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األمانة والوكاالت المنفذة أن تعالج المسألة التي  مطالبةقررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعھا التاسع والستين،   -  1
  (ك)).69/5سيقدم إلى االجتماع السبعين (المقرر أثارھا البنك الدولي بخصوص مؤشرات األداء في تقرير 

 2015-2013للسنوات  هعن مسألة سياسة البنك الدولي في خطة أعمال ھذاوقد نشأ   -  2
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11)  أنه كجزء من عملية التخطيط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد

إعطاء العناية إلى أھمية بعض مؤشرات األداء وإعادة تعريف مؤشرات أخرى الھيدروكلوروفلوروكربونية، ينبغي 
في ضوء حقيقة أن الوسيلة الرئيسية للمشروع كانت مشروعات متعددة السنوات مع مشروعات فردية أقل. واقترح 

  .ي ينبغي مراجعتھاللمشروعات اإلفرادية الت إزالة المواد المستنفدة لألوزونمؤشر البنك أن يعاد النظر بالتحديد في 

وقدمت األمانة مسودة لمؤشرات األداء إلى الوكاالت المنفذة األربع. وقدم يوئنديبي ويونيدو تعليقات تم أخذھا   -  3
  .في الحسبان في ھذه الوثيقة

  معلومات أساسية

المبادئ  الموافقة عليھا في بداية األمر بين األمانة والوكاالت المنفذة كجزء من تكانت مؤشرات األداء قد تم  -  4
التوجيھية لخطط األعمال فيما بين الدورات بين االجتماعين السابع عشر والثامن عشر على النحو المنصوص عليه 

سرعة تسليم االتفاقات، ألول مرة. وتضمنت:  1996وتم إدراج المؤشرات في خطط أعمال العام . 17/19في المقرر 
جاز، نوالصرف األول والنھائي، وتكلفة التسليم (إعداد المشروع ورسوم الوكالة)، وكمية اإلزالة، والوقت حتى اإل

والجدوى المالية. وتم السماح أيضا للوكاالت باقتراح مؤشرات أداء إضافية لكل منھا. وكانت ھذه المؤشرات تستند 
  .إلى نھج كل مشروع على حدة

رف، ص، أدرجت معظم الوكاالت المؤشرات التالية: ال1997وفي تقديمات الوكاالت لخطط أعمالھا لعام   -  5
المواد المستنفدة لألوزون وسرعة اإلزالة، والوقت المقضي بين الموافقة على التمويل والصرف للمؤسسات، كمية و

مل مع الوكاالت المنفذة إلعداد معايير قياسية أكثر وتكلفة إعداد المشروع. وطلبت اللجنة بعد ذلك إلى األمانة أن تع
(المقرر  1998لتقييم أدائھا حتى يكون من الممكن فحص األداء النسبي للوكاالت قبل النظر في خطط أعمالھا لعام 

  .(د))21/5

شرات أداء مقدمة إلى االجتماع الثاني والعشرين، اقترحت األمانة والوكاالت المنفذة مؤوفي إحدى الوثائق ال  -  6
  :استنادا إلى المبادئ التالية

  معنى؛ اتذ اينبغي أن يكون عدد المؤشرات قليال ولكنھ  (أ)

ينبغي أن تكون المؤشرات عادلة وقابلة للمقارنة بين الوكاالت؛ مع األخذ في الحسبان أن المؤشرات   (ب)
  المختلفة ضرورية للمشروعات االستثمارية والمشروعات غير االستثمارية؛

ينبغي تقييم المؤشرات مقابل البيانات المقدمة في التقارير المرحلية والمالية للوكاالت المنفذة وينبغي   )(ج
  المرحلي والمالي. امترات التي يتم تتبعھا باإلبالغبالتالي أن تتسق مع البار

  (ب):22/18واعتمدت اللجنة التنفيذية مؤشرات األداء التالية في المقرر   -  7

بالنسبة للمشروعات االستثمارية: الكمية الفعلية المزالة من المواد المستنفدة لألوزون من   (أ)
المشروعات المنجزة، وسرعة إزالة المواد المستنفدة لألوزون، والصرف، وسرعة الصرف األول، 

ات إعداد المشروع، والجدوى المالية لتقديمات المشروعات والجدوى المالية لتقديمات مقترح وتكلفة
  المشروعات لبلدان االستھالك المنخفض؛
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بالنسبة للمشروعات غير االستثمارية: عدد المشروعات غير االستثمارية المنجزة، وسرعة إنجاز   (ب)
  المشروع، والصرف، وسرعة الصرف األول.

ضمن  قررت اللجنة التنفيذية،ولدى استعراض خطط أعمال الوكاالت في اجتماعھا الخامس والعشرين،   -  8
  جملة أمور، أن تطلب إلى األمانة، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة:

  ؛حات بشأن المؤشرات المالئمة لتقييم أداء خطط األعمالمقترأن تقدم   (أ)

  ؛مختلفة للمؤشرات ترجيحاتأن تنظر في كيفية إعطاء   (ب)

 ،استنفاد األوزونقدرات األطنان من المؤشرات المتعلقة بخفض أھمية أن تأخذ في الحسبان   (ج)
  واإلسراع باالنتھاء من المشروعات وتوزيعھا فيما بين البلدان عندما تقدم مقترحات؛

(المقرر  الجدوى المالية لمؤشرات األداءتنظر في الحاجة إلى مراجعة تكلفة إعداد المشروع وأن   (د)
25/5.(  

  ات أداء المشروعات االستثمارية التالية:وفي اجتماعھا السادس والعشرين، اعتمدت اللجنة التنفيذية مؤشر  -  9

نقطة)،  40المرجحة: الكمية الفعلية للمواد المستنفدة لألوزون المزالة من المشروعات المنجزة (  (أ)
 10نقطة)، والتوزيع بين البلدان ( 20المستلم عن إنجاز المشروع ( انقطة)، والرض 30والصرف (

  .نقاط)

قررت اللجنة أيضا أن تستمر في رصد مؤشرات األداء االستثماري األخرى (سرعة الصرف   (ب)
دوى المالية لتقديمات جة إعداد المشروع، والجدوى المالية لتقديمات المشروعات والفاألول، وتكل

مقترحات المشروعات لبلدان االستھالك المنخفض) زائد مؤشر جديد لقياس صافي 
اإلنجاز / التنفيذفي تأخيرات الفي أطنان قدرات استنفاد األوزون الناتجة عن  االنبعاثات/التخفيضات

  ).26/4المبكر (المقرر 

  واعتمدت أيضا المؤشرات التالية للمشروعات غير االستثمارية:  - 10

 10نقطة)، وسرعة إنجاز المشروع ( 50المرجحة: عدد المشروعات غير االستثمارية المنجزة (  (أ)
  نقاط). 10نقطة)، وسرعة الصرف األول ( 30( والصرف ،نقاط)

قررت اللجنة أيضا أن ترصد المؤشرات غير االستثمارية التالية (السياسات المالئمة وفي الوقت   (ب)
المناسب التي بدأتھا البلدان إما كنتيجة إلقامة الشبكات، والتدريب، وتبادل المعلومات، أو إعداد 

ؤسسي، والتخفيض في استھالك المواد المستنفدة لألوزون فيما البرنامج القطري و/أو التعزيز الم
  ).26/5يتجاوز التخفيض المتأثر بالمشروعات االستثمارية (المقرر 

وفي اجتماعھا الثاني والثالثين، اعترفت اللجنة التنفيذية بالحاجة إلى تغيير مؤشرات األداء الحالية، وطلبت   - 11
، أن تبدأ في بحث المؤشرات الجديدة 5بالتعاون مع الوكاالت المنفذة والبلدان العاملة بمقتضى المادة  إلى األمانة،

وصياغتھا بما يتسق مع جھود اللجنة التنفيذية إلعداد خطة استراتيجية من شأنھا أن تدرج نھجا قطريا، وأن تقدم 
الثامن والثالثين، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى  ). وفي اجتماعھا32/7تقريرا إلى اجتماع في المستقبل (المقرر 

، أن تعد مجموعة من مؤشرات األداء لفترة 5والبلدان العاملة بمقتضى المادة األمانة بالتعاون مع الوكاالت المنفذة 
خالل االجتماع التي جرت االمتثال في ضوء نموذج خطة اإلزالة لفترة ثالث سنوات ومع األخذ في االعتبار المناقشة 
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(أ)). ونظرا ألن الوكاالت لم تقدم أي مدخالت، أعدت األمانة ورقة لنظر اللجنة 38/69بشأن مؤشرات األداء (المقرر 
  في اجتماعھا األربعين.

  مؤشرات األداء الحالية لجميع الوكاالت المنفذة

لحالية من مؤشرات األداء (المقرر في اجتماعھا الحادي واألربعين، اعتمدت اللجنة التنفيذية المجموعة ا  - 12
  ).47/51لمؤشرات المرجحة في االجتماع السابع واألربعين (المقرر ا ترجيحات) وتمت مراجعة 41/93

  وأعدت مؤشرات األداء الحالية على أساس االستنتاجات التالية:  - 13

ي واحد أو أكثر من وأن يجري تناولھا ف ،المتعّددة السنوات بعين االعتبارات أن تؤخذ االتفاقينبغي   (أ)
  ؛مؤشرات األداء

االستثمار، وخطط إدارة  ، كمشروعاتالمشروعات اإلفرادية بحّد ذاتھا ثّمة حاجة متواصلة لتناول  (ب)
، لك من مشروعات المساعدة التقنيّة، وعمليّة الترخيص وغير ذغازات التبريد، وبنوك الھالونات

 اجات البلدان لالمتثال.تيحال طالما أنھا مناسبة بالنسبة

إنجاز ، كات البارزة للمشروعات/االتفاقاتيجب أن ترتكز مؤشرات التنفيذ على إنجاز العالم  (ج)
، بما في ذلك المشروعات المستقلّة واألطنان المزالة من قدرات استنفاد األوزونمشروع ال

 .ة / التنظيماز دعم السياسة العامومرّكبات المشروعات الناتجة في مجال إنج

 .ارير التنفيذ والماليّة المطلوبةلةٌ في مجال الحصول على تقالمؤشرات اإلدارية فعا أن  (د)

حول كيفيّة مساھمة نتائج تقييم  بعات ناجمة عن تقييم األداء وسبب منطقيك تينبغي أن تكون ھنا  )(ھ
  .فترة االمتثالحسين أدائھا خالل األداء في مساعدة البلدان والوكاالت المنفذة على ت

مؤشرات األداء الحالية  1وتمت مراجعة الترجيحات إلعطاء تركيز أكبر إلى مؤشرات التنفيذ. ويقدم الجدول   - 14
  التي تطبق على جميع الوكاالت المنفذة وترجيحاتھا.
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  لألواالجدول 

  وعناوينھا القصيرة 47/51والموازين الجديدة المعتمدة في المقرر  ،41/93مؤشرات األداء المعتمدة في المقرر 

  الجديد الترجيح العنوان القصير مؤشر األداء الموافق عليه نوع المؤشر
نوات الموافق عليھا مقابل تلك عدد البرامج السنويّة لالتفاقات المتعّددة الس الموافقة

 ةمخططال
الشرائح المتعددة السنوات الموافق 

 عليھا.
15 

عدد المشروعات/األنشطة اإلفرادية (مشروعات استثمارية، خطط إدارة غازات  الموافقة
  خططةالتبريد، بنوك الھالونات، مساعدة تقنية) الموافق عليھا مقابل تلك الم

المشروعات/ األنشطة اإلفرادية 
 الموافق عليھا.

10 

 25 المجموع الفرعي  
 المراحل الرئيسية المنجزة (مثل تدابير السياسة العامة، المساعدة التنظيمية)/ التنفيذ

المستويات المنجزة من المواد المستنفدة لألوزون للشرائح السنوية المتعددة 
 السنوات الموافق عليھا مقابل تلك المخططة

 20 األنشطة المنجزة للمراحل الرئيسية

المواد المستنفدة لألوزون المزالة للمشروعات اإلفرادية بأطنان قدرات استنفاد  التنفيذ
 األوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية

المواد المستنفدة لألوزون المزالة 
للمشروعات اإلفرادية بأطنان 

 قدرات استنفاد األوزون

15 

للمشروعات االستثمارية) وكما ھو معّرف  28/2(وفقاً للمقّرر المشروعات انھاء التنفيذ
 ة في التقارير المرحليةخططللمشروعات غير االستثمارية مقابل تلك الم

 10 إنجاز المشروعات

التنظيميّة  مساعدة السياسة العامة / ةخططالنسبة المئوية لمساعدة السياسة العامة / التنظيميّة المنتھية مقابل تلك الم التنفيذ
 المنتھية

10 

 55 المجموع الفرعي  
ھاء في التقرير نك المطلوبة بالنسبة لتواريخ اإلھاء المالي مقابل تلسرعة االن اإلداري

 المرحلي
 10 ھاء الماليرعة االنس

المشروعات في ھاء تقديم تقارير ان المتفق عليھامقابل تلك  قررت المھاء المشروعات في الوقتقديم تقارير ان اإلداري
 الوقت المقرر

5 

إذا تم االتفاق على خالف ، إالًقررت المفي الوقوالردود تقديم التقارير المرحلية  اإلداري
 ذلك

تقديم التقارير المرحلية في الوقت 
 المقرر

5 

 20 المجموع الفرعي  
 100 المجموع  

  

  مؤشرات األداء المقترحة لجميع الوكاالت المنفذة

الوكاالت المنفذة عند االتفاق عليھا. ويقدم الجدول  قدمتھامقترحات األمانة في الحسبان التعليقات التي  تأخذ  - 15
مؤشرات األداء المقترحة التي قد يتم تطبيقھا على جميع الوكاالت المنفذة. ويقدم المرفق األول كيفية استھداف  ثانيلا

  المؤشرات وتقييمھا على أساس مقترحات األمانة.
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  لثانياالجدول 

  مؤشرات األداء المقترحة التي قد يتم تطبيقھا على جميع الوكاالت المنفذة

  نوع المؤشر 
  جديد)(حالي، معدل، 

 اتحمقتر  القديم الترجيح  طريقة الحساب  العنوان القصير
  األمانة

نتائج تطبيق تعليقات 
  يوئنديبي/يونيدو

  الموافقة –التخطيط 
  حالي)(

عدد الشرائح الموافق عليھا مقابل   الشرائح الموافق عليھا
  المخططة تلك

15 15 15  

  الموافقة –التخطيط 
  معدل)(

المشروعات/األنشطة 
  الموافق عليھا

عدد المشروعات/األنشطة الموافق 
  المخططة تلكعليھا مقابل 

 10 10 w/ 
PRP 

10 w/ PRP  

  25 25  25    المجموع الفرعي  
  التنفيذ

  جديد)(
قاعدة عتبة تغير تإذا لم  0 5  0  التقديم في الوقت المقرر  التأخيرات في التقديم

  %20 البالغةالصرف 
  لتنفيذا
 الجديد)(

األموال المصروفة (يحل 
محل المراحل الرئيسية/ 

  األنشطة المنجزة)

استنادا إلى تقديرات الصرف في 
  التقرير المرحلي

0  5 5  

  لتنفيذا
 معدل)(

إزالة المواد المستنفدة 
  لألوزون

التناسبية إلزالة المواد  الحصة
المستنفدة لألوزون للشرائح أو 

ة مقابل تلك تھيالمشروعات المن
  المخططة حسب التقارير المرحلية

ذا لم تستخدم اإلزالة إ 0 15  15
الفعلية أو إذا الجزئية و

  استند إلى اإلنجاز

  لتنفيذا
 معدل)(

المشروع لألنشطة  انھاء
إزالة غير  التي بھا
  مباشرة

المقرر  نھاءالمشروع مقابل اال انھاء
في التقارير المرحلية لجميع 

  األنشطة بدون اإلزالة

إذا اشتمل على جميع  50 15  10
األنشطة، ولم يتم تعديل 
المؤشرات األخرى، ولكن 

إذا تم تعديل جميع  30
المؤشرات األخرى وحذف 

تم ومؤشر االمتثال، 
استبعاد أنشطة إعداد 
المشروع أو توزيع 

ة بين إعداد األنشط
المشروع/ عدم إعداد 

  المشروع
  لتنفيذا
 جديد)(

االمتثال (يحل محل 
 /العامة السياسةمساعدة 

  التنظيمية المنجزة)

نسبة البلدان التي ھي في حالة 
  امتثال والتي تم تمويل األنشطة فيھا

ن االمتثال نظرا أل 0 15  0
ة الوكالة والييتجاوز 

للوكالة  15المنفذة أو 
  فقط الرئيسية

  55افتراض  55  55    المجموع الفرعي  
  

  دارياإل
  معدل)(

المالي للمشروعات بعد  نھاءمدى اإل  المالي نھاءسرعة اإل
  المشروع نھاءإشھرا من  12

10 5 5  

  اإلداري
 حالي)(

 انھاءتقديم تقارير 
في الوقت  اتالمشروع
  المقرر

في  اتالمشروع نھاءإتقديم تقارير 
الموافق  تلكالوقت المقرر مقابل 

  عليھا

5 5 5  

  اإلداري
 معدل)(

تقديم التقارير المرحلية 
  في الوقت المقرر

تقديم التقارير المرحلية وخطط 
 ،في الوقت المقرروالردود األعمال 

  إال إذا تم االتفاق على خالف ذلك

5  5 5  

  اإلداري
 جديد)(

تقديم األنشطة والمعلومات 
المطلوبة في الوقت 

  المقرر

تقديم األنشطة والمعلومات المطلوبة 
 ،إلى اجتماع ما في الوقت المقرر
  إال إذا تم االتفاق على خالف ذلك

  ال ينطبق 5 0

  20 20  20   المجموع الفرعي  
  85- 65   100    المجموع  
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  مؤشرات الموافقة

ال تري الوكاالت المنفذة أن إعداد المشروع ينبغي إدراجه كمؤشر. ويقدم  فيما يتعلق بمؤشرات الموافقة،  - 16
عدد أنشطة االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات اإلفرادية التي تمت الموافقة عليھا خالل السنوات  3الجدول 

  األربع الماضية.

  لثالثاالجدول 

  )2012- 2009دية (افرأنشطة االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات اإل

سنة 
الموافقة 

االتفاقات 
المتعددة 
 السنوات

التعزيز 
 المؤسسي

إعداد 
 المشروع

المساعدة 
 التقنية

 المجموع التدريبية االستثمارية التدليلية

2009 115 76 112 16 4 5 1 329 

2010 116 57 39 9 7 3   231 

2011 183 47 18 11 6 2   267 

2012 108 67   6 5     186 

Total 522 247 169 42 22 10 1 1,013 

  
  

أنشطة يليھا  ،وبصفة عامة، تمثل أنشطة االتفاقات المتعددة السنوات أكبر عدد من األنشطة الموافق عليھا  - 17
التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات. وباستثناء االتفاقات المتعددة السنوات، بلغ عدد الموافقات على األنشطة 

. ولن يكون ھناك مؤشر أداء خالل السنوات األربع الماضية 1,013من بين الموافقات البالغ عددھا  491 اإلفرادية
  للموافقة على إعداد المشروع إذا لم يكن مدرجا تحت المشروعات اإلفرادية.

  مؤشرات التنفيذ

لدى الوكاالت المنفذة آراء عن مؤشرات التنفيذ تختلف عن األمانة. فاألمانة ترى التأخيرات في تقديم الشرائح   - 18
مؤشرا رئيسيا للتقدم في تنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات. وبالرغم من أن يوئنديبي اتفق على المؤشر، إال أن اليونيدو 

قة ر. ونظرا ألن ھذه الولتقديم الشرائح في المائة 20 على العتبة البالغة تم اإلبقاءإذا  ال ينبغي استعمالهشعر بأنه 
  ، فمن المفترض أن اليونيدو تعارض المؤشر.في المائة 20البالغة  الصرف عتبةتعالج  ال

ويبدو أن الوكاالت توافق على مؤشر األموال المصروفة. ولم يرغب اليونيدو في عمود إضافي في قاعدة   - 19
بيانات االتفاقات المتعددة السنوات، ولكن نظرا ألن العمود اإلضافي سيتم حسابه على أساس المعلومات األخرى التي 

المالية، رأت األمانة أن ة ورير السنوياإلفرادية للتققدمتھا اليونيدو وجميع الوكاالت في قاعدة بيانات المشروعات ا
 مراحلمؤشر المحل ذلك ال يشكل اعتراضا على المؤشر. وسوف يحل المؤشر الذي اقترحته األمانة 

ق يتحق معمن الوكاالت ذاتيا الرئيسية/األنشطة المنتھية نظرا ألن ذلك المؤشر ال يمكن التحقق منه ويتم تقييمه 
دائما. ويفضل اليوئنديبي أن يكون الھدف نسبة مئوية من الرصيد، وھي الطريقة التي يحسب بھا  االمتثال الكامل

السنوية والمالية. ويبدو المرحلية في قاعدة بياناته عن المشروعات اإلفرادية وذلك في تقاريره  الصرف لديهتقديرات 
  أن ھناك اتفاق على ھذا المؤشر.

واد المستنفدة لألوزون على جميع االتفاقات المتعددة السنوات على أساس ويمكن توسيع مؤشر إزالة الم  - 20
حصة تناسبية من المواد المستنفدة لألوزون وذلك استنادا إلى الموافقة. وينبغي أن يعالج ذلك المسألة التي أثارھا البنك 

رية اإلفرادية. وأفادت ستثمافقط لعدد متضائل من المشروعات اال في السابقالدولي نظرا ألن المؤشر كان يستخدم 
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م بدال من ذلك، ولكن اإلزالة الفعلية لن تمثل كل كميات اإلزالة ستخدتئية والفعلية ينبغي أن زالجأن اإلزالة اليونيدو 
ھاء المشروع، غير أن نإحة بدال من ويرى اليوئنديبي أن اإلزالة ينبغي أن ترتبط بتجديد الشري المرتبطة بشريحة ما.

ھاء المشروع بالنسبة لالتفاقات المتعددة السنوات. وعالوة على اد المستنفدة لألوزون ھو مؤشر انالمو مؤشر إزالة
  أن تدرج اليونيب في المؤشر. فإن الحصة التناسبية من الضروري ذلك،

نھاء المشروع إذا كان يشمل جميع األنشطة باستثناء إعداد ويبدو أن الوكاالت توافق أيضا على مؤشر إل  - 21
المشروع. ويشمل مقترح األمانة التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع اللذين يشكالن معظم المشروعات اإلفرادية 

ا ھا إزالة نظرديأيضا تلك األنشطة التي ل بعدأعاله. ويست 3للجنة التنفيذية على أساس سنوي كما يظھر في الجدول 
قدم حافز إلى الوكاالت لمعالجة ألنھا ممثلة بمؤشر تنفيذ آخر (إزالة المواد المستنفدة لألوزون). وبھذه الطريقة، ي

  االستثمارية.المشروعات اإلفرادية والتدليلية وإعداد المشروعات، والمشروعات  ،مشروعات مثل التعزيز المؤسسي

المساعدة التنظيمية المنتھية ألن ھذا  مؤشر بشأن السياسة/ومن المقترح أن يحل مؤشر االمتثال محل ال  - 22
المؤشر ال يمكن التحقق منه وكان يتم تقييمه ذاتيا، مما نتج عنه اإلنجاز الكامل دائما. وال توافق اليونيدو على مؤشر 

ئيسية. وال يمكن قياس فيھا الوكالة الر وئنديبي فقط في الحاالت التي كان ھواالمتثال ألنه يتجاوز واليتھا. ووافق الي
 يتجاوزق الوكاالت أھدافھا دائما. وبالرغم من أن االمتثال يتحقمع  ،المؤشر القديم بموضوعية إذ أنه يتم تقييمه ذاتيا

وجود البلدان في حالة امتثال  ة لوكالة منفذة ما، فإن استدامة الجھود التي تبذلھا وكالة ما يتم قياسھا بمدىاملة الكواليال
في حاليا ھي  5في المائة من البلدان العاملة بمقتضى المادة  100رھا في ھذه الحالة. وينبغي مالحظة أن واستمرا

  حالة امتثال. وينبغي أن يحصل أداء الوكالة على بعض التقدير على جھودھا واالمتثال الناتج عن ذلك.

  المؤشرات اإلدارية

تعلق بالمؤشرات اإلدارية، على الرغم من أن اليوئنديبي اقترح ھناك اتفاق عام بين الوكاالت واألمانة فيما ي  - 23
  ة.تاليھاء المالي في السنة الة واحدة مقابل متوسط تواريخ االنھاء في سنينبغي أن يكون متوسط تواريخ االنأن الھدف 

  األھداف بالكامل إنجازعمليات التقييم المستندة إلى 

يستند تقييم أداء الوكاالت إلى إنجاز المؤشرات، المرجحة وغير المرجحة. وأشار اليوئنديبي إلى أن تقييم   - 24
الحال بالنسبة لمؤشرات األداء المرجحة. واقترح أن  واإلنجاز الكامل ال يعكس أي ترجيحات إيجابية للجھود كما ھ

، ما لم تقدم اللجنة 2013عام الأعمال ابتداء من تقييم خطط ك التقييم يحذف ھذا الجزء من التقييم. وستحذف األمانة ذل
  التنفيذية تعليمات بخالف ذلك.

وخالل السنوات الثالث الماضية، الحظت األمانة صعوبات متزايدة في توصيل الوثائق والمعلومات   - 25
ة في الوقت المقرر. وبصفة التمويلية وغير التمويلية على حد السواء)، المقدم تبعاتالمطلوبة الجتماع ما (من ال

مثال عن  ،خاصة، ال تقدم في الوقت المقرر للتقديم المعلومات المطلوبة لقطاع اإلنتاج، والورقات الخاصة بالوكالة
، وھو ثمانية أسابيع على األقل قبل كل تتطلبھا بالتحديد مقررات اللجنة التنفيذيةتقارير حشد الموارد، وتلك التي 

بعض الوكاالت حتى لالمتثال، ولكن الوكاالت المنفذة جھودا كبيرة  تبذليذية. وفي معظم الحاالت، اجتماع للجنة التنف
تبذل جھدا أو تطلب تمديدا مما ال ھو أن الوكالة يبدو أنھا  دنىال تطلب تمديدا للوقت. غير أن العامل المشترك األ

ھذا الوثائق وتقديمھا في الوقت المقرر إلى نظر اللجنة. وينبغي أن يؤثر إعداد يؤدي إلى تأخيرات في االنتھاء من 
  تقييم أداء الوكاالت.على النوع من األداء 

ھاء المشروعات والتقارير المرحلية السنوية والمالية كانت فعالة مؤشرات األداء لتقديم تقارير ان ونظرا ألن  - 26
ئق في الوقت المقرر، خلصت األمانة إلى تبرير ھذا المؤشر للتقديمات في تقديم حافز للوكاالت لكي تقدم ھذه الوثا

  األخرى. ومن شأن أي تأخير في التقديم أن ينتج عنه تخفيض بنقطة واحدة في المؤشر.
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  اتوصيالت

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  - 27

  مالحظة:  (أ)

التقرير عن مؤشرات األداء على النحو الوارد في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/17؛  

  أن األمانة توافق على عدم تقييم اإلنجاز الكامل في تقييم أداء الوكاالت المنفذة؛  )2(

 ، على النحو47/51، والمعدلة بموجب المقرر 41/93تعديل مؤشرات األداء المحددة في المقرر   (ب)
  التالي:

  ترجيحال  طريقة الحساب  العنوان القصير  نوع المؤشر 
 15  المخططة تلكعدد الشرائح الموافق عليھا مقابل   الشرائح الموافق عليھا  الموافقة –التخطيط 
 تلكعدد المشروعات/األنشطة الموافق عليھا   المشروعات/األنشطة الموافق عليھا  الموافقة –التخطيط 

  المخططة
10 

 25     المجموع الفرعي  
 5   الوقت المقررالتقديم في   التأخيرات في التقديم  التنفيذ

األموال المصروفة (يحل محل  لتنفيذا
  المراحل الرئيسية/األنشطة المنجزة)

 5   استنادا إلى تقديرات الصرف في التقرير المرحلي

إلزالة المواد المستنفدة لألوزون  ةالحصة التناسبي  إزالة المواد المستنفدة لألوزون لتنفيذا
المخططة  تلكة مقابل تھيللشرائح أو المشروعات المن

  حسب التقارير المرحلية

 15 

المشروع لألنشطة مع إزالة  انھاء لتنفيذا
  غير مباشرة

المقرر في التقارير  نھاءالمشروع مقابل اال انھاء
  المرحلية لجميع األنشطة بدون اإلزالة

 15 

 السياسةمساعدة االمتثال (يحل محل  لتنفيذا
  / التنظيمية المنجزة)العامة

نسبة البلدان التي ھي في حالة امتثال والتي تم تمويل 
  األنشطة فيھا 

 15 

 55    المجموع الفرعي  
شھرا من  12المالي للمشروعات بعد  ھاءنمدى اإل  المالي نھاءسرعة اإل  اإلداري

  المشروع ھاءان
5 

المشروع في  نھاءإتقديم تقارير  اإلداري
  الوقت المقرر

المشروع في الوقت المقرر مقابل  انھاءتقديم تقارير 
  الموافق عليھا تلك

5 

تقديم التقارير المرحلية في الوقت  اإلداري
  المقرر

في والردود ية وخطط األعمال تقديم التقارير المرحل
  إال إذا تم االتفاق على خالف ذلك ،الوقت المقرر

5 

تقديم األنشطة والمعلومات المطلوبة  اإلداري
  في الوقت المقرر

تقديم األنشطة والمعلومات المطلوبة إلى اجتماع ما 
  إال إذا تم االتفاق على خالف ذلك ،في الوقت المقرر

5 

 20    المجموع الفرعي  
 100    المجموع  
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Annex I 

HOW THE PERFORMANCE INDICATORS WILL BE TARGETED AND ASSESSED BASED ON THE SECRETARIAT’S PROPOSAL 

 
Type of 
Indicator 
(Existing, 
Modified, 
New) 

Short Title Calculation 
Secretariat 
Proposal 

Note Assumptions 2014 Target 
Calculation 

2014 Achievement 
Calculation 

Planning--
Approval 
(Existing) 

Tranches 
approved 

Number of 
tranches approved 
vs. those planned 

15 
Includes in previous 
indicator for only MYA 
tranches (15 points). 

Include all MYA 
projects. 

Count number 
of MYAs.  

Count number of Country.  

Planning--
Approval 
(Modified) 

Projects/activities 
approved 

Number of 
projects/activities 
approved vs. those 
planned 

10 w/ PRP 

Includes in previous 
indicator for only 
individual projects 
(10 points). 

Include all 
Individual 
projects 
(Including PRP). 

Count number 
of projects. 

Count number of projects. 

  Sub-total    25            

Implementation 
(New) 

Submission 
Delays 

Submission on 
time 

 5 

The best indicator of 
progress for a MYA 
tranche is the submission 
and consideration at the 
meeting at which the 
tranche is due. 

All tranches are 
submitted to the 
meeting at which 
they are due. 
However, if the 
approval of a 
tranche results in 
a shifting of the 
tranche-
submission 
schedule to 
another meeting 
of the year for all 
future tranches, 
this should 
override the 
schedule included 
in the original 
agreement. 

Tranches that 
are planned to 
be submitted in 
2014 according 
to agreements. 

Tranches that are submitted on 
time based on the meeting for 
submission indicated in the 
agreements. 
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Type of 
Indicator 
(Existing, 
Modified, 
New) 

Short Title Calculation 
Secretariat 
Proposal 

Note Assumptions 2014 Target 
Calculation 

2014 Achievement 
Calculation 

Implementation 
(New) 

Funds disbursed 
(Replaces 
milestones 
achieved) 

Based on 
estimated 
disbursement in 
progress report 

 5 

Replaces 
milestones/activities 
completed indicator 
(20 points) since this 
indicator could not be 
verified.  Disbursement 
is a key indicator of 
implementation of all 
approved activities and 
was an original indicator. 

Include all 
projects 
(Excluding CLO 
and TRF). 

From 2013 
Progress Report: 
Estimated 
Disbursement in 
Current Year. 

2014 Disbursement = Funds 
Disbursed in 2014 Progress 
Report - Funds Disbursed in 
2013 Progress Report for same 
set of 
tranches/projects/activities in 
2014. 

Implementation 
(Modified) 

ODS phase out 

Pro-rata share of 
ODS phase out for 
completed 
tranches or 
projects vs. those 
planned per 
progress reports 

 15 

Previously was only for 
individual projects but 
now would be associated 
with the phase-out value 
of completed HPMP 
tranche or individual 
project. 

For completed 
MYA and 
individual 
projects with 
phase-out only. 

From 2013 
Progress Report:  
Total ODP for 
all MYA and 
individual 
projects with 
phase-out that 
are planned to 
be completed in 
2014. (Partial 
phase-out 
should be 
excluded). 

2014 Phase-out = Phase-out in 
2014 Progress Report - Phase-
out in 2013 Progress Report. 
(Apply to projects that are in 
the target only). 

Implementation 
(Modified) 

Project 
completion for 
activities with 
indirect phase-out 

Project completion  
vs. planned in 
progress reports 
for all activities 
without phase-out 

 15 

Modify For projects 
without phase-out 
only including 
PRP. 

From 2013 
Progress Report: 
Total number of 
projects without 
phase-out that 
are planned to 
be completed in 
2014. 

From 2014 Progress Report:  
Total number of projects 
without phase-out that are 
completed in 2014. (Apply to 
projects that are in the target 
only). 
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Type of 
Indicator 
(Existing, 
Modified, 
New) 

Short Title Calculation 
Secretariat 
Proposal 

Note Assumptions 2014 Target 
Calculation 

2014 Achievement 
Calculation 

Implementation 
(New) 

Compliance 
(Replaces 
policy/regulatory 
assistance 
completed) 

Percentage of 
countries in which 
activities have 
been funded that 
are in compliance 

 15 

Replaces the indicator of 
policy/regulatory 
assistance completed 
because the indicator 
could not be verified.  
Compliance with the 
control measures and the 
decisions of the Parties is 
the key reason for 
assistance and the extent 
to which countries 
achieve compliance is a 
reflection on the effort of 
the agencies as well as 
the country. 

CAP addresses all 
countries.  For 
other agencies, 
agencies 
responsible for 
INS are 
responsible for all 
control measures 
and licensing 
systems and 
agencies 
responsible for 
some activity in a 
sector is 
responsible for 
compliance with 
that sector's 
control measure.   

Assumed 100% 
achievement. 

Based on MOP report on 
compliance issue. 

  Sub-total    55            

Administrative 
(Modified) 

Speed of financial 
completion 

The extent to 
which projects are 
financially 
completed 12 
months after 
project completion 

5  

The existing indicator is 
measured on an average 
month basis for the 21 
year history of the Fund 
so the impact is minor.  
Since by decision all 
projects should be 
financially completed 12 
months after completion, 
the decision would be the 
basis for the assessment. 

Include all 
projects.  

From 2013 
Progress Report: 
Number of 
projects with 
status of 
"COM". 

From 2014 Progress Report: 
Number of projects with status 
of "COM" in 2013 Progress 
Report that are financially 
completed in 2014 Progress 
Report.  The numbers should 
also include the projects that 
were ONG and that were 
turned into COM and FIN that 
same year (and will thus be 
listed as FIN). 
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Type of 
Indicator 
(Existing, 
Modified, 
New) 

Short Title Calculation 
Secretariat 
Proposal 

Note Assumptions 2014 Target 
Calculation 

2014 Achievement 
Calculation 

Administrative 
(Existing) 

Timely 
submission of 
project 
completion 
reports 

Timely submission 
of project 
completion reports 
vs. those agreed 

5 

No change.   Based on 
Schedule of 
PCRs 
submission in 
2014 
(Consolidated 
2013 Projects 
Completion 
Report 
document). 

Actual PCRs submitted in 
2014 including the MYA 
PCRs as per the agreed 
schedule. 

Administrative 
(Modified) 

Timely 
submission of 
progress reports 

Timely submission 
of progress reports 
and business plan 
and responses 
unless otherwise 
agreed 

 5 

The indicator is modified 
to include business plans 
since there is no current 
incentive for submission 
on time. 

  Assume On 
Time. 

Timely submission of Business 
Plans, Progress Report and 
their responses. 

Administrative 
(New) 

Timely 
submission of 
activities and 
requested in 
information 

Timely submission 
of activities and 
requested 
information for a 
meeting unless 
otherwise agreed 

5 

This indicator is needed 
to ensure that other 
activities and 
information/reports 
required by ExCom 
decisions are submitted 
on time. 

All required 
documents are 
submitted on time 
unless otherwise 
mutually agreed 
with the 
Secretariat. 

All documents 
not addressed 
by other 
performance 
indicators. 

One point is deducted for each 
late submission.   

  Sub-total    20            
  Total   100            

 

------ 
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