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  خلفيــة وتبرير
  
والستين وافقت اللجنة التنفيذية على تقييم لمشروعات االتفاقات المتعددة السنوات  ثالثفي اجتماعھا ال .1

). والمرحلة األولى من التقييم، وھي دراسة نظرية، ُعرضت في االجتماع الخامس والستين. ونظرت 63/11(المقرر 
ات، وھي تدرك فائدة بلداً، وحصلت على استنتاجات ووضعت توصي 32الدراسة في مشروعات من عيّنة مؤلفة من 

النتائج على تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. وقد رّكزت الدراسة، من جملة أمور أخرى، 
على فعالية مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات بالمقارنة مع المشروعات المستقلّة، وإسھام المؤسسات الوطنية 

، والعوامل التي تؤثر على االمتثال وعلى مسائل تتعلق بالتنفيذ. إضافة إلى ذلك يتضمن 5والدولية في بلدان المادة 
 التقرير دروساً مكتسبة ومسائل جديرة باالھتمام من أجل إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون.

  
التقييم. وضعت الدراسة أيضاً سلسلة من التوصيات لمزيد من المسائل التي ستعالج خالل المرحلة الثانية من  .2

إضافة إلى ذلك، أعرب أعضاء من اللجنة التنفيذية، والوكاالت الثنائية والمنفذة، عن تعليقات واقترحوا أن تخضع 
 مسائل أخرى للمعالجة.

 
3.  ً على المستوى الميداني بمزيد من التفصيل وستتكون ھذه إن المرحلة الثانية من التقييم ستُجري تحقيقا

ستوضح االفتراضات التي  العمل الميدانياإلفرادية. والمعلومات المجّمعة خالل  من عدد من الدراسات المرحلة
أوردتھا الدراسة النظرية وستُضفي مزيداً من الضوء بالنسبة لعمل االتفاقات المتعددة السنوات. والنتائج من الدراسة 

 نفيذية.سوف تُّضمن في تقرير نھائي تنظر فيه اللجنة التوالدراسات اإلفرادية النظرية 
 

 منھجيـــــــــة
 

ً لمشروع ما. وھي ترّكز على مسائل محّددة تتعلق بتنفيذ  إن منھجية .4 دراسة إفرادية توفّر تحليالً مكثفا
المشروع من ضمن سياق محّدد. وسيسافر فريق من الخبراء االستشاريين إلى البلدان التي تّم اختيارھا في العيّنة، 

سائل المقترحة في االختصاصات. وسيستعين ھؤالء الخبراء بمقابالت مفتوحة العضوية ليجمعوا البيانات ويعاينوا الم
و/ أو منظمة؛ مراقبة؛ مجموعات تركيز ومناقشات جماعية. وسيعاينون ويحللون وثائق إضافية على مستوى البلد 

 ويجتمعون بفئات مختلفة من الجھات المعنية.
 
يشارك ھؤالء الخبراء االستشاريون في واحد أو أكثر من  إضافة إلى ذلك، وإذا كان ذلك مناسباً، قد .5

جماعية ومقابالت إفرادية. وفي نھاية العمل الميداني سيُّعدون تقرير االجتماعات الشبكية اإلقليمية إلدارة مناقشات 
 دراسة إفرادية لكل من البلدان التي زاروھا.

 
 اختيار الخبراء االستشاريين

 
ً لمعرفتھم  .6 ھداف وعمل الصندوق المتعدد األطراف. والمطلوب أن بأسيتّم اختيار الخبراء االستشاريين وفقا

تكون لديھم خبرة عمل في العلوم البيئية مع تركيز على العلوم الجويّة، واإلدارة البيئية، والقانون، والتعزيز المؤسسي 
شروعات والبرامج. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون لديھم مھارات وتنفيذ المشروعات وكذلك معرفة متينة في تقييم الم

 ممتازة للتحليل والكتابة.
  

  مسائل تقييم تجريبيّة
 
 سيتّم التقييم وقعاً للمقترحات المعطاة في الدراسة النظرية. وستتم معالجة المسائل التالية: .7
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  مسائل ذات صلة باالمتثال
  

 متثال، وعّما إذا كانت النسبة المتضائلة لعدم االمتثال إسھام االتفاقات المتعددة السنوات في اال
وعية متزايدة اللتزامات بروتوكول مونتريال تمرتبطة بمزيد من البلدان المعتمدة للتشريعات، مع 

  فيما بين الحكومات.
  

  مسائل ذات عالقة بالتمويل  
  

  إذا كان مستوى األموال  لغه تمويل بعض االتفاقات المتعددة السنوات، ومابالنظر في المدى الذي
   المتوافرة قد أسفر عن إجراء أنشطة لم تكن متخيَّلة.

  
  مخططات وإعانات حفزية  

  
  تقييم فعالية مخططات الحفز كآلية محتملة وما ھو الدرس الذي يمكن تحصيله من الخبرة السابقة من

   إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية.أجل تنفيذ خطط 
  

  وحدات األوزون الوطنية مقابل وحدات إدارة المشروعات  
  

 .تقييم طبيعة دور الترتيبات المؤسسية في ترفيع مغزى ملكية الحكومات لمصلحة االستدامة 
  

  النظر في التمويل المزدوج االتّجاه لبناء القدرة في نطاق مشروعات التعزيز المؤسسي وكجزء من
   بالنسبة الستدامة نتائج بروتوكول مونتريال. االتفاقات المتعددة السنوات وآثارھا

  
  تراخيص وكوتا، حوافز مالية وتدابير إنفاذ السياسات العامة  

  
  التباين الواضح بين بيانات البرنامج القطري وتقارير التحقق في تشريعات التبليغ: مسألة يجب أن

  تخضع للتحقيق.
  

 حالل أنظمة إصدار التراخيص.فحص أسباب التأخير في إ 
 

  االستفھام عن مدى فعالية التنظيمات التي تحظر استيراد ومبيعات كميات سائبة من المواد الخاضعة
للرقابة؛ وكيف ساعدت على تخفيض استھالك ھذه المواد؛ وما ھي تدابير اإلنفاذ اإلضافية 

   الضرورية لضمان تنفيذ ھذه التنظيمات.
  

  صلة بتدابير تنظيمات االستيرادمسائل ذات   
  

 ؛متوّسط سعر المواد الكلورو فلورو كربونية وبدائلھا 
  

تنظيمات بشأن الواردات والصادرات والمبيعات لتنظيمات المواد المستنفدة لألوزون السائبة الإن 
عن ارتفاع أسعارھا مّما  ،وفي وقت الحق افر منخفض للمواد الخاضعة للرقابة،أسفرت عن تو

وّجب على فريق التقييم أن ينظر في إمكانية تدابير ذات حوافز يشّجع على التّحول إلى البدائل. ويت
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حكومية لتغيير عالقات األسعار التي قد تسفر عن انخفاض في فارق السعر بين كلورو فلورو 
 للمواد الكلورو فلورو كربونية.وعن انخفاض الطلب ،  134a-وھيدرو فلورو كربون 12-كربون

  
  المعدات المحتوية على مواد مستنفدة لألوزون:تدابير تنظّم استيراد ومبيع 

 
  إن اعتماد التنظيمات التي تحظر واردات ومبيعات معدات تبريد مستعملة في عدد من بلدان

، كان له تأثير إيجابي على إنجاز أھداف إزالة كلورو فلورو كربون في قطاع خدمات 5المادة 
على الغازات المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو التبريد في ھذه البلدان، وسيكون له تأثير مماثل 

كربون. وتقييم االتفاقات المتعددة السنوات يجب أن ينظر في خبرة االعتماد المبكر لمثل ھذه 
   التنظيمات.

  
  صلة بالتنظيمات بشأن االتّجار غير القانونيمسائل ذات   

  
  وكذلك في اإلنفاذ القائم وأنظمة يجب أن يحقق التقييم في التعاون بين الجمارك والوكاالت األخرى

   الّردع.
  

  التنسيق بين مختلف األطراف  
  

  النظر في توزيع المسؤوليات بين الوكالة الرئيسية والوكاالت المساعدة. وعلى فريق التقييم أن
 الطرق لتحسين الوضع. نيبحث مع الوكاالت المنفذة ع

  
  فيما إذا كانت اإلجراءات ً الداخلية للوكاالت المنفذة، وكذلك متطلبات يجب أن يبحث التقييم أيضا

   وأنھا قد تسبّب تأخيرات. ،المتلقية بعض الترتيبات المؤسسية، كثيرة التعقيد للبلدان
  

  إجراءات تنظيمية لجمع وتبليغ بيانات المواد المستنفدة لألوزون  
  

 بيانات المواد المستنفدة  يحتاج التقييم إلى التحقيق في أسباب غياب اإلجراءات التنظيمية لجمع وتبليغ
 لألوزون في بعض البلدان.

  
  بيانات ترصد عمل نظام إصدار الالحاجة للتأكيد عّما إذا كانت اإلجراءات التنظيمية لجمع وتبليغ

التراخيص، بما في ذلك حاالت حدوث الخروقات والحجوزات والعقوبات وكميات الّسلغ المستوردة 
   والمحجوزة.

  
  توعيةالمسائل االتصاالت وزيادة   

  
  يجب أن يخّمن فريق التقييم عناصر استراتيجيات االتصاالت والتوعية المستخدمة وأن يفيد عّما إذا

 كان ممكناً استخدام ھذه االستراتيجيات لتسھيل إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون بالتوقيت المناسب.
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  عيّنة البلدان
 
االجتماع السادس والستين، تّم اقتراح عيّنتين من البلدان لتنظر فيھما اللجنة التنفيذية: في أعقاب مناقشة خالل  .8

واحدة من البلدان القليلة االستھالك، واألخرى مزيج من البلدان القليلة االستھالك وغير قليلة االستھالك. وعيّنة البلدان 
 ا اللجنة التنفيذية.طي التقييم العيّنة التي تقررھغمدرجة في الجدول أدناه. وسي

  
  بلدان قليلة االستھالك وغير قليلة االستھالك  بلدان غير قليلة االستھالك

  فاسوا ركينبو  بنغالديش
  الصين  شيلي
  كوستاريكا  الصين
  كرواتيا  كولومبيا
  مصر  مصر
  الھند  الھند

  كينيا  المكسيك
  المكسيك  تركيا

  
  الناتج المنتظر

 
إفرادية لكل بلد يزورونه. والمعلومات واالستنتاجات الموجزة دراسة  سيؤمن الخبراء االستشاريون تقرير  .9

ستساعد على تحرير التقرير النھائي للتقييم.  ،في الدراسات اإلفرادية، مع المعلومات المعروضة في الدراسة النظرية
ً مكتسبة سوف تساعد نفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو على ت وسيتضمن التقرير توصيات ودروسا

 كربونية.
  

  الميزانيــــــة
  

  بالدوالرات األمريكية  وصف
 40,000  يوم عمل للشخص الواحد) 40أتعاب فريق الخبراء االستشاريين (شخصان) (معادل لـ 

 20,000  في اليوم الواحد
 32,000  سفر دولي
 4,000  سفر محلي
 96,000  المجموع

  

 جدول زمني مؤقت

باالتفاق مع وحدات األوزون الوطنية  2013وبداية  2012ستُنظّم الزيارات الميدانية بين النصف الثاني من  .10
 والوكاالت الثنائية والمنفذة.

  
  نموذج لالستعمال للدراسات اإلفرادية

  
 .ھدف الدراسة اإلفرادية  
 .معلومات المشروع/ خلفية ونظرة عامة على المشروع  
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 جاز األھداف:الفعالية في إن  
o تنفيذ أنشطة محدّدة؛  
o .كفاءة التمويل  

 .مسائل مؤسسية 
 .التنظيمات والتشريع 
 .التأخيرات في التنفيذ 
 .التنسيق بين مختلف األطراف 
 .مسائل اتصاالت وتعزيز التوعية 
 توصيات.استنتاجات و 
 .(على النحو المناسب) مرفقات 
  المقابلة معھم خالل الزيارة الميدانية.الئحة باألشخاص الذين أجريت 

  
  توصيــــة

 
 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .11

  
أن تحيط علماً باختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية) المعروضة   ) أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8في الوثيقة 
 

في آن أن تأخذ باالعتبار ما إذا كان يتوجب أن يرّكز التقييم على بلدان غير قليلة االستھالك فقط أم   ) ب(
 على البلدان القليلة االستھالك وعلى البلدان غير القليلة االستھالك.معاً 

 
 

_____ 
 

 

  


