة ثماني على المبني  التقرير الموجز دمقُ: االستهالك المنخفض

وبعد النظر في التقرير . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/12)الرابع والخمسين للجنة التنفيذية 
 غير البلدان ذات حجم 5 بلدان المادة ،54/11 في المقرر ،توصياته، شجعت اللجنة التنفيذية وفي

في ة واردة، على أن تنظر في عدد من التوصيات الاالستهالك المنخفض والتي تنفذ خطط إزال
 المهتمة باألمر 5 إلى جميع بلدان المادة يرسلأيضا إلى اليونيب أن وطلبت اللجنة . التقرير

 ودليل مسؤولي الجمارك من إعداد تفاعليلكتروني البرنامج تدريب مسؤولي الجمارك اإل
وطلبت اللجنة أيضا من الوكاالت المنفذة أن تنتهي بعناية من إعداد جداول النظرة . األرجنتين

، وأن تحّسن محتوى ووضوح تقارير التنفيذ السنوية، التفاقات المتعددة السنواتلالجديدة عامة ال
 .وأن تضمن إتباع جميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحقق

دم التقرير إلى االجتماع الرابع والخمسين قُ:  التعزيز المؤسسياريععن تقييم مشدراسة نظرية   )ب(
من المسائل التي وبعد مناقشة عدة مسائل . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/13)للجنة التنفيذية 

 اللجنة التنفيذية أحاطت موضوعات إضافية لمزيد من التحليل، حاقتروا ، الدراسة النظريةأثارتها
 خطةمسائل التقييم و التعزيزالمؤسسي، بما في ذلك مشاريعن تقييم عالدراسة النظرية علما ب

 .الثانية من التقييم للمرحلة ةالعمل المقترح

بزيارات إلى ون يستشارقام خبراء ا:  التعزيز المؤسسياريعتقرير نهائي عن تقييم مش  )ج(
، 5 وجمعوا استبيانات أرسلت إلى جميع بلدان المادة ، في جميع المناطقاتاجتماعات الشبك

بموجب المادة  البلدان غير العاملة  معظم مسؤولي األوزون وكثير من ممثليوعقدوا مناقشات مع
 التقرير يقدمو.  دراسات حالة إقليمية7 وقطرية حالة ةدراس 14، والوكاالت المنفذة، وأعدوا 5

هذه المعلومات إلى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية المبني على الموجز 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8).  

م التقرير إلى االجتماع الخامس قّد: خطط إدارة اإلزالة النهائية اريعدراسة نظرية عن مش  )د(
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8)والخمسين للجنة التنفيذية 

ة في الدراسة النظرية عن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية في البلدان ذات واردبالمعلومات ال
 وخطة العمل المقترحة ييم المقترحتتعلق بالتقمسائل حجم االستهالك المنخفض، بما في ذلك 

  .تعدل استنادا إلى التعليقات المستلمة من أعضاء اللجنة التنفيذيةالتي سالتقييم،  للمرحلة الثانية من

ة عن النتائج نظرة عامإلى اللجنة التنفيذية  2008عام ل لاريع عن إتمام المشوحد التقرير الممُيقد  )ه(
غ، أي منذ بال خالل فترة اإلةالمستلم، اريعإتمام المش عن وحدةالمرير االمبلغ عنها في التق

ر هو يبلغ أيضاً عن المتابعة للمقرو. 2007تشرين الثاني /الخمسين في نوفمبرالثالث واالجتماع 
في الجرد ، ومشاريعساق كامل للبيانات المبلغ عنها في تقارير إتمام ال اتتحقيقبخصوص  53/6

لم تكن المعلومات التي  وعن جهودها لتوفير ،للوكاالت المنفذة ةوفي التقارير المرحلية السنوي
 أيضاً ، تم48/12وتمشياً مع المقرر .  ولم تقدم بعدمشاريع في عدد من تقارير إتمام الواردة

 يقدمو. ة في التقارير المرحلية السنوية لالتفاقات المتعددة السنواتستفادتضمين الدروس الم
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/9)  والخمسين للجنة التنفيذيةادسس االجتماع الإلىالتقرير 
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 ة العامنظرةجداول ال إدخال بخصوص االنتهاء من ألنشطة األخرى المنفذةاراز تقدم في حإ  )و(
 مشاريع هذه فائدتها بالنسبة إلعداد الة العامنظرةأثبتت جداول الفقد . لالتفاقات المتعددة السنوات
 في بعض مالها ما زال غير ُمرضتكفيها واة ون أن جودة البيانات المدواستعراضها، بالرغم من

نوعية قبل إدخال على مستوى جيد اللضمان اكتمال جميع الجداول حاليا  العمل يستمرو. الحاالت
النقائص المتبقية، استعمل النموذج في وبالرغم من . الوكاالت المنفذة لبيانات الشرائح الالحقة

استعمل مؤخرا كما اد خطط جديدة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية معظم الحاالت إلعد
قائمة إلزالة المواد خطط لإلعداد واستعراض طلبات تمويل الشرائح الجديدة 

ذج، حسبما طلب في المقرر اومن شأن االستعمال المنتظم للنم. الكلوروفلوروكربونية
اإلبالغ عن  واضحة، من تحسين باإلضافة إلى خطط تنفيذ سنوية ، أن يسهل،)ج(54/11

  .لسنواتالمتعددة ا الشرائح السنوية لالتفاقات

ويرد . 53/8، وذلك كمتابعة للمقرر  القطريةموجزاتالعن مجموعة أولية عن جداول  تم إعداد  )ز(
 وقد .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7مثال عن هذا الموجز القطري في المرفق األول بالوثيقة 

وتم الحصول على البيانات . )اإلنترانت (ض على الشبكة الداخلية لألمانةصممت الجداول للعر
من قواعد البيانات التي تحتفظ بها أمانة األوزون وأمانة الصندوق وسيتم تحديثها تلقائيا كلما 

  .تغيرت مصادر قواعد البيانات

  2009عام لوأعمال الرصد المرتقبة لدراسات التقييم   - ثانيا

  جارية والمقترحةالتقييمات ال  )أ(

 استمرار تشكل في جزء منها، وهي 2009عام للبرنامج عمل الرصد والتقييم ل التقارير التالية قترحتُ  -2
 معيار كانو. أنشطة جديدةوفي جزء آخر ، 2008  للعامعملال برنامج إطار تمويله في للعمل الذي بدأ وتم

لمواد لمتبقي من استهالك االالنتهاء من إزالة ابالنسبة لرحة التقييم المقت  مدى فائدة دراساتهوتيار الرئيسي خاال
دروس المستفادة من أجل تخطيط وتنفيذ الالخروج ب وكذلك ،المقررالزمني الكلوروفلوروكربونية حسب الجدول 

  : وخطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمشاريع

هذه الخطط هي الطريقة : )قيد اإلعداد(ة نهائياإلزالة الإدارة تقييم خطط تقرير نهائي عن   )أ(
إلزالة االستهالك المتبقي من المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد األخرى المستنفدة الرئيسية 

الوثيقة (وتمشيا مع الدراسة النظرية . لألوزون في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8(رز والدروس المستفادة من تحقيق ، سيتم تقييم التقدم المح

 في المائة بالنسبة للمواد 85 في المائة وخطوات خفض نسبتها 50 بنسبةاإلزالة وتحقيق االمتثال 
الكلوروفلوروكربونية، وذلك في عدد من دراسات الحالة القطرية، مع مراعاة فرص تقاسم 

وحسب . عزيز المؤسسي التمشاريعمع تقييم تكاليف جمع البيانات على المستوى القطري 
 أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والخمسين، ستركز المرحلة المقدمة منالمقترحات 

واد  والبرامج المستقبلية إلزالة الممشاريعالثانية من التقييم على الدروس المستفادة من ال
مقارن لمختلف تحليل إجراء  المرحلة الثانية سيتم فيو. فلوروكربونية الهيدروكلورو
اإلنفاذ التي اختارتها البلدان إلزالة استهالكها تدابير  بما في ذلك التشريعات و،االستراتيجيات

أيضا في كيفية ضمان الرصد التقرير نظر  وسي.نيةمن المواد الكلوروفلوروكربواألخير المتبقي 
إدارة اإلزالة النهائية، واإلبالغ المالئمين بالنسبة لبرامج االستعادة وإعادة التدوير في خطط 

إمكانية مساهمة التدريب واألدوات والمعدات المقدمة في إطار خطط إدارة اإلزالة شير إلى يو
  .النهائية في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة
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: )مقترح( مبردات المباني مشاريعوتقرير نهائي عن تقييم ) قيد اإلعداد(دراسة نظرية موّسعة   )ب(
العاملة بالمواد الكلوروفلوروكربونية أحد التحديات الرئيسية  تمويل استبدال مبردات المباني يمثل

إلى العدد من ناحية ويرجع ذلك . في إطار نظام التمويل بالمنح في الصندوق المتعدد األطراف
 وفقا 5ان المادة  بلدا من أكبر بلد17 مبرد مباني مركزي في 11 700( الكبير لمبردات المباني

 الصادر عن فرقة العمل المعنية بمبردات المباني التابعة للجنة خبراء 2004لتقديرات تقرير عام 
 دوالر أمريكي إلى 150 000من حوالي (ومتطلبات التمويل ) التقييم التقني واالقتصادي

ن الوفورات ، ومن ناحية أخرى إلى أ) دوالر أمريكي كتلفة استبدال كل مبرد مباني200 000
العالية في الطاقة الناجمة عن مبردات مباني أكثر فاعلية ال تستعمل المواد الكلوروفلوروكربونية 

ستخفض في العادة التكلفة التراكمية للتحويل إلى الصفر أو أدنى )  في المائة عادة30حوالي (
تبدالت مبردات ومع ذلك، ثمة حاحة إلى توثيق الجدوى التقنية واالجتذاب المالي لمس. ذلك

وفي الغالب ال يهتم مالك المراكز التجارية أو الفنادق . المباني وبيانها إلى المؤسسات المالية
 مؤسسات القطاع العام مثل أماورات في الطاقة أو يكون لديهم أولويات أخرى، فبتحقيق و
تدبير ي تواجه صعوبات كبيرة ففهي ، ي يوجد بها كثير من مبردات قديمة الت،المستشفيات

المشاريع التجريبية تم تمويل عدد من وللتغلب على هذه الصعوبات، .  المطلوبةالستثماراميزانية 
 البيانية بواسطة الصندوق المتعدد األطراف وذلك لبيان الجدوى التقنية لتوليد وفورات مشاريعالو

طراف لتكرار لصندوق المتعدد األا من خارجتعبئة موارد لة االقتصادية جدوفي الطاقة وال
  . التجريبيةمشاريعال

 مرفق البيئة العالمية، عإن البرنامج التايلندي لمبردات المباني الذي ينفذ بتمويل مشترك م  )ج(
لية، والمشروع المكسيكي لمبردات المباني الذي ينفذ بتمويل مشترك من مؤسسة تمويل مح

ها خبرات نتج عنها مؤخرا،  نطاقالستبدال مبردات المباني التي تم توسيعوالبرامج البيانية 
ودروس مستفادة عن كيفية عمل الصندوق المتعدد األطراف مع مؤسسات التمويل األخرى 

 والبنوك ، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية، مثل مرفق البيئة العالمية، والثنائية،المتعددة األطراف(
 ، وماها تكمل والية األخرىأن والية كل من خطط التمويل، وكيف، وعن كيفية وضع )المحلية

 السياسة على الحصول على فيتغيرات محتمل للتأثير الالهي العقبات وكيفية التغلب عليها، و
إطار تخصيص الموارد في مرفق البيئة العالمية، وكيفية تأثير اإلجراءات التمويل، مثل استحداث 

 وتكلفته وتوقيته ،لتمويل المشتركالتشغيلية والترتيبات اإلدارية في مختلف المنظمات على نجاح ا
 من جانب الصندوق المتعدد مشاريعمختلف ال مجال لم يحدث فيه أي تقييم منتظم لذاوه. هحشدو

ة ألنشطة الصندوق المتعدد متعمق التقييم إجراء دراسة من المقرر في عمليةو. األطراف
ومن . لمؤسسات األخرىاألطراف والوكاالت المنفذة في إنشاء برامج التمويل المشترك مع ا

المرجح أن تكون الخبرات المكتسبة والمشاكل التي تم التغلب عليها والدروس المستفادة، أن 
من أجل تمويل إزالة المواد وذلك أيضا  التمويل المشترك خططإعداد في تكون مفيدة 

اع الخاص قد ل التقييم األخرى بتحليل ما إذا كان القطئوتتعلق مسا. الهيدروكلوروفلوروكربونية
حّول مبردات المباني بحوافز من الصندوق المتعدد األطراف أو بدون حوافز، وإلى أي درجة، 

ومن المرجح أيضا .  أو األثر المضاعف لبرامج الحوافزمساعداألثر ال حدوثمدى  إلظهار
 خيارات أخرى للتمويل، واستحداث تشريعات أكثر ظهور مثل ،تحليل الظروف المتغيرة

 لإلزالة النهائية وعدم توافر المواد 2010وزيادة التوعية بشأن هدف عام صرامة، 
 أو المواد الكلوروفلوروكربونية/ و، وزيادة أسعارها(CFC-11) الخام الكلوروفلوروكربونية

(CFC-11)وستظهر المسائل  . المعاد تدويرها، باإلضافة إلى خيارات أفضل إلعادة التهيئة
مواصلة بحثها في  بمجرد بصورة أوضحدراسات الحالة القطرية وأفضل الخيارات بالنسبة ل

  .الدراسة النظرية الجارية إطار
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زل في شركات عتقييم للخبرات المكتسبة في تحويل شركات تصنيع الرغوة وإنتاج رغاوي ال  )د(
التبريد إلى بدائل ال تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مثل المواد 

في تصنيع الرغاوي  CFC-11 إزالة عند :)مقترح (HFC-245fa ة، والماء والهيدروكربوني
، قرر عدد كبير من الصناعات في بلدان والجزء الخاص برغاوي العزل في معدات التبريد

 مثل الهيدروكربون أو المياه، ،إلى الحل النهائي CFC-11من  االنتقال مباشرة 5المادة 
  الصندوق المتعدد األطرافقدمو. في قطاعات التبريد المحليةالعزل رغاوي اوخصوصا بالنسبة 

انظر المرفق ( في قطاع التبريد 119 في قطاع الرغوة و مشاريع من هذه ال493 الدعم إلى
، على HCFC-141b إلى CFC شركات عديدة االنتقال من قررتوفي نفس الوقت، ). األول

قاليا وأن التحويل النهائي سيكون تحت أساس فهم واضح بأن البديل المختار يمثل حال انت
 في قطاع شروعام 343 موافق عليها في قطاع الرغوة و روعامش 488(مسؤولية كل منها 

ويرجع ذلك إلى عدد من األسباب تتعلق أساسا بشواغل السالمة، وخصوصا بالنسبة ). التبريد
اعتبارات التكلفة واعتبارات ، باإلضافة إلى بناءالمعايير للشركات الصغيرة، ومعايير الصناعة و

 الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، فإن المواد XIX/6تبعا للمقرر و. السوق
-HCFCيا من قدرات استنفاد األوزون مثل عالية نسبالقيمة ال ذات ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

141bالوفاء بالتزام من 5تمكين بلدان المادة لية، وطن يجب إزالتها أوال مع مراعاة الظروف ال 
  .2015في المائة في عام  10 بنسبة ى وخطوة التخفيض األول2013التجميد في عام 

قد يكون من المفيد بحث حاالت ما بعد التحويل في الشركات التي اتخذت خطوة مؤقتة لالنتقال و  )ه(
نفدة التي اختارت التحول إلى مواد أخرى غير مستالشركات و، HCFC-141b إلى CFC-11من 

مقابل لتكلفة لقصيرة األجل لثار ااآلة، ويالبيئ المنافع ويمكن إجراء مقارنة لمعرفة. لألوزون
 شركات النظم في تحويل شركات اآلثار الطويلة األجل للتكلفة الخاصة ببدائل مختلفة، ودور

حالة  التحويل المؤقت مقابل التحويل النهائي، وفي حالةالرغوة، ومدى قبول السوق للمنتجات 
لمجموعتين من الشركات، والحالة الخاصة للبلدان ذات حجم ل ينافسوضع التالسالمة وال

 ا يقدم ذلك دروسيمكن أنو. سسات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجمؤاالستهالك المنخفض والم
 والصناعات من أجل تسهيل قراراتها بشأن اختيارات التكنولوجيا إلزالة 5مستفادة لبلدان المادة 

وقد  .كربونيةائل المتاحة للمواد الهيدروكلوروفلورولمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نظرا للبدا
لشركات التي أخذت بالحل المؤقت، سواء راهن ليجعل ذلك من الممكن أيضا تقييم الوضع ال

في هذه اختارت أن تظل مع تكنولوجيا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسواء كانت تعتزم 
  .ثاني أو انتقلت بالفعل إلى التحويل النهائي ألسباب تتعلق بالسوقالتحويل ثناء إجراء الاأل

لالتفاقات المتعددة  النظرة العامة أدوات الرصد واإلبالغ قيد التطوير أو المقترحة، مثل جداول إن  -3
، قد تم سنواتات المتعددة ال في االتفاقمشاريع عن إتمام الوحد، والموجزات القطرية ونموذج التقرير المسنواتال

بما في ذلك أعضاء اللجنة ، أصحاب المصلحة المختلفين على البياناتوتسهيل حصول تصميمها لتسهيل اإلبالغ، 
معة تحسين الشفافية والمساءلة عن األنشطة المز من جانب أمانة الصندوق ومشاريعالتنفيذية، وتسهيل استعراض ال

 إزالة مشاريعتكون هذه األدوات مفيدة أيضا بالنسبة للرصد واإلبالغ عن خطط ووس. والمنفذة والنتائج المحققة
  :المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المبنية على شبكة الويب بشأن االتفاقات المتعددة النظرة العامةجداول إعداد االنتهاء من   )أ(
 في إطار شريحة التمويل أنشئت هذه الجداول لتوحيد المعلومات عن النتائج المحرزة: السنوات

وتم استكمال نماذج .  لهاالسابقة واألنشطة المزمعة في إطار الشريحة التي يطلب التمويل
، تعمالسسهل االمدخالت البيانات وهناك حاجة إلى مزيد من العمل إلنشاء مرفق استفسار 

 ةموجزالغ بصورة لتجميع البيانات ألغراض اإلب باإلضافة إلى أدوات ،ونماذج لإلبالغ والطباعة
هل ذلك سوسي. ومن الضروري أيضا كفالة االستمرار في تحديث قاعدة البيانات. في المستقبل

  ).ج(54/11لب المقرر  طُمامن االستعمال المنتظم للجداول حسب
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إعداد  هذا العمل االنتهاء من يشمل: على شبكة الويبالمبنية استكمال إعداد الموجزات القطرية   )ب(
آليات الحصول على البيانات، وذلك بإعداد استفسارات يسهل استعمالها ومبرجمة الجداول و

ومع الوكاالت المنفذة التابع ليونيب لمساعدة على االمتثال امسبقا والتشاور مع فريق برنامج 
ل وضعها على شبكة الويب، قب الموجزات القطرية مسودة بشأن محتوي 5األخرى وبلدان المادة 
وسيتم أخذ التعليقات . 53/8 لتقييم مخاطر عدم االمتثال، وفقا للمقرر وخصوصا بالنسبة

والتعديالت المستلمة في الحسبان، بما في ذلك االعتبارات المتعلقة بالعوامل التي تحدد مخاطر 
ية األخرى ساسعدم االمتثال، مثل األطر القانونية المالئمة التي يجري تنفيذها والمعلومات األ

  .نسخة النهائية المقرر استكمالها بحلول االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذيةالمقدمة، في ال

من المزمع استكماله بحلول منتصف : إعداد نموذج تقرير عن إتمام االتفاقات المتعددة السنوات  )ج(
 لالتفاقات المتعددة النظرة العامة، مع مراعاة المعلومات المذكورة في جداول 2009عام 
ت، والتي تقدم بيانات عن األنشطة المنجزة، والنتائج المحققة، واألموال المصروفة السنوا

 مع إضافة أقسام عن التقييم، وخصوصا عن الدروس المستفادة من أجل ،واألرصدة المتبقية
ويجب توافر هذا النموذج . داد وتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعإ

ن استكمالهما في عام ع السنوات قد تم اإلبالغ ةمتعددمن االتفاقات الن يتفاقنظرا ألن أول ا
 بينما من المقرر استكمال معظم 2007 في عام اتفاقات أخرى وعن استكمال ثالثة 2006

  .2010  و2009االتفاقات المتعددة السنوات في عامي 

 تقديمه إلى يتوجبي إلزامر تقرير هذا التقري: 2008 لعام مشاريع عن إتمام الّوحدالتقرير الم  )د(
االجتماع الثالث للجنة التنفيذية في كل سنة، ويلخص النتائج المحققة والدروس المستفادة في 

  . المستَلمة خالل فترة اإلبالغمشاريعتقارير إتمام ال

بالنسبة و.  أدناه1 في الجدول 2009عام ل لدراسات التقييم وأعمال الرصد المقترحة لنظرة عامةرد تو  -4
  .2009عام المزيد من دراسات التقييم في نهاية ال سُيقتَرح ،2010عام لل

  1الجدول 

  لتقديم الوثائق المتعلقة بالرصد والتقييم إلى اللجنة التنفيذية 2009عام لل الزمني الجدول

  

  االجتماع األول
   2009عام لل

  ) والخمسونسابعال(

  االجتماع الثاني
   2009عام لل

  )مسون والخثامنال(

  االجتماع الثالث 
  2009عام لل

  ) والخمسونتاسعال(

  االجتماع األول 
   2010عام لل

  )ونستال(

التقرير النهائي عن تقييم  •
اإلزالة إدارة خطط 

 ية نهائال

دراسة نظرية عن تقييم  •
 ات المبانيد مبرمشاريع

تقرير عن إعداد  •
مبنية ات قطرية وجزم

  على شبكة الويب

دراسة نظرية موسعة عن  •
الخبرات المكتسبة في 

تصنيع تحويل عمليات 
الرغوة إلى المواد الهيدرو 

كلورو فلوروكربونية 
ال تحتوي على وإلى بدائل 
 تلك المواد 

إعداد تقارير تقرير عن  •
التفاقات المتعددة  اإتمام

  السنوات

التقرير النهائي لتقييم  •
 مبردات المباني مشاريع

 عن إتمام ّوحدتقرير م •
 2008عام ل لمشاريعال

مشروع برنامج عمل  •
عام لالرصد والتقييم ل

2009  

التقرير النهائي عن تقييم  •
تصنيع تحويل عمليات 

الرغوة إلى المواد 
فلوروكربوالهيدروكلورو

ال تحتوي نية وإلى بدائل 
   تلك الموادعلى 
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   المنهجينهجإجراءات التنفيذ وال  )ب(

 أنها مفيدة لتحديد مسائل التقييم الرئيسية ،ة التنفيذيةنظر اللجنلنظرية الدراسات ال عملية إعداد أثبتت  -5
الدراسات تتكون و. وهذه العملية مرشّحة بالتالي لالستمرار. وإعداد الصالحيات المناسبة للزيارات الميدانية
 وغيرها من مشاريع، والتقارير المرحلية، وتقارير إتمام المشاريعالنظرية من إعداد استعراض مفصل لوثائق ال

والدراسات النظرية .  البيانات المتوافرة لدى أمانة الصندوق المتعدد األطرافقواعدمن  ،ذات الصلةلمعلومات ا
، والمشاركة في بالهاتف وبالبريد اإللكترونيت ، كاالتصاال أيضاً مصادر معلومات أخرىتستخدمالموسعة 

اد نهج إعدة ومكتوب المعلومات الكمالاست، بهدف في زيارات ميدانيةاجتماعات الشبكات وفي بعض الحاالت، 
  .شامل للمرحلة الرئيسية من التقييم

أو مبادئ توجيهية لمقابالت منهجية / لكل دراسة، بما في ذلك إعداد استبيانات ومحددة منهجيات تقييم تعّد  -6
. المناطقجميع تُجرى مع جهات معينة من القطاعين العام والخاص خالل زيارات إلى عينّة تمثيلية للبلدان في 

 الزيارات، وتقديم التقارير الموجزة مع االستنتاجات هذهة الناتجة عن حالت الدراساويجري بعد ذلك تجميع 
  .والتوصيات، إلى اللجنة التنفيذية

ة مع وحدات األوزون في البلدان التي تّمت زيارتها مكثف تقارير التقييم بصورة مشاريع وتُناقش جميع  -7
وهذا .  النهائيةفي النسخالتعليقات المستلمة بعين االعتبار تؤخذ الثنائية المعنية، والوكاالت منفذة وومع الوكاالت ال

  .في اللجنة التنفيذية األمر يسّهل النقاش وقبول التوصيات

 شرتنو. مالعا للتوزيع موجهة، فإن تقارير التقييم المقّدمة إلى اللجنة التنفيذية )ج (46/7تمشياً مع المقرر و  -8
 ساعة إرسالها، برفقة المقررات التي تتخذها اللجنة )org.multilateralfund.www(ألمانة الموقع الشبكي لعلى 

  .)اإلنترانت (ألمانةل الداخليةشبكة ال على قطريةة حالدراسات  المشروع ووتنشر دراسات. التنفيذية بعد مناقشتها

  الميزانيــة  )ج(

قد و. هم سفرأتعاب المستشارين وتكاليفتتكّون بنود الميزانية الرئيسية إلجراء التقييمات المقترحة من   -9
المجاالت مستشارين إفراديين نتائج حسنة على وجه العموم، نظراً لخبرتهم التقنية في ب أعطت االستعانة

 فمن المقرر أن وبالتالي،. ية من التعاقد مع شركات استشار أقل كلفة إلى حّد بعيدهذا األسلوب، والمتخصصة
 المادة غير بلدان التقييمات المخطّط لها، قدر المستطاع، من بلدان إلجراءمستشارين إفراديين االستعانة ب تستمر

شاط ن ويسري ذلك أيضا على .االعتبار التوازن بين الجنسينفي  على حّد سواء، ومع األخذ 5، وبلدان المادة 5
لدى الشركات، من النادر عندما يكون الويب ة شبكعلى المبنية برمجمة بالنسبة ألدوات الرصد واإلبالغ ال

بشكل أشهر عديدة والعمل مدى وخصوصا الشركات الكبرى، المرونة الالزمة للرد على التعليقات المستلمة على 
  . التحسيناتمتصل إلدخال

. 2008عام في الالمقترحة وأعمال الرصد تكاليف ألنشطة التقييم الات  أدناه أفضل تقدير2يقّدم الجدول   -10
اإلزالة إدارة  خطط ات تقييمتمامإبالفعل على تكاليف الوارد في الميزانية  2008عام للعمل الوقد اشتمل برنامج 

الر  دو10 000 ية حوالحالدراسات الة فوعادة تبلغ تكل.  مبردات المبانيمشاريععن  النظرية والدراسةة، نهائيال
 10 000 قطريةالة دراسات الحالتبلغ تكلفة و.  بعض الزيارات الميدانيةأمريكي أو أكثر إذا اشتملت بالفعل على

 التقرير شروعم تبلغ تكلفة المستشارين وتكاليف سفرهم، وتعابألبالنسبة  لكل بلد في المتوسطدوالر أمريكي 
وبما أن . دوالر أمريكي، حسب عدد المستشارين المشاركين 20 000 دوالر أمريكي و10 000  ما بينموجزال

 المرونة بالنسبة توخي بعض، يفترض تبعهذه التقديرات قد تختلف بالنسبة لكّل دراسة معّينة، حسب النهج الم
 326 000، 2009  للعامعملالمجموع الميزانية المقترحة لبرنامج يبلغ و. للنفقات بين الدراسات المختلفة المقترحة

  .2008عام ال  فيوهو نفس المبلغدوالر أمريكي 
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  2الجدول 

  2009عام لحة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لالميزانية المقتر

  )دوالر أمريكي(المبلغ   الوصف

برامج بردات المباني، مع التركيز على  ممشاريع عن تقييم نهائيدراسات الحالة وتقرير 
   والتمويل المشتركوافزالح

90 000 

إلى تصنيع الرغاوي موسعة عن الخبرات المكتسبة في تحويل عمليات سة نظرية درا
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةال تحتوي على بدائل 

30 000 

الخبرات المكتسبة في تحويل عمليات عن زتقرير نهائي ة موسعة حالدراسة 
مستنفدة غير أخرى فلوروكربونية وإلى بدائل تصنيع إلى المواد الهيدروكلورو

  لألوزون

  

120 000 

القطرية في االتفاقات موجزات  الجداول وال إعدادلالنتهاء منالبرنامجي العمل 
  المتعددة السنوات

30 000 

 000 50   الموظفينتكاليف سفر

 000 4  .)مبيوتر، إلخأجهزة ك(معّدات 

 000 2  .)، إلخ البريدوحاملهاتفية، (اتصاالت 

 000 326  المجموع
  

  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية  - ثالثا

، 2009النظر في الموافقة على برنامج العمل المقترح للرصد والتقييم للعام في قد ترغب اللجنة التنفيذية   .11
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/10 دوالر أمريكي، على النحو المبينّن في الوثيقة 000 326بميزانية قدرها 
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Sector Agency No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Completed 

Projects

Total Funds 
Approved

Total Funds 
Disbursed

ODP Approved 
(tons)

ODP Phased 
Out (tons)

PCR 
Received

Total 7 7 2,708,783 1,473,219 65 67 6
IBRD 4 4 1,803,443 604,496 55 55 4
Bilateral 3 3 905,340 868,723 10 11 2

Total 18 6 15,937,314 1,319,926 105 4 5
IBRD 2 1 7,590,629 706,017 105 4 1
UNDP 5 1 4,059,353 75,000 0 0 0
UNEP 1 0 200,000 0 0 0 0
UNIDO 3 0 2,402,535 33,839 0 0 0
Bilateral 7 4 1,684,797 505,070 0 0 4

Total 493 484 220,846,377 209,118,492 44,559 44,666 473
IBRD 113 107 101,630,321 91,014,971 20,973 21,092 100
UNDP 279 278 70,109,650 69,901,026 12,924 12,911 275
UNIDO 77 75 43,094,875 42,191,640 9,650 9,650 75
Bilateral 24 24 6,011,531 6,010,855 1,012 1,012 23

Total 488 487 125,281,658 123,958,253 20,172 20,057 477
IBRD 98 98 26,409,191 26,377,061 4,364 4,342 96
UNDP 344 343 78,745,750 77,454,475 12,594 12,546 336
UNIDO 42 42 19,670,775 19,670,775 3,141 3,119 42
Bilateral 4 4 455,942 455,942 73 50 3

Total 119 116 166,456,299 164,684,388 18,101 18,029 111
IBRD 28 27 34,382,318 34,094,267 4,035 4,032 25
UNDP 22 22 29,967,344 29,950,196 3,429 3,430 22
UNIDO 64 62 95,551,551 94,175,959 10,073 10,098 61
Bilateral 5 5 6,555,086 6,463,966 564 469 3

Total 343 338 110,924,080 107,316,925 13,320 12,792 329
IBRD 68 68 24,984,576 24,518,096 3,340 3,347 67
UNDP 160 156 57,326,206 54,827,088 6,989 6,460 152
UNIDO 113 112 28,506,403 27,866,461 2,985 2,981 110
Bilateral 2 2 106,896 105,281 7 3 0

Non-Investment Projects (Demonstration and Technical Assistance)

Annex I

PROJECTS/SECTORS PROPOSED FOR DESK STUDIES AND FIELD EVALUATIONS IN THE DRAFT 
MONITORING AND EVALUATION WORK PROGRAMME FOR THE YEAR 2009

Investment ProjectsChiller

Refrigeration Sector: 
Conversions  of foaming 
part to HCFCs

Foam Sector: Conversions 
to non-HCFCs

Foam Sector: Conversions 
to HCFCs

Refrigeration Sector: 
conversions of foaming 
part to non-HCFCs
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