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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو الثانىاالجتمــــــاع 

  2018 ديسمبر/كانون األول 7-3  ،مونتريال
  

 (و)).79/41  اإلدارية: الواجبات والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات (المقرراستعراض نظام التكاليف 

  
  تحليل الواجبات والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات والمدى
  الذي يمكن للوكاالت أن تعهد فيه بالواجبات اإلدارية لمؤسسات أخرى

  
  مقدمة

  
دراسة في (ب) و(ج) و(د)، 75/69اللجنة التنفيذية، عمال بالمقرر نظرت  في اجتماعها التاسع والسبعين،  1

للمساهمة في تقييم  الستعراض نظام التكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف وميزانية تمويل الوحدة المركزية
الدراسة تحديد، من بين جملة أمور، المستوى المالئم  وتتناول 2020.1-2018التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 

لتكاليف دعم البرنامج إلدارة المشروعات التى يدعمها الصندوق، وتحديث التعاريف المتعلقة بمكونات التكاليف 
فذة اإلدارية، بما في ذلك تكاليف الوحدة المركزية وبرنامج المساعدة على االمتثال والخدمات المركزية والوكالة المن

  2والوسيط المالى ووحدة إدارة المشروع.
  
وخالل المناقشة، الحظت األمانة أن الدراسة احتوت على معلومات محدودة تتعلق بتشابهات محتملة بين   2

نفذة كاالت الميه الوف قدمتالذي التكاليف اإلدارية وتكاليف إدارة المشروع. وفضال عن ذلك، لم تتناول الدراسة المدى 
. وأكد كوماتارة مشروعات على المستوى الوطنى إلى الوسطاء الماليين أو الوكاالت المنفذة أو الحأمواال إلد

نفيذية للجنة التافادة ات، مع اإلشارة إلى استإدارة المشروع اتوحداألعضاء أيضا على الدور الجديد نسبيا والمتزايد ل
  صة أنها تتعلق بمؤسسات أخرى.، خاوحدة إدارة المشروعاتمن الفهم األكبر لتكاليف وواجبات 

  

                                                 
1   UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43  
) التى UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43أعدت األمانة استبيانا على أساس اختصاصات الدراسة (كما يرد في المرفق الثالث من الوثيقة    2

  ثيقة).الوكاالت المنفذة لتوفير بيانات ومعلومات حالية كما طلب ذلك (ويرد االستبيان في المرفق الرابع من نفس الو هااستخدمت
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وطلبت اللجنة التنفيذية في ما بعد من األمانة، من بين جملة أمور، أن تعد لالجتماع الثانى والثمانين وثيقة   3
عم دبال ت هذهوتحليل كيف تتعلق التكاليف والواجبا إدارة المشروعات اتوحدعن الواجبات والتكاليف المرتبطة ب

شطة عات وأنوتمويل إعداد المشروعات وتكاليف الدعم لتنفيذ المشرو المساعدة على االمتثالوبرنامج المؤسسي 
  (و)). 79/41التحققق؛ وكذلك المدى الذي عهدت فيه الوكاالت بالواجبات اإلدارية لمؤسسات أخرى (المقرر 

  
  .(و) 79/41المقرر أعدت األمانة هذه الوثيقة عمال ب  4
  

  هيكل الوثيقة
  
والتأكيد  للصندوق المتعدد األطراففي سياق نظام التكاليف اإلدارية  وحدات إدارة المشروعاتتحلل الوثيقة   5

لبية إلتزامات لتمكنهم من ت 5على المكونات الرئيسة واألسس التى توفر الدعم للتمويل الضروري ألطراف المادة 
تها وصال وعملياتها وحدات إدارة المشروعاتقة وأهداف بروتوكول مونتريال. وبناء على ذلك، تحلل هذه الوثي

قق عات والتحلمشرواوإعداد  وبرنامج المساعدة على االمتثالبالوكاالت الثنائية والمنفذة وعالقتها بالدعم المؤسسي 
ة لجنعليها ال وافقت ، في سياق نظم التكاليف اإلدارية المتعاقبة التىالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن استهالك 

، إن رى ومداهاات أخالتنفيذية منذ إنشاء الصندوق. وتتناول أيضا ما إذا كانت الوكاالت تعهد بواجبات إدارية لمؤسس
  وجدت.

  
ويقوم التحليل على أساس المعلومات في وثائق سابقة نظرت فيها اللجنة بشأن نظام التكاليف اإلدارية   6

لمواد ازالة إدارة إ طخطللصندوق، بما في ذلك الوحدة المركزية وتكاليف دعم الوكالة؛ مبادئ توجيهية إلعداد 
 وكربونيةروفلوررة إزالة المواد الهيدروكلوخطط إداوالمرحلتين األولى والثانية من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

شروعات متجديد وأوراق سياسة الدعم المؤسسي الموافق عليها، بما في ذلك إعداد المشروعات واإلبالغ عن التحقق؛ 
  .وبرنامج المساعدة على االمتثالالدعم المؤسسي 

  
ت في هذه الوثيقة وعقدت مشاورات وناقشت األمانة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة قضايا ذات عالقة عرض  7

ية نفذة ثنائماالت ومع وك برنامج المساعدة على االمتثالثنائية بشأن مسائل محددة، مثل، مناقشات مع اليونيب بشأن 
األمانة  تالحظو). وحدات إدارة المشروعاتوثالث وكاالت أخرى (فرنسا واليونديبي واليونيدو والبنك الدولى بشأن 

  ناقشات المثمرة والمعلومات االضافية التى قدمتها الوكاالت.مع التقدير الم
  
  تتألف الوثيقة من سبعة أقسام وتوصية كما يرد أدناه:  8
  

  للصندوق المتعدد األطرافنظرة شاملة على نظم التكاليف اإلدارية   القسم األول:  
  

  في أنشطة اإلزالة وحدات إدارة المشروعاتواجبات وتكاليف   القسم الثانى:  
  

  الدعم المؤسسي  القسم الثالث:  
  

  برنامج المساعدة على االمتثال  القسم الرابع:  
  

  تمويل إعداد مقترحات مشروعات  القسم الخامس:  
  

  تقارير التحقق  القسم السادس:  
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  مالحظات األمانة  القسم السابع:  
  

  توصية  
  
مختارة في عالقتها  مشروعاتوحدة إدارة وتحتوى الوثيقة أيضا على المرفق األول: واجبات وتكاليف   9

  .لصندوق المتعدد األطرافبمشروعات وموارد ا
  

  نظرة شاملة على نظم التكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطرافالقسم األول: 
  

تنص اختصاصات الصندوق المتعدد األطراف المؤقت على "يحق للوكاالت المنفذة أن تتلقى تكاليف دعم   10
اختصاصات الصندوق . ومنذ إنشاء 3ها عندما تتوصل إلى اتفاقات محددة مع اللجنة التنفيذيةلألنشطة التى تضطلع ب

   4، واصلت اللجنة التنفيذية استعراض التكاليف اإلدارية للصندوق.1991في عام  المتعدد األطراف
  

وتشكيل المكونات في اجتماعها السادس والعشرين، وافقت اللجنة التنفيذية على تعريف التكاليف اإلدارية   11
المؤهلة لتسديد مثل هذه التكاليف، تفرق بينها وبين تكاليف المشروع المرتبطة بتنفيذ المشروع وإدارته (المقرر 

26/41.(5  
  

ة عند بداية يكانت ممارسة عادية للجنة منذ االجتماع السادس والعشرين االستعراض المنتظم للتكاليف اإلدار  12
م تإلدارية، ليف افترة التجديد لضمان أن الموارد تستخدم بطريقة تحقق فاعلية التكلفة. وخالل استعراض نظم التكا

ج رات اإلنتاوفوة نتيج هى التكاليف اإلداريةالتسليم بأن في المشروعات العامة الكبيرة المتضمنة مستوى منخفض من 
غير صالمشروعات غير االستثمارية، بما في ذلك مشروعات ذات نطاق الكبير. وكان لبعض المشروعات، مثل 

لى ي تعديل عأن أ أساسا في البلدان المستهلكة ألحجام منخفضة، تكاليف إدارية مرتفعة. ولهذا، كان من المهم ضمان
  تكاليف دعم الوكالة لم يكن له تأثير سلبى على المشروعات/البلدان األصغر.

  
، اعتمدت اللجنة لصندوق المتعدد األطراف، في سياق التخطيط االستراتيجى ل2002- 2001في الفترة   13

برنامج المساعدة على الذى أنشأ  35/5، وتمت الموافقة عليه من خالل المقرر  6التنفيذية منهجا الدافع وراءه البلدان
ووافقت على أن تقدم تكاليف الوحدة المركزية لليونديبي واليونيدو والبنك الدولى، مع خفض معدالت  7،االمتثال

  8تكاليف دعم الوكالة بالتدريج.
                                                 

  . II/8من المرفق الرابع من المقرر  4من التذييل  6الفقرة    3
زة كما يوجز ذلك المرفق األول من الوثيقة ، عمل الصندوق المتعدد األطراف تحت خمسة نظم تكاليف إدارية متمي1991منذ إنشائه في عام    4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43.  
واألموال المتاحة من الصندوق. ويطلب من  5لتلبية اجتياجات بلدان المادة  الحالية يتوقع من الوكاالت المنفذة أن تستخدم شبكات المكاتب الميدانية   5

من بين  ف اإلدارية،التكالي األموال تستخدم بطريقة تجيزها اللجنة. ويتوقع أن تستخدم الوكاالتالوكاالت أن تحدد وتقدم مشروعات محتملة، ولضمان أن 
 ون)ل االستشاريرقة (مثجملة أمور، لتقوم مع الحكومات بوضع اتفاقات قانونية؛ إعداد وتقديم من أجل الموافقة على التنفيذ ومتابعته؛  حشد األف

ساس أسنوية على  ط أعمالاقصة المالئمة وآليات التقييم؛ إعداد تقارير مرحلية وإنتهاء المشروعات؛ إعداد خطلمشروعات موافق عليها باستخدام المن
ارية، وتنفذ بر أنشطة إدال تعت االتصال مع الحكومات؛ تقديم مدخالت لألمانة مع ورقات للسياسة والقضايا؛ المشاركة في االجتماعات. إن األنشطة التالية

نية إعداد يث ميزامشروعات الموافق عليها: التسويق وتنمية األعمال والعمل على صياغة/إعداد مشروعات جديدة، في الحاالت حفقط على أساس ال
على مستوى  المقدم المشروعات قد تمت الموافقة عليها؛ تنفيذ المشروعات بما في ذلك توفير إدارة المشروع والمهارات التقنية؛ الدعم التقنى

  المشروعات.
تيجى في اجتماعها الثالث والثالثين، اعتمدت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، كأساس للعمل في المستقبل عند وضع إطار التخطيط االسترا   6

  )).(أ33/54األهداف واألولويات والمشاكل وطرائق التخطيط االستراتيجى للصندوق المتعدد األطراف في فترة االمتثال (المقرر 
7   zL.Pro/ExCom/35/67UNEP/O  
في  0.7البنك الدولى من تمويل سنوى للوحدة المركزية بحيث تسمح بزيادة سنوية نسبتها ونديبي واليونيدو ئيتألف نظام التكاليف اإلدارية الحالى لليو   8

دوالر أمريكي أو أكثر، بما في  250 000غ في المائة للمشروعات ذات تكلفة تبل 7المائة على أن تخضع الستعراض سنوى، وتكاليف دعم الوكالة بنسبة 
دوالر أمريكي؛  250 000في المائة لمشروعات ذات تكلفة أقل من  9وتكاليف دعم الوكالة بنسبة  ذلك تجديدات الدعم المؤسسي وإعداد المشروعات؛

نظام التكلفة اإلدارية  ألّففي قطاع اإلنتاج. ويت في المائة ، تحدد على أساس كل حالة على حدة لمشروعات 6.5دعم الوكالة بما ال يزيد عن نسبة و
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في االجتماع الستين، زادت  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ الموافقة على أول خطتى  14
والوكاالت الثنائية والتنفيذية. وباالضافة  وحدات إدارة المشروعاتزون والوحدات الوطنية لألو ومسؤولياتأدوار 

، وحدات إدارة المشروعاتالتى تشمل تمويال ل إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طخطإلى توفير شرائح ل
لمواد لة لتوافق اللجنة التنفيذية على نحو منفصل على تمويل مشروعات تدليلية بشأن تكنولوجيات بدي

إدارة إزالة  طخطوعمليات مسح لبدائل المواد المستنفدة لألوزون؛ إعداد مراحل جديدة ل الهيدروكلوروفلوروكربونية
في البلدان ذات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ إعداد تحقق عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وميزانيات  9؛74/51استهالك بأحجام منخفضة؛ تجديد مشروعات الدعم المؤسسي (كل سنتين) تمشيا مع المقرر 
لليونيب وتكاليف الوحدة المركزية لليونديبي والبنك الدولى. ومنذ اعتماد تعديل كيغالى  برنامج المساعدة على االمتثال

اف، تمت الموافقة على تمويل إعداد وتنفيذ مشروعات استثمارية في االجتماع الثامن والعشرين لألطر
  11. 79/46وتمويل أنشطة التمكين تمشيا مع المقرر  10(ز)،78/3للهيدروفلوروكربون قائمة بذاتها تمشيا مع المقرر 

تخاذ مقررات وظائفها الخاصة بها ومؤشرات أداء تستعرضها األمانة وتقدم إلى اللجنة التنفيذية الولكل طلبات تمويل 
  بعد ذلك. ومتابعتها

 

كما قدمت إلى االجتماع التاسع والسبعين، تم حساب معدالت التكاليف اإلدارية كنسبة من الموافقات على  15
  1.12في المائة كما يرد في الجدول  13تمويل المشروعات حسب فترة الثالث سنوات وتتأرجح حول 

  ية)الصندوق المتعدد األطراف حسب فترة الثالث سنوات (نسبة مئو. التكاليف اإلدارية التى دفعها 1الجدول 

*2016-2015 2014-2012 2011-20082009-20052006-20022003-19992000-1997 1996-1994 1993-1991 الوكالة

 11.98 11.74 12.34 12.39 10.64 11.39 4.95 - - ثنائية
 12.47 13.86 14.04 18.22 13.19 12.87 12.90 13.00 12.66 يونديبي

 8.18 7.17 7.67 7.85 7.26 9.68 13.00 13.00 13.00 يونيب**
 12.54 13.57 11.74 14.42 11.65 13.41 12.59 12.99 12.98 يونيدو

 10.36 11.01 13.34 10.15 9.84 10.04 11.38 8.58 2.81 البنك الدولى
 11.21 12.02 12.09 12.03 10.74 11.63 11.85 10.94 6.15 المتوسط

  تشمل سنتان فقط من فترة الثالث سنوات (*)
  المتثالساعدة على اامج المبرن(**) تشمل تكاليف دعم الوكالة لبرنامج المساعدة على االمتثال، ولكن ال تشمل التكاليف اإلدارية التى دفعت من خالل 

  اإلزالةواجبات وتكاليف وحدات إدارة المشروعات في أنشطة القسم الثانى: 

عندما استخدمت اتفاقات التمويل القائمة على إزالة  1997إلى عام  وحدات إدارة المشروعاتيمكن تتبع   .16
المواد المستنفدة لألوزون في عمليات الصندوق المتعدد األطراف. وفي اجتماعها الثامن والثالثين، وافقت اللجنة 

                                                                                                                                                             
دوالر أمريكي؛ وبالنسبة لمشروعات  500 000في المائة لمشروعات قيمتها  13المطبق على الوكاالت الثنائية واليونيب من تكاليف دعم الوكالة بنسبة 

في  11دوالر أمريكي ونسبة  500 000في المائة على أول  13تطبق نسبة مآليين دوالر أمركي،  5دوالر أمريكي إلى حدّ  500 000مة تتجاوز لها قي
مليون دوالر أمريكي، تقدر تكاليف دعم الوكالة على أساس كل حالة على حدة؛  5المائة على الرصيد المتبقى؛ وبالنسبة لمشروعات ذات قيمة تتجاوز 

لليونيب وال تطبق تكاليف دعم الوكالة على مشروعات الدعم   لمساعدة على االمتثالبرنامج افي المائة على تكاليف دعم الوكالة على  8وتنطبق نسبة 
  المؤسسي من قبل اليونيب.

مع  في المائة أعلى من المستوى التاريخى المتفق عليه، 28ؤسسي والتجديدات عند مستوى موافقت اللجنة التنفيذية على جميع مشروعات الدعم ال   9
مواجهة التحديات دوالر أمريكي كل سنة، لمواصلة دعم االمتثال لبروتوكول مونتريال و 42 500الدعم المؤسسي يبلغ مستوى حد أدنى من تمويل 

ي إلى أدنى حد. وقررت اللجنة واالنتقال إلى بدائل تخفض األثر البيئ 19/6المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة تمشيا مع أهداف المقرر 
  .2020الدعم المؤسسي، بما في ذلك مستويات التمويل في أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام أيضا استعراض 

10   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11  
11   UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51  
12   UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43 عدد  ، فذلك بسبب اإلنخفاض في0112- 2001في المائة خالل الفترة  13. عندما تكون النسبة أعلى من

  لدولى.االبنك واليونيدو و يوئنديبيالموافقات على المشروعات بعد ادخال ميزانيات برنامج المساعدة على االمتثال والوحدات المركزية لل
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التى  13وإدارة خطط إزالة المواد المستنفدة لألوزون القائمة على األداءالتنفيذية على مبادئ توجيهية إلعداد وتنفيذ 
جعلت، من بين جملة أمور، الوكاالت المنفذة مسؤولة عن ضمان وجود آلية تشغيل للسماح بتنفيذ فعال وشفاف 

لتنفيذ خطة فا كامال لهيكل اإلدارة صللبرنامج السنوى واإلبالغ عن بيانات دقيقة. وتتطلب المبادئ التوجيهية و
  اإلزالة.

في اجتماعها الخامس واألربعين، نظرت اللجنة التنفيذية في وثيقة بشأن مزيد من المساعدة لفترة ما بعد   17
أدوار  تتخذوأشارت الوثيقة إلى أن في خطط إدارة اإلزالة النهائية،  14للبلدان ذات استهالك أحجام منخفضة. 2007

وخاصة الوحدات الوطنية لألوزون، تركيزا مختلفا. وتقوم الوحدة الوطنية  ومسؤوليات األطراف الفاعلة الرئيسة
لألوزون بدور أقوى ورئيسي بشكل متزايد في تحقيق إزالة المواد المستنفدة لألوزون بواسطة تنسيق وتنفيذ برنامج 

بتمويل كجزء من  لمشروعإدارة ا ةوحداإلزالة، وهو اضافة لتنسيق إلتزامات بروتوكول مونتلایر في البلد. إن إنشاء 
إدارة اإلزالة  ةخطيلبى متطلبات التنسيق الرئيسة لتنفيذ األنشطة المقترحة بناء على  إدارة اإلزالة النهائية ةخط

 وحد إدارة المشروع، تعين لالوحدة الوطنية لألوزون. ويضمن هذا وظائف محددة، منفصلة عن المتعلقة بالنهائية
إلعداد خطط العمل السنوية وتنسيق األنشطة مع األطراف الفاعلة والرصد واإلبالغ. وفي معظم الحاالت، توجد هذه 

أو تدار بواسطتها. وتساعد أيضا الوكالة الرئيسة، وكلما كان عمليا،  الوطنية لألوزون اتالوحدالوحدات مع 
  15في تنفيذ األنشطة. رة المشروعاتوحدات إداو الوطنية لألوزون اتالوحدالوكاالت المتعاونة 

  

إدارة  ةوحدمن قبل  إدارة اإلزالة النهائية ةخطتم تحديد أن احتياجات التنسيق لتنفيذ األنشطة بناء على   18
  تشتمل على:  المشروع

  إعداد خطة عمل وطنية سنوية بالتعاون مع وبدعم من الخبراء من الوكاالت الثنائية و/أو المنفذة؛  (أ)  
  

سيق أنشطة اإلزالة من قبل األطراف الفاعلة (مثل، الصناعة وإدارات الجمارك والمستوردين تن  (ب)
  وروابط التبريد والجمهور)؛

   
  رصد التقدم في األنشطة المخططة لتحديد القصور في التنفيذ والتأخيرات والقضايا ذات العالقة؛  (ج)  

  
تقديمها للوكاالت الثنائية  على األنشطة الموافقإعداد تقارير مرحلية ومالية سنوية عن تنفيذ جميع   (د)

  والمنفذة ذات العالقة.
  

سمح التوجيه الذي قدمته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس واألربعين فيما يتعلق بمستويات تمويل   19
في المائة من التمويل المؤهل لكل بلد لضمان الرصد  20باستخدام حتى نسبة  خطط إدارة اإلزالة النهائيةمقترحات 

  16).45/54(المقرر  خطط إدارة اإلزالة النهائيةواإلبالغ السنوى الشامل عن 
   

                                                 
13   UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/57/Rev.1ضافة . بالنسبة لتكاليف اإلدارة، ينبغى أن تقدم البيانات بناء على تبريرلتمويل إدارة المشروعات باال

  إلى التمويل المقدم تحت مشروعات الدعم المؤسسي، ودور ومسؤولية إدارة المشروعات التى تمول.
14   UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/46  
ترد أدوار ومسؤوليات األطراف الفاعلة الرئيسة في تنفيذ مشروعات خطة إدارة اإلزالة النهائية في المرفق الخامس من الوثيقة    15

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/46.  
قد تشمل طلبات تمويل حتى  0072(ج): قررت اللجنة التنفيذية أن مقترحات خطة إدارة اإلزالة النهائية في المستقبل لفترة ما بعد عام 45/54المقرر    16

وى التمويل أن مست ن تبينمقترحات المشروعات الفردية مازالت تحتاج أ أنالمستويات المشار إليها في الجدول أدناه، على أن يكون من المفهوم 
في المائة من  20معنى حتى لبلد الضرورى لتحقيق اإلزالة الكاملة من المواد الكلوروفلوروكربونية. وينبغى أن تستخدم الوكالة الثنائية أو المنفذة و/أو ا

  .ادة التدويررداد وإعما في ذلك برنامج االست، بخطط إدارة اإلزالة النهائيةاألموال الموافق عليها لضمان الرصد واإلبالغ السنوى الشامل عن 
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في اجتماعها الرابع والخمسين، نظرت اللجنة التنفيذية في مشروع مبادئ توجيهية إلعداد خطط إدارة إزالة   20
وعلى أساس هذه   17.الهيدروكلوروفلوروكربونكلوروفلوروكربونية لتضمينها في عمليات مسح المواد الهيدرو

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالوثيقة، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبادئ التوجيهية إلعداد 
  18).54/39(المقرر 

وفي ما يتعلق بتنسيق المشروع وإدارته، بما في ذلك الرصد والتقييم، يتعين على المبادئ التوجيهية إلعداد   21
صاصات العامة كأساس لالخت 45/54المشار إليها في المقرر  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ناعة ت الصتضطلع بها الهيئات الحكومية وهيئالوحدة إدارة المشروع، أن تبين: إشارة واضحة لألدوار التى س
ذ ة اتخاعن هيئة اإلدارة؛ وصف قدر مسؤوالوالمؤسسات األكاديمية واالستشاريين؛ تعيين كيان حكومى يكون 

لى مستوى اقشة عوينص المقرر أيضا على إجراء منالقرارات ومسؤوليات اإلبالغ لألجزاء المختلفة لهيكل اإلدارة. 
الضرورى  ان من. وكالهيدروكلوروفلوروكربونذات العالقة المشاركة في إدارة وتنفيذ خطة إزالة  الوكالة المنفذة

وتوفر وصفا  تعيين وكالة رئيسة في البلدان حيث تعمل وكاالت متعددة، وتحديد دور ومسؤولية كل وكالة بوضوح.
مؤسسات لك الذ، بما في إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطواضحا لالشراف المالى والشامل على 

  المشاركة وأدوارها ومسؤولياتها المحددة ونوع اإلبالغ وتواتره.

، أضفت اللجنة التنفيذية طابع مؤسسي على إدارة أنشطة اإلزالة، لوحدة إدارة المشروعلوضع اختصاصات   22
مكون في  وحدة إدارة المشروعوتصبح اختصاصات 19ات.إدارة المشروع تاوحدبما في ذلك التكاليف المرتبطة ب

المواد االتفاق بين الحكومة المعنية (كلما كان مالئما وله عالقة) واللجنة التنفيذية لخفض استهالك 
 كربونيةخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروطبقا (للمرحلة األولى أو الثانية) من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

وكان هذا مختلفا تماما عن اختصاصات الوكالة الرئيسة (والمتعاونة، عندما ينطبق) والوكاالت  20ألف).-5(الذييل 
المنافسة توفر  باء-6ألف و-6 باء). إن الترتيبات المؤسسية الموجزة في التذييلين-6ألف و-6الثنائية والمنفذة (التذييالن 

  .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطةوالقيود والمسؤولية في تنفيذ 
  

وتكاليف دعم  وحدة إدارة المشروعوبالمثل، يشمل االتفاق بين الحكومة المعنية واللجنة التنفيذية تكاليف   23
 لمحددا، كربونيةفلوروإدارة إزالة المواد الهيدروكلورو ةخطالوكاالت المنفذة. ويشمل التمويل الشامل الموافق عليه ل

إدارة إزالة المواد  ةخطكمكون متكامل ل وحدة إدارة المشروعمن االتفاق، تمويل  3في الفقرة 
مع ذلك، ته. وسواء كهيكل متميز أو في السياق الواسع لتنسيق المشروع ورصده وإدار الهيدروكلوروفلوروكربونية

 إدارة إزالة المواد ةخطمن اتفاق  10ينص على تكاليف دعم الوكالة للوكاالت المنفذة في الفقرة 
  .لوحدة إدارة المشروعباعتبارها متميزة عن التكاليف الموافق عليها  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
الموافق عليها، لوحظ أن في  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طخطعند استعراض اتفاقات   24

ومع ذلك، في اتفاقات  21.الوطنية لألوزون ةالوحدو وحدة إدارة المشروعوظائف  ألف-5الذييل  يصنفبعضها 

                                                 
17   UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/53  
18   UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/59  
19   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51 في المائة  20في المائة (للبلدان غير المستهلكة ألحجام منخفضة) وحتى  10و 5. يمكن تخصيص ما بين
شروع، حدة إدارة منشاء وإل إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخط) من مجموع التمويل المطلوب ألى للبلدان المستهلكة ألحجام منخفضة(

فة للمستوى وع كإضاوينبغى أن تبرر في مقترح المشروع حسب المبادئ التوجيهية لخطط اإلزالة الوطنية. ويمكن اعتبار تمويل وحدة إدارة المشر
ي فيه المرونة لبلد لدمع ذلك، وليس كتمويل الدعم المؤسسي، ال يتم تثبيت مخصصات التمويل لوحدة إدارة المشروع ألن االشامل للدعم المؤسسي. و

  إعادة تخصيص األموال ألنشطة جوهرية إذا طلبت.
) المرفق 76/25(المقرر  سادس والسبعينتم في االجتماع ال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإن االتفاق على المرحلة الثانية من    20

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66التاسع عشر من الوثيقة 
للسودان أن الوكالة الرئيسة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لألوزون تختار  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمثال، ينص اتفاق    21

إلى الوحدة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمؤسسة الوطنية لرصد جميع أنشطة الخطة؛ وتقدم تقارير مرحلية ستوية عن حالة تنفيذ 
الوطنى للمشروع العمل اليومى لتنفيذ المشروع ويساعد الشركات والحكومة والمنظمات غير الوطنية لألوزون والوكالة الرئيسة. وينسق الموظف 
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وحدة وفي بعض الحاالت، ال يحدد دور  22عام، يشير بشكل واسع إلى مؤسسة وطنية ألف-5الذييل أخرى، يكون 
هو االعتراف  ألف-5ذييل تالإن الفروق في صياغة  23ولكن يتضمن أحيانا في التقرير المرحلى. إدارة المشروع

  بالظروف والترتيبات الوطنية، وكذلك بالميزانية والتكاليف المرتبطة بها.
  

يضمن االستعراض المنتظم للجنة التنفيذية لموارد الصندوق واستخدامها أن التكاليف اإلدارية وتكاليف تنفيذ   25
هذه الميزانيات إلى اللجنة التنفيذية خالل  المشروع تلتزم بالمبادئ التوجيهية الموافق عليها. ويجرى إبالغ النفقات من

وقت طلبات الشرائح ويجرى رصدها عن كثب في السياق الشامل لتنفيذ المشروع. فمثال، في اجتماعها الحادي 
 وكالهما إنبثقت عنات في الصين وكينيا إدارة المشروع اتوحدفي قضايا تتعلق ب اللجنة التنفيذيةوالثمانين، نظرت 
  .وحدة إدارة المشروعيتعلقان بميزانيات ونفقات  24في طلبات الشرائح، اعتمدت في ما بعد مقررينمعلومات وردت 

  
إدارة  اتوحدومع وظائف محددة بوضوح، مكتب إدارة المشروع  للتشغيلفي الصين، يوجد هيكالن   26

ات القطاعية، وهى تابعة لوزارة اإليكولوجيا والبيئة وتوفر اإلدارة الشاملة والرصد واالشراف والتنسيق في المشروع
ومشروعات أخرى مدعمة  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطتنفيذ المرحلتين األولى والثانية من 

تدعم مشروعات الدعم ومكين الهيدروفلوروكربون. من الصندوق المتعدد األطراف مثل الدعم المؤسسي وأنشطة ت
واإلنفاذ وتقوية التنسيق مع الوكاالت الثنائية  ، الذي يتضمن صياغة السياسةمكتب إدارة المشروعالمؤسسي عمل 

 مكتب إدارة المشروعوالمنفذة واألطراف الفاعلة األخرى وإدارة أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون. وكان 
. وكانت لهيدروفلوروكربونضا عن تيسير التصديق على تعديل كيغالى وإعداد أنشطة اإلزالة التدريجية لمسؤول أي

المرحلتين لكل خطة قطاع بناء على  ألنشطة المشروع ىمسؤولة عن التنفيذ اليوم وحدات إدارة المشروعات القطاعية
. وكان اليونديبي واليونيب واليونيدو والبنك ربونيةاألولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك

  25الدولى وحكومات ألمانيا واليابان وإيطاليا مسؤولة عن تنفيذ خططتها القطاعية.
  

أشارت حكومة  لكينيا، إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطل وحدة إدارة المشروعفي حالة   27
تنفدة لمواد المساوائح تقوم بدور مهم في دعم إنفاذ ل وحدة إدارة المشروعفرنسا (باعتبارها الوكالة الرئيسة) إلى أن 

ة إدارة وحدكاليف شملت تووهيئة إرادات كينيا. في البلد والمناقشة المنتظمة مع الهيئة الوطنية إلدارة البيئة  لألوزون
ة فيها؛ والمشارك فاعلةتنسيق والتنفيذ (مثل، دعم تدابير اإلنفاذ؛ تنظيم حلقات عمل األطراف التكاليف دعم ال المشروع

ريين الستشااعلى تحديد واختيار  الوحدة الوطنية لألوزوناالتصال مع صناعة التبريد وتكييف الهواء؛ مساعدة 
غيل اليف التشا؛ تكاألنشطة واإلبالغ عنه للمساعدة في تنفيذ المشروع؛ تنسيق عمليات الشراء)؛ تكاليف التحقق ورصد

  ).وأدوات مكتبية لمكاتبمساحة لالمتكررة (االتصاالت و
  

                                                                                                                                                             
في رصد التنفيذ وإبالغ اللجنة (المرفق الثالث والعشرين من الوثيقة  الحكومية لتعميم أنشطتها من أجل تنفيذ يسير للمشروع؛ ويساعد الحكومة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85.(  
للجمهورية البوليفارية لفنزويال أن أنشطة الرصد تشمل تنفيذ جميع  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةق مثال، ينص اتفا   22

صد للجنة؛ والرارز إلى المشروعات؛ والرصد المنتظم لتنفيذ المشروع ونتائجه؛ إصدار تقارير دورية لتيسير األعمال التصحيحية وتقدم التقدم المح
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85المرفق الثالث والعشرين من الوثيقة ورات السوق واتجاهاتها (المنتظم لتط

وحدة ال يحدد دور  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن اتفاق البرازيل مع اللجنة بشأن المرحلة الثانية من  ألف- 5ذييل تالفي    23
أن البلد يعمل مع  نيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوبشأن  2017/2018؛ ومع ذلك، يبين التقرير المرحلى للفترة إدارة المشروع

شركات يئة وإلى الزارة البمساعدة دائمة إلى و يوئنديبيلل وحدة إدارة المشروعواليونيدو. وتوفر  يوئنديبييقوم على تنسيقها ال إدارة مشروع تىوحد
ارة دإوحدة  وتساعد يوريثان.في تنفيذ المشروعات االستثمارية في قطاع رغاوى البول خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمستفيدة من ا

  لليونيدو وزارة البيئة والشركات المستفيدة في تنفيذ مشروع قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء. المشروع
ات؛ وكان إدارة المشروع اتوحد، معلومات حول نفقات وحدة إدارة المشروع كمدخالت لهذا التقرير عن استثنائي، على أساس 81/12طلب المقرر    24

اد إدارة إزالة المو ةخطل وحدة إدارة المشروععن نسق اإلبالغ المالى، من بين أمور أخرى، للنفقات السنوية ل 81/46المقرر 
  للصين. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج خطة إدارة إزالة و الهيدروكلوروفلوروكربونية

  المدخالت المقدمة لألمانة بشأن تنفيذ مشروع الدعم المؤسسي في الصين. على أساس   25



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63 
 
 

8 

  وحدات إدارة المشروعاتأدوار الوكاالت المنفذة في عالقاتها مع 
  

إدارية ، يتوفر للوكاالت الثنائية والمنفذة ذات العالقة ترتيبات وحدة إدارة مشروعبالنسبة للبلدان التى أنشأت   28
  مختلفة، غالبا تعتمد على المتطلبات الشاملة للبلد وتعقيد المشروع:

  
مواد إدارة إزالة ال طخطقوم بتنفيذ حيث يبلدان،  9إن اليونديبي هو الوكالة الرئيسة في   )أ(

مكتب بي للذات ميزانيات إدارة مشروعات موافق عليها. ويعهد اليوندي الهيدروكلوروفلوروكربونية
ق لصندواالقطرى بالعمل مع الكيان الحكومى المعنى لوضع أساس قانونى لتنفيذ أنشطة مدعمة من 

 لحكومةاحصول  لتيسير في وثيقة المشروع وحدة إدارة المشروعالمتعدد األطراف. وشملت ميزانية 
ة الوحدو ألتنفيذ المشروع. وتكون وزارة حكومية  وحدة إدارة المشروعفريق على األموال وتشكيل 

خدام ن استمسؤولة عن التنفيذ اليومى، وإبالغ اليونديبي على أساس ربع سنوى ع الوطنية لألوزون
لمواد زالة اإخطة إدارة اإلبالغ عن أنشطة  وحدة إدارة المشروعالسلف النقدية الربع سنوية. وتدعم 

عينة أو لجنة توجيه م الوحدة الوطنية لألوزونوتقع تحت اشراف  كلوروفلوروكربونيةالهيدرو
نشطة شرة ألوأشار اليونديبي إلى أن تكاليف إدارة المشروع تعتبر تكاليف مبا رسمية أو للمشروع.

 المشروع لم توفرها وحدة بروتوكول مونتريال؛
  
عمل مباشرة مع بلدا آخر. وي 25الة متعاونة في بلدا وهو وك 72إن اليونيب هو الوكالة الرئيسة في    )ب(

اعدة ، بمسوحدة إدارة المشروعفي مشروع قطاع الخدمة في الصين. وتنسق  وحدة إدارة المشروع
ات مناقشتقنية ومساعدة السياسة لليونيب، أنشطة مثل استعراض خطة العمل واالختصاصات؛ دعم ال

مشتروات؛ ية والالمالية والتعاقدية والموارد البشر رةمتعلقة بالسياسة؛ تقوم على اإلداالالتقنية و
إدارة  اتوحدترخص بالسفر إلى مواقع المشروعات. وبينما ال يعمل اليونيب مباشرة مع 

ارة في إد الوحدة الوطنية لألوزونات في بلدان أخرى، يشير إلى أنه يدعم بالكامل المشروع
بتوظيف االستشاريين أو موظفى المشروعات  الوحدة الوطنية لألوزونالمشروعات. وتقوم 

ي ذلك ما فب، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمساعدة في األنشطة المختلفة ل
مساعدة مج الالتنفيذ وجمع بيانات الرصد وحمالت زيادة الوعى المستهدفة. ويدعم حاليا موظفو برنا

وعات الدعم بلدان يقوم فيها اليونيب بتنسيق مشر 104في على االمتثال لليونيب تنفيذ المشروعات 
 المؤسسي؛

 
ة إزالة المواد إدار ةخط 20في  وحدة إدارة المشروعإن اليونيدو هى الوكالة الرئيسة وتدير ميزانية    )ج(

 ة المشروعوحدة إداربلدا. وباالضافة إلى ذلك، تدير ميزانيات  16في  الهيدروكلوروفلوروكربونية
تعاونة. كالة مفي أربعة بلدان هى أيضا و دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إألربع 

اء ل إنشقب وحدة إدارة المشروعالقدرة المطلوبة ل الوحدة الوطنية لألوزونوتنسق اليونيدو مع 
ة داريبات إي واجالوحدة، بما في ذلك توظيف العاملين. وتقوم اليونيدو أيضا بإدارة العقود والسفر وأ

فر لكن توو، الوحدة الوطنية لألوزونفي مكتب  وحدة إدارة المشروعأخرى. وفي بلدان كثيرة، توجد 
 إذا لزم األمر؛ وحدة إدارة المشروعاليونيدو مساحة في المكتب ل

  
إدارة إزالة المواد  ةخطإن البنك الدولى هو الوكالة الرئيسة في سبعة مشروعات ل(د)  

في خمسة بلدان. ويوجز دليل تنفيذ المشروع الترتيبات المؤسسية بين  الهيدروكلوروفلوروكربونية
والسلطات واألطراف الفاعلة للمشروع األخرى. ولدى البنك ثالث أنواع من  وحدة إدارة المشروع
الوحدة مستقلة ذاتيا تعمل بتواز مع  وحدة إدارة المشروع: وحدة إدارة المشروعالترتيبات اإلدارية ل

أو مدير آخر  الوحدة الوطنية لألوزونمنفصلة تبلغ رئيس  وحدة إدارة المشروع؛ الوطنية لألوزون
كانت متكاملة في  وحدة إدارة المشروعفي الوزارة/الوكالة المسؤولة عن بروتوكول مونتريال؛ 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63 
 

 

9 
 

ة لألوزون أو مدير آخر في الوزارة/الوكالة الوحدة الوطنيرئيس  وتبلغ  الوحدة الوطنية لألوزون
 وحدة إدارة المشروع. وفي جميع الترتيبات الثالث، يكون موظفو المسؤولة عن بروتوكول مونتريال

، الذين يقومون بدورهم بتنسيق الوحدة الوطنية لألوزونمسؤولين أمام الرسميين الحكوميين في 
يضعها البلد  وحدة إدارة المشروعقررات التى تحكم عمل التنفيذ مع البنك والوكاالت األخرى. إن الم

الموقع على اتفاق منحة المشروع مع البنك. والموظفون عادة هم استشاريون تم توظيفهم من ميزانية 
    .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةويعملون فقط في تنفيذ  وحدة إدارة المشروع

  
تنسيق المشروع وتنفيذه؛ الرصد واإلبالغ المنتظم إلى الوكالة  وحدة إدارة المشروععامة، تشمل تكاليف   29

إنتاج وتوزيع معلومات مستهدفة عن أنشطة إزالة  مكونات تدريب؛ تطويرالثنائية أو المنفذة؛ 
 ي المشروعف لتقدماكلما كان مالئما؛ تقديم تحديثات عن  الوحدة الوطنية لألوزون؛ مساعدة الهيدروكلوروفلوروكربون

    .المواد المستنفدة لألوزونوإزالة 
  

أشارت الوكاالت المنفذة إلى أن ميزانيات وحداتها المركزية تغطى تكاليف وبالنسبة للوحدة المركزية،   30
. إن مبالغ 5ادة المرتبطة بالتشغيل لتنسيق مشروعات وأنشطة بروتوكول مونتريال في بلدان الم نفقاتالالموظفين و

ال يوجد وخرى، أالموافق عليها بناء على الوحدات المركزية ال تمرر إلى الواجبات اإلدارية في مؤسسات  التمويل
ارة دة إدوح. يوضح المرفق األول واجبات وتكاليف وحدة إدارة المشروعتداخل بين تكاليف الوحدة المركزية و

لوحدة ال واوالدعم المؤسسي وبرنامج المساعدة على االمتث وحدة إدارة المشروعمختارة في عالقتها ب المشروع
  المركزية والتكاليف اإلدارية.

  
  القسم الثالث:  الدعم المؤسسي

  
، التى تتصدر تنفيذ األنشطة الوطنية لألوزون للوحداتأصبح تمويل الدعم المؤسسي عبر السنين مرادفا   31

يانات جمع بوالقوانين والقواعد و ، بما في ذلك السياساتنتلایر على المستوى الوطنىوالمتعلقة ببروتوكول م
لصندوق امانة أإلى كل من  المواد المستنفدة لألوزونالواردات/الصادرات وإدارتها واإلبالغ عن بيانات استهالك 

  على مستوى البلد. المواد المستنفدة لألوزونوأمانة األوزون وأنشطة إزالة 

أن  26تقييم مشروعات الدعم المؤسسي المقدم إلى االجتماع السادس والخمسين استنتج التقرير النهائي بشأن  32
كما كان مجدوال، وكان من غير الممكن تحقيق ذلك دون  المواد المستنفدة لألوزونحققت إزالة  5معظم بلدان المادة 

، وكذلك 5في بلدان المادة تمويل الدعم المؤسسي. ومع األخذ في االعتبار األولوية المنخفضة نسبيا لقضايا األوزون 
، تحتاج مشروعات الدعم المؤسسي في معظم البلدان إلى نفوذ كبير لدعم القيود اإلدارية وحدود الميزانيات الحكومية

. ويمكنها هذا من حشد األطراف الفاعلة والبدء في وضع التشريعات ومتابعتها والتصديق الوطنية لألوزون اتالوحد
  تنسيق إعداد مشروعات وخطط اإلزالة وتنفيذها مع الوكاالت الثنائية والمنفذة. وونتلایر، على تعديالت بروتوكول م

  
في اجتماعها الرابع والسبعين، نظرت اللجنة التنفيذية في وثيقة بشأن استعراض تمويل مشروعات الدعم   33

ال األخرى من الدعم واستعرضت الوثيقة باختصار تاريخ تمويل الدعم المؤسسي، وصلته باألشك 27المؤسسي.
؛ وقامت أيضا بتقييم عالقة برنامج المساعدة على االمتثالو وحدات إدارة المشروعاتالمؤسسي المقدم من خالل 

وكما أشير في الوثيقة، يمكن  لبروتوكول مونتريال. 5الدعم المؤسسي في المساهمة في تحقيق امتثال بلدان المادة 
   28يلى: كماإيجاز عالقة تمويل الدعم المؤسسي 

                                                 
26  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8  
27   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51  
 كما قدم في الوثيقة التى تم تحديثها بعد ذلك حسب ما طلب.   28
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ألول ديسمبر/كانون ا 4مساعدة السلطات في التصديق على تعديالت بروتوكول مونتريال. وحتى   )أ(

ل أكتوبر/تشرين األو 31تعديالت بروتوكول مونتريال، وحتى جميع  التصديق على، تم 2014
 على تعديل كيغالى؛ 5بلدا من بلدان المادة  35، صدق عدد 2018

 
مساعدة السلطات على وضع وإنفاذ تشريعات وقواعد للرقابة ورصد المواد الخاضعة للرقابة.    )ب(

نظام ترخيص وحصص قيد التشغيل للواردات من المواد  5يتوفر حاليا لجميع بلدان المادة فمثال، 
ن ية، وعندما ينطبق، اإلنتاج والصادرات، قادر على ضمان امتثال البلداالهيدروكلوروفلوروكربون

 29؛63/17ألهداف بروتوكول مونتريال، تمشيا مع المقرر 
 

من بروتوكول  7تنسيق جمع البيانات وتحليلها وتقديمها بشأن اإلستهالك واالنتاج بناء على المادة    )ج(
  30مونتريال والتقارير المرحلية بشأن تنفيذ البرنامج القطرى؛

  
الحكومية بما في ذلك سلطات الجمارك التنسيق مع األطراف الفاعلة، أي المؤسسات (د)  

 ؛ مراكزالصناعة/التجارة المواد المستنفدة لألوزون؛ الصناعة وروابط ومستوردى/مصدرى  وتجار
ق لصندواالتدريب؛ المنظمات غير الحكومية؛ ربط السلطات الحكومية باللجنة التنفيذية وأمانة 

  والوكاالت الثنائية والمنفذة؛
  

  ألنشطة المطلوبة لتنفيذ خطط اإلزالة وتنظيمها وتوجيهها وتنسيقها؛تخطيط جميع ا  (هـ)  
  

تطلب تمويال للدعم  التى 5تكامل قضايا حماية األوزون في الخطط الوطنية. وتقدم جميع بلدان المادة    (و)  
وط المؤسسي تفاصيل عن دور وموقع الوحدة الوطنية لألوزون في إطار اإلدارة الوطنية وخط

  بالهيكل الحكومى للبلد؛كيفية ربط برامج حماية األوزون إبالغها، و
  

دة الوعى وتنفيذها، بتطوير أنشطة عديدة لزيا 5زيادة وعى األطراف الفاعلة. تقوم جميع بلدان المادة   (ز)  
  أو الجمهور. ةوالتى تستهدف أطراف فاعلة محدد

  
يات التمويل لجميع مشروعات الدعم المؤسسي وعلى أساس الوثيقة أعاله، زادت اللجنة التنفيذية من مستو  34

، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواصلة دعم االمتثال لبروتوكول مونتريال ومواجهة التحديات المتعلقة بإزالة 
وقررت مواصلة استخدام الشكل الحالى لتجديدات الدعم المؤسسي مع تعديل ليشمل مؤشرات األداء (المقرر 

74/51.(31 
  

على المستوى الوطنى ويساهم  المواد المستنفدة لألوزونمركزى في إزالة  الوحدة الوطنية لألوزونإن دور    35
األساس  الوحدة الوطنية لألوزونبروتوكول مونتريال. ووفر اإلطار القانونى والمؤسسي الذى يسرته  في نجاح 

 الوحدة الوطنية لألوزون. إن دور وفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد الهيدروكلور طخطلتنفيذ  وحدة إدارة المشروعل
، الذى له أثر وحدة إدارة المشروعهو أوسع من دور  بروتوكول مونتريالفي رصد وتنسيق واإلبالغ عن أنشطة 

                                                 
ومشروع االتفاقات المقدم إلى  61/46أن تضيف الفقرة التالية لكل من هيكل مشروع االتفاقات الموافق عليها في المقرر  قررت اللجنة التنفيذية   29

ن الحكومة تأكيدا أن يرد م ينلك، يتعذاللجنة للنظر فيه في اجتماعها الثالث والستين. "بالنسبة لجميع التقديمات بداية من االجتماع الثامن والستين وما بعد 
قادر  وأن النظام الصادراتقيد النفاذ، وكلما كان عمليا، اإلنتاج و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبأن نظام وطنى للترخيص والحصص للواردات من 

   االتفاق".لبروتوكول مونتريال طوال مدة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى ضمان امتثال البلد لجدول إزالة 
  ,UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9زاد عدد البلدان التى قدمت تقاريرها في الوقت المحدد سنة بعد أخرى، كما تشير الوثيقة    30
31   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56  
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أو  الوحدة الوطنية لألوزونكبيرعلى تحديد العوائق ومنع التأخيرات وفي ضمان أن تنفيذ المشروع ال يتأثر بقدرة 
  غير ذلك.

  القسم الرابع:  برنامج المساعدة على االمتثال
  

لتوفر، من بين جملة أمور،  2002في عام  32برنامج المساعدة على االمتثالعلى  وافقت اللجنة التنفيذية  36
دعم و .بروتوكول مونتريالمن خالل الوجود اإلقليمي لضمان واستدامة امتثال البلدان لتدابير  5خدمات لبلدان المادة 

 والوزارات واألطراف الفاعلةالوطنية لألوزون  اتالوحد قدرات الحكومات، خاصة المساعدة على االمتثال برنامج
األخرى، لوضع سياسات مطلوبة لتنفيذ بروتوكول مونتريال وانفاذها واتخاذ قرارات غير رسمية حول أطر الوطنية 

  ع أهداف اإلزالة المتفق عليها.السياسة الناظمة والمؤسسية وكذلك التكنولوجيات البديلة تمشيا م
  

الخدمات األساسية التالية باستخدام منهج عالمى وإقليمى، ولهذا يختلف  33برنامج المساعدة على االمتثاليقدم   37
  تماما عن الخدمات التى تضطلع بها وحدات إدارة المشروعات، التى تقوم وتركز على بلد/مشروع واحد:

  
كول بروتوامات التزة وج لتبادل المعلومات والخبرة والمعرفة الفنية لتلبيآلية إقليمية لبناء القدرات تر  )أ(

لوطنية ا اتوحدالواعتماد تكنولوجيا ودعم  تعن البيانات وإعتماد وانفاذ السياسا اإلبالغ؛ مونتريال
ظفين . ويوفر أيضا مساعدة خاصة على االمتثال والرد على االستفسارات وتدريب المولألوزون

علم  مسبقة عنمن خالل، مثال، آلية الموافقة ال االنفاذوتيسير  الوحدة الوطنية لألوزونالجدد في 
 الطوعية أو تحليل االختالفات في البيانات التجارية المبلغ عنها؛

  
أو  بلدين مرفق تعاون الجنوب مع الجنوب والشمال مع الجنوب الذى يمكن التعاون المستهدف بين    )ب(

فيذ بروتوكول في تن 5السياسة التى تواجه بلدان المادة  معينة أو تحدياتأكثر بشأن تحديات تقنية 
 مونتريال؛

 
لألطراف الفاعلة وتوفير التدريب وخدمات المعلومات والدعم التى تقوى القدرة الوطنية    (ج)  بناء القدرات

  ونتريال؛وكول م(مثل، موظفو الجمارك وتقنيو التبريد وروابط التبريد) لخلق بيئة تمكين لتنفيذ بروت
  

   ألوزونالوطنية ل اتلوحدلتعليم التى توفر للمعلومات عالمية واتصاالت وخدمة غرفة مقاصة   (د)  
طنية ومن أجل معلومات  واألطراف الفاعلة منشورات وخدمات األنترنت وأدوات يمكن استخدامها

  وحمالت لزيادة الوعى لدعم أهداف بروتوكول مونتريال؛
  

ناول عينة لتخدمات المساعدة على االمتثال لبلدان م برنامج المساعدة على االمتثال(هـ)  يوفر موظفو 
  .الوطنية لألوزون اتالوحداحتياجات االمتثال الفردية التى تضطلع بها 

  

                                                 
32   UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/20  
. يدعم برنامج المساعدة على االمتثال zL.Pro/ExCom/80/28UNEP/Oهذا القسم قائم أساسا على المرفقين األول ألف واألول باء من الوثيقة    33

لدا تصنفها ب 48ذه البلدان هالتى تشمل طيفا واسعا من األحجام والسكان واستهالك وإنتاج مواد مستنفدة لألوزون. وتشمل  5بلدا من بلدان المادة  145
لبلدان، لتحديات بين األقاليم وادول جزرية صغيرة نامية. وبينما تتفاوت المناهج وابلدا مصنفة على أنها  38األمم المتحدة على أنها أقل البلدان نموا و

 لى االمتثالبرنامج المساعدة ع . ويوفردارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةها الوطنية إلخططفي تنفيذ  5توجد تحديات عامة تواجه بلدان المادة 
مدى واسع  دة على االمتثالبرنامج المساعلتحقيق االمتثال واستدامته. وتغطى خدمات  5خدمة للمساعدة على االمتثال سنويا لبلدان المادة  500متوسط 

هذه  ريد. ومكنتبنيي التمن الموضوعات بما في ذلك دعم بناء القدرات التقنية بشأن البنية األساسية الناظمة والسياسات ونظم الترخيص والحصص وتق
وزون منذ لمستنفدة لألاالمواد  واستدامة االمتثال وتلبية أهداف إزالة بيسر لتحديات التكنولوجيا المختلفة التصدىالخدمات موظفى األوزون الوطنيين من 

  .1991عام 
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 ، اعتمدت اللجنة مقررات كثيرة تتراوح ما بين2002في عام  برنامج المساعدة على االمتثالمنذ إنشاء   38
ليف مع التكاوالبراميجية واإلدارية التى تضمن، من بين جملة أمور، المساءلة بما في ذلك عدم تداخل الوظائف 

  .خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل وحدات إدارة المشروعات
  
  

  القسم الخامس:  تمويل إعداد مقترحات مشروعات
  

يتوفر للوكاالت الثنائية والمنفذة تمويال إلعداد مقترحات مشروعات في خطط أعمالها والتى تشمل في ما بعد   39
. لميزانياتطة وافي برامج عملها لتنظر فيها اللجنة التنفيذية وتوافق عليها عقب استعراض األمانة الشامل لألنش

بناء على  بالتسليم تقوم ن على الوكاالت الثنائية والمنفذة أنوحيثما تجرى الموافقة على التمويل ويتأكد التنفيذ، يتعي
  مؤشرات أداء متفق عليها. 

  
في اجتماعها الخامس واألربعين، درست اللجنة التنفيذية القضايا المتعلقة بإزالة الكلوروفلوروكربون في فترة      40

أن التمويل  اللجنة التنفيذيةقق. وقررت ، بما في ذلك إعداد المشروعات وتمويل تقارير التح2007ما قبل عام 
يمكن أن يطلب إلعداد مقترح خطة إدارة إزالة نهائية على أن يكون من  دوالر أمريكي 30 000االضافى حتى 

من هذا التمويل يمكن أن يخصص لإلبالغ عن تنفيذ برنامج االسترداد  دوالر أمريكي 10 000المفهوم أن حتى 
إدارة إزالة  طخطق؛ يطلب، على أساس سنوى، التحقق من عينة  مختارة عشوائيا من وإعادة التدوير، كلما انطب

  34).45/54للبلدان ذات استهالك أحجام منخفضة (المقرر  نهائية
  

، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواضافة التفاق األطراف في بروتوكول مونتريال لالسراع بإزالة   41
خطط إدارة إزالة المواد اعتمدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين مبادئ توجيهية إلعداد 

وأشارت إلى وجوب أن تستخدم البلدان المبادئ التوجيهية لوضع المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية
المواد التى تتناول تجميد استهالك  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالتفصيل، من 

، مع تقدير يتعلق باعتبارات 2015في المائة في عام  10وخفض بنسبة  2013في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية
التكاليف واستخدام المبادئ التوجيهية للتكاليف حسب ما يجرى تطويرها. ونظرت المبادئ التوجيهية في حالة البلدان 

في قطاع الخدمة فقط، وكذلك البلدان ذات استهالك في قطاعى التصنيع  كلوروفلوروكربونلهيدروالمستهلكة ل
 في تضمين تدابير الرقابة في التشريعات والقواعد ونظم الترخيصلمساعدة لوالخدمة. وقررت اللجنة أن تقدم تمويال 

الضرورة، وقررت أن تأكيد تنفيذ  ، عندخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكجزء من تمويل إعداد 
(المقرر  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطنفس الشئ ينبغى أن يكون شرطا أساسيا لتمويل تنفيذ 

54/39.(35 

وعلى أساس المبادئ التوجيهية أعاله، وفي االجتماع الخامس والخمسين، تمت الموافقة على تمويل إعداد   42
وبعد ذلك في االجتماع السادس والخمسين، وافقة اللجنة التنفيذية  5.36بلدا من بلدان المادة  90ن مشروعات ألكثر م

للهيدروكلوروفلوروكربون واألنشطة على هيكل التكاليف لتحديد مستويات التمويل إلعداد مشروعات استثمارية 
شاملة (المقرر  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطالمرتبطة بها، وحددت العناصر لتمويل إعداد 

56/16.(37  

                                                 
34   UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/55  
35   UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/59  
36   UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53/Corr.2  
37   UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64  
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إن تمويل إعداد مقترحات مشروعات يدعم عمل االستشاريين الدوليين والوطنيين لالضطالع بعمليات مسح   43
 التحاليل دإعداولجمع البيانات والمعلومات، وتنظيم اجتماعات األطراف الفاعلة وحلقات العمل وتجميع المعلومات 

  لتقبلها اللجنة التنفيذية.لدعم إعداد وتقديم مقترحات مشروعات خاصة 

اعتمدت ، خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبينما يجرى االنتهاء من المرحلة األولى من   44
خطط إدارة إزالة الثانية من اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادى والسبعين مبادئ توجيهية لتمويل إعداد المرحلة 

لضمان االمتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال، خاصة خطوة الخفض  38المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
بين المرحلتين  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخط، ولتيسير مواصلة تنفيذ أنشطة 2020بحلول 

إن المبادئ التوجيهية التى تبنى عليها المرحلة األولى مقدمة للوكاالت الثنائية والمنفذة: لبيان أن    39).71/42(المقرر 
قد تحقق؛ تشير إلى  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطالتقددم الكبير في تنفيذ المرحلة األولى من 

؛ تقديم وصف للمعلومات التى تجمع وتحدث وكذلك األنشطة المطلوبة لالضطالع بإعداد المشروعات والتكاليف
  شرحا لسبب عدم إدراج المعلومات في المرحلة األولى.

إدارة إزالة المواد  ةخط لة الثانية (أو مراحليمكن لوحدة إدارة المشروع مساعدة ودعم إعداد المرح  45
نشطة وصف أموافق عليها في ما بعد)، مثل توفير المعلومات عن التقدم المتحقق و الهيدروكلوروفلوروكربونية

 كاتات مسح شرعملي اإلزالة التى يتعين تنفيذها واالنتهاء منها في نطاق تمويل المرحلة األولى. ومع ذلك، ال تمول
ة ت الحكوميلسلطاات العالقة لالتصنيع (عندما ينطبق) وعمليات مسح األطراف الفاعلة في قطاع الخدمة والزيارات ذ

  .وحدة إدارة المشروعواألطراف الفاعلة األخرى من خالل 

  القسم السادس:  تقارير التحقق

الموافقة على تمويل إعداد المشروعات، وافقت اللجنة التنفيذية أيضا في اجتماعها الخامس واألربعين  مثل  46
خطط إدارة اإلزالة النهائية موافق عليها من لدعم التحقق السنوى من عينة مختارة عشوائيا  40على تمويل التحقق

وتستعرض اللجنة التنفيذية بشكل دائم تقديم تقارير التحقق كمكون  41.للبلدان ذات استهالك أحجام منخفضة قيد التنفيذ
 حجام منخفضةأللبلدان ذات استهالك وا ةحجام منخفضأل غير المستهلكةلبلدان من طلبات تمويل الشرائح لجميع ا

تمت الموافقة على تمويلها من أجل التحقق. إن تمرين التحقق ليس خيارا. إنه مطلب لكل بلد لتلبية االلتزامات 
  ومؤشرات األداء المتفق عليها.

جنة التنفيذية على أن تقوم الل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن اتفاق  5تنص الفقرة   47
تفاق داف في االبى األهإذا كان البلد يل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلبتقديم تمويل متفق عليه 

قل حقق المستن التوأن تلبية هذه األهداف قد تم التحقق منها على نحو مستقل. والوكالة الرئيسة مسؤولة عن ضمان أ
ائج خطط عن نت م التوصل إليه. وفضال عن ذلك، ينبغى تقديم تقرير التحقق المستقللإلبالغ عن ما يتمخطط ومنفذ 

تحقق أن ال ل طلب شريحة. ومرة ثانية، تكون الوكالة الرئيسة مسؤولة عن ضمانكالتنفيذ واستهالك المواد مع 
  المستقل ينفذ ويقدم إلى اللجنة التنفيذية.

                                                 
38   UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/55  
39   UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64/Corr.1  
40   UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/55 أن تطلب، على أساس سنوى، التحقق من عينة 45/54. من بين األحكام األخرى، قررت اللجنة (المقرر :(

خطط إدارة اإلزالة ي المائة من ف 10قيد التنفيذ (أي،  للبلدان ذات استهالك أحجام منخفضةموافق عليها  خطط إدارة اإلزالة النهائيةائيا من مختارة عشو
  ى العالقة بالوكالة الرئيسة. الموافق عليها). وتضاف التكاليف المرتبطة بالتحقق إلى برنامج العمل ذ النهائية

المواد في المائة من البلدان ذات خط أساس الستهالك  20(ج) من األمانة تزويدها، في أول اجتماع من كل سنة، بقائمة تمثل 61/46طلب المقرر    41
 يةلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكمع طن من قدرات استنفاد األوزون)،  19.8طن مترى ( 360حتى  الهيدروكلوروفلوروكربونية

طلب من لسنة. وال يافي تلك  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةموافق عليها، للموافقة عليها للتحقق من أن ذلك البلد يمتثل التفاق 
دوالر  30 000بلغ لى مفي المائة سنويا، ويوافق الصندوق ع 20التحقق على أساس دائم، ولكن فقط عينة بنسبة  لبلدان ذات استهالك أحجام منخفضةا

  أمريكي للوكالة المنفذة لتمرين التحقق.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63 
 
 

14 

. 5إن استقالل التحقق يوفر المساءلة في استخدام موارد الصندوق وفي تلبية التزامات اإلزالة لبلد المادة   48
ناء بالممولة  نشطةويعنى الطابع المستقل للتحقق أيضا أن ال أحد من األطراف الفاعلة المشتركة في تنفيذ أي من األ

  يمكن أن يضطلع بوظائف التحقق. ةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيعلى 

  

  مالحظات األمانةالقسم السابع:  

تنفيذ المشروع وتدعم السلطات الحكومية، خاصة الوحدة الوطنية لألوزون، في  وحدة إدارة المشروعتيسر   49
ء على ال بنامتثت االتنفيذ األهداف المدعمة من الصندوق المتعدد األطراف، ومن ثم تساعد البلدان على تلبية التزاما

طنية لوحدة الولالبا غهى الخبرة التقنية التى ال تتاح  وحدة إدارة المشروع. إن القيمة المضافة لبروتوكول مونتلایر
  أو القدرة الحيوية لتلبية األهداف المتفق عليها مع اللجنة التنفيذية. لألوزون

إدارة إزالة المواد  طخط األطراف بما في ذلكجميع األنشطة المقدمة من أجل أن يدعمها الصندوق المتعدد   50
هى  شروعارة الموحدة إد( المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج إدارة إزالة  طخط و الهيدروكلوروفلوروكربونية

جام حألك للبلدان ذات استهالمكون من مكونات التكاليف)؛ تجديدات مشروعات الدعم المؤسسي وتقارير التحقق 
المتثال اة على )؛ يحكم برنامج المساعدخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةة خارج (ممول منخفضة

لى عالقائمة  فيذيةاللجنة التنحدة المركزية وتكاليف دعم الوكالة لليونديبي واليونيدو والبنك الدولى مقررات ووال
ودقيق من قبل  ع جميع المقترحات الستعراض شامل. وتخض5لمحددة لكل بلد من بلدان المادة اأهداف اإلزالة  أساس

ر هذا رات. وينظالقرا للنظر واتخاذ اللجنة التنفيذيةاألمانة، بما في ذلك اإلبالغ المالى والرصد، قبل التقديم إلى 
 أنشطةباالستعراض في مخاطر التداخل في وظائف وواجبات األطراف الفاعلة المختلفة والتكاليف المرتبطة 

 من ة بدالوضمان عدم وجود إزدواجية في الحساب. وتبين عمليات االستعراض الشامل تكاملي ت والرصدالمشروعا
  .اللجنة التنفيذيةواألنشطة األخرى التى وافقت عليها  وحدة إدارة المشروعتداخل بين 

والتكاليف اإلدارية،  وحدة إدارة المشروعتستخدم التقارير المرحلية وطلبات الشرائح، التى تشمل نفقات   51
لى أساس عراضات بشأن عمليات الصندوق. وتقوم هذه االستع اللجنة التنفيذيةللقيام باستعراضات منتظمة تقوم بها 

الصندوق  ياساتسالمبادئ التوجيهية الموافق عليها وتضمن الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد. وتوفر أيضا 
  مكنها من إعادة برمجتها لدعم أنشطة أخرى.للوكاالت إعادة األرصدة بحيث ي

بدقة من قبل األمانة خالل عمليات استعراض المشروعات بما في ذلك  وحدة إدارة المشروعتقيم تكاليف   52
وحدة إدارة ويتعلق مستوى تمويل التقارير المرحلية وخطط العمل لضمان أن جميع التكاليف تتعلق مباشرة بالتنفيذ. 

خطة إدارة إزالة المواد األنشطة (وتعقيداتها) التى تنفذ خالل مرحلة معينة من مباشرة ب المشروع
هناك  تمتعلقة مباشرة بتنفيذ المشروعات، ليس وحدة إدارة المشروعوبما أن تكاليف  42.الهيدروكلوروفلوروكربونية

رفة بناء على نظام التكاليف عوامل في تكاليف دعم الوكالة والوحدة المركزية للوكاالت الثنائية والمنفذة، وهى مع
  اإلدارية للصندوق. 

موافق عليها، يالحظ  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ططلخاتفاقات مختلفة  عند استعراض  53
ألف، بينما في -5ات وصفت بشكل جيد في التذييل إدارة المشروع اتوحدفي بعض الحاالت أن أدوار ومسؤوليات 

بشكل واضح.  الوحدة الوطنية لألوزونو وحدة إدارة المشروعأدوار  عدم توضيح ذكرت ضمنيا، معحاالت أخرى، 
ويمكن أن يؤدى هذا إلى زيادة مخاطر تداخل وازدواج األنشطة. ولهذا، يوصي بأن تتمشى أدوار ومسؤوليات 

                                                 
نظرا ألن األنشطة  وحدة إدارة المشروعلبلد تمويل  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفمثال، ال تطلب المرحلة األولى من    42

مع ع الخدمة. ولقة بقطا، وأنشطة محدودة جدا متعروكلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدالمقترحة تتعلق فقط بتحول شركات قليلة ذات استهالك كبير من 
ح أنشطة لثانية تقترلمرحلة اا، نظرا ألن وحدة إدارة المشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةذلك، يشمل تمويل المرحلة الثانية من 

  مكثفة في قطاع خدمة التبريد تشمل البلد بكامله.
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، الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد مع أهداف  الوحدة الوطنية لألوزونوإدارة المشروع  اتوحد
  ألف.-5وتوصف بوضوح وبشكل شامل في التذييل 

ات ستشكل تحديا إدارة المشروع بينما أشارت الوكاالت المنفذة في السابق إلى أن استخدام فئة إبالغ لوحدات  54
ل المختلفة، وأن عبر مصادر التموينظرا ألن نظمها لم تصمم حتى اآلن لتيسير اإلبالغ المعيارى  43كبيرا لإلبالغ

إدارة إزالة المواد  طخطفي التقارير المرحلية لشرائح  وحدة إدارة المشروعاإلبالغ المالى ل
لى استعراض. وينبغى أن يوفر اإلبالغ معلومات عن مجاالت أوسع إمحدود ويحتاج  الهيدروكلوروفلوروكربونية

د المكتبية والرصد واإلبالغ والتحقق وتكاليف وإيجار المكتب والموا وحدة إدارة المشروع(مثل تكاليف موظفى 
. وبشأن هذه 5التشغيل)، مع األخذ في االعتبار تعقد أنشطة اإلزالة والقدرة الوطنية وحاجات كل بلد من بلدان المادة 

- 5في التذييل  وحدة إدارة المشروعالمسألة، اتصلت األمانة بالوكاالت المنفذة بشأن الحاجة إلى تضمين وظائف 
  ، كلما كان مالئما.ألف

تؤكد المعلومات التى تقدمها الوكاالت الثنائية والمنفذة أن لديها سياسات ونظم وتدابير إدارية تمكنها من   55
  ات.وعإدارة المشر اتوحدممارسة اإلشراف الدقيق على تنفيذ المشروعات وتسليمها، بما في ذلك من خالل 

عن التقدم المحرز، يبدو أن موارد الصندوق  5على أساس تحليل المعلومات المتاحة وإبالغ بلدان المادة   56
دارية يف اإلوالتكال برنامج المساعدة على االمتثالوالدعم المؤسسي و حدات إدارة المشروعاتلوالموافق عليها 

خدم طبقا قق تستلتنفيذ المشروعات وأنشطة التحوللوحدة المركزية وتمويل إعداد المشروعات وتكاليف دعم الوكالة 
  من تداخل/إزدواج كل لآلخر. بدالتمويل الموافق عليها، تستكمل الللمبادئ التوجيهية ومستويات 

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  57

  أن تحاط علما:  (أ)  

 الواجبات والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات والمدى بتحليل  )1(    
قرر (الم الذي يمكن للوكاالت أن تعهد فيه بالواجبات اإلدارية لمؤسسات أخرى

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63الوارد في الوثيقة (و) 79/41

م في دعم أن تكاليف دعم الوكالة التى تتلقاها الوكاالتت الثنائية والمنفذة تستخدب  )2(
 دارةإوحدات تنفيذ األنشطة الموافق عليها، وال تعتبر تكاليف إدارية اضافية ل

هد أو يع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحت  المشروعات
  بها إلى مؤسسات أخرى؛

وحدات أن األموال الموافق عليها إلدارة المشروعات ورصدها من خالل إما ب  )3(
جزء متكامل من المشروعات،  هىأو ترتيبات أخرى  وعاتإدارة المشر

من  ثانيةوتستخدم لتنفيذ األنشطة الموافق عليها بناء على المرحلتين األولى وال
  ؛خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة: 5أن تطلب من بلدان المادة   (ب)  

                                                 
43   UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43  
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االنتهاء من اتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية من أجل خطط وطنية متعددة  أن تضمن، عند  )1(
رة دة إداوحالمستنفدة لألوزون، األدوار والمسؤوليات المحددة ل السنوات إلزالة المواد

  ألف؛ – 5بناء على التذييل  الوحدة الوطنية لألوزونو المشروع

إدارة إزالة  مع طلبات الشرائح لخطةأن تضمن في التقارير المرحلية والمالية المقدمة   )2(
دارة إ بوحدات، تفاصيل التكاليف والتقدم المرتبط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .المشروعات
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  مرفق األول
  صناديق متعددة األطراف أخرىواجبات وتكاليف وحدات إدارة مشروعات مختارة في ما يتعلق بمشروعات وموارد 

  
  

التعليقات المتعلقة بوحدة إدارة  التكاليف الواجبات تمويل النشاط
 المشروع

الدور الرئيسي هو التنفيذ اليومى للمشروعات متعددة السنوات، خاصة  وحدة إدارة المشروع
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي بعض 

ألف من االتفاق بين البلد -5الحاالت، توجز األدوار بوضوح في التذييل 
وحدة إدارة ال تنص بعض االتفاقات على دور واللجنة التنفيذية. ومع ذلك، 

 .مشروعال

استشارى أو فريق من خبراء  وحدة إدارة المشروعيمكن أن تكون 
القطاع وتغطى ميزانية إدارة المشروع تكاليف الموظفين وأنشطة 
المشروع مثل تدريب موظفى الجمارك وتفعيل القانون والتقنيين 

  واإلبالغ عن التقدم المحرز وصياغة طلبات الشريحة.

هى  وحدة إدارة المشروعإن أنشطة 
تكميلية ألنشطة مثل التى تأتى تحت 
الدعم المؤسسي وبرنامج المساعدة على 

وحدة إدارة االمتثال، ولكن ال تضطلع 
بعملها أو تستخدم ميزانيات  المشروع

إنها تستخدم فقط موارد إدارة  –أخرى 
 المشروع ورصده.

غالبا تقع دعم تقوية الوحدة الوطية لألوزون. إن الوحدة، وهى   الدعم المؤسسي
تحت اشراف وزارة البيئة، هى العمود الفقرى لبروتوكول 

  مونتريال المتعلق باألنشطة على المستوى الوطنى.

 تيسر التصديق على تعديالت بروتوكول مونتريال 

 لمواد تدعم إنفاذ األنشطة بما في ذلك نظام الترخيص والحصص ل
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد يانات استهالك وإنتاج تدعم جمع وتحليل وتقديم ب
  7بناء على المادة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

دعم زيادة الوعى 

الوحدة تذهب موارد الدعم المؤسسي إلى تكاليف الموظفين وأنشطة 
بما في ذلك دعم العمليات التشريعية والناظمة ونظم  الوطية لألوزون

 وإشراك أطراف فاعلة متنوعة.الترخيص والحصص 

الممولة  الوحدة الوطية لألوزون تيسر
من الدعم المؤسسي تنفيذ اتفاقات متعددة 
السنوات وهى السطح البينى مع 
الوكاالت المنفذة في التفيذ واإلبالغ عن 

المواد التقدم المحرز في أنشطة إزالة 
إلى اللجنة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التنفيذية.

برنامج المساعدة على 
 االمتثال

  بناء القدرات اإلقليميةتنسيق  

  في التغلب على التحديات المتعلقة  الوحدة الوطية لألوزونمساعدة
بفرض تشريعات المواد المستنفدة لألوزون وتحقيق الحد األمثل 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلنظم ترخيص 

  المساعدة في اإلبالغ عن البيانات وفرض السياسات وإعتماد
 وحدة الوطية لألوزونالتكنولوجيات ودعم 

  توفير بناء القدرات بما في ذلك التدريب والمعلومات وخدمات
 الدعم التى تقوى القدرة الوطنية لألطراف الفاعلة

 تقدم معلومات عالمية وتقوم باتصاالت وخدمة مقاصة التعليم 

  في إعداد وتنفيذ خططتها إلدارة إزالة  5مساعدة بلدان المادة
 لوروكربونيةالمواد الهيدروكلوروف

  ينسق تنفيذ مشروعات التحقق للبلدان المستهلكة ألحجام منخفضة
المواد إدارة إزالة  خططخارج الموافق عليها 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

لليونيب  برنامج المساعدة على االمتثالتقدم تكاليف دعم الوكالة إلى 
دعم مؤسسي حالى تمت  اتمشروع 104لتنفيذ األنشطة، باستثناء 

برنامج الموافقة عليها دون تكاليف دعم الوكالة لليونيب بدال من 
 المساعدة على االمتثال

 وحدة إدارة المشروعيعمل اليونيب مع 
 والدعم في الصين ويوفر جميع الخدمات

العمل مباشرة مع  من خاللاألخرى 
 الوحدة الوطنية لألوزون.
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التعليقات المتعلقة بوحدة إدارة  التكاليف الواجبات تمويل النشاط
 المشروع

الوحدة 
المركزية/التكاليف 

 اإلدارية

  تشمل الواجبات ولكن ال تقتصر على ما يلى:
  ضمانوتحديد المشروعات المحتملة وتقديمها إلى اللجنة التنفيذية 

أن األموال الموافق عليها تستخدم حسب ما رخصت به اللجنة 
 التنفيذية

  إعداد مقترحات مشروعات والحصول على ميزانيات إلعداد
 رةالمشروعات من أجل المشروعات الكبي

  حشد فرق التنفيذ للمشروعات الموافق عليها باستخدام آليات
 المناقصة والتقييم المالئم

 رصد التقدم المحرز في المشروعات من وجهة النظر اإلدارية 
 تقارير عن نتائج المشروعات والبرنامج 
  إعداد خطط أعمال سنوية على أساس االتصاالت مع الحكومات

 األولوياتالوطنية حول احتياجات القطاع و
 ةمانالمساهمة في االجتماعات التى ترعاها اللجنة التنفيذية واأل 

 امجفي سياق الصندوق المتعدد األطراف، تستخدم تكاليف دعم البرن
  الستعادة التكاليف اإلضافية التى تشمل:

  التكاليف المباشرة من أجل، من بين جملة أمور، التوظيف
واألنشطة وخدمات الفعلى والتشغبلى والمرافق والمعدات 

البرنامج (أي، التخطيط وحشد الموارد والرصد والتقييم 
واإلدارة). ويمكن أن تشمل أيضا تكاليف مباشرة متعلقة 
بإدارة الموارد البشرية والمالية والمادية وتكنولوجيا 

 المعلومات (مثل، تكاليف الخدمة)

  تكاليف غير مباشرة من أجل، من بين جملة أمور، اإلدارة
ا لموارد البشرية والمالية والمادية وتكنولوجيلركزية الم

؛ التوظيف والمرافق والمعدات واألنشطة المعلومات
رة والمسؤوليات القانونية. وقد تشمل أيضا تكاليف غير مباش

أكثر من ذلك) تتعلق بخدمات البرنامج المركزى (أو 
 (التخطيط وحشد الموارد والرصد والتقييم واإلدارة).

برنامج المساعدة على ال يعتمد 
والوحدات المركزية  االمتثال

وحدة  اتللوكاالت المنفذة على ميزاني
، التى تستخدم على إدارة المشروع

خطط إدارة مستوى البلد في تنفيذ 
المواد إزالة 

واألنشطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية
 ذات العالقة

  

 البيانات والمعلوماتدعم عمليات المسح لجمع   اتإعداد المشروع
 دعم اجتماعات وحلقات عمل األطراف الفاعلة 
 دعم تجميع المعلومات وإعداد التحليالت 
  دعم إعداد مقترحات مشروعات محددة وتقديمها لتوافق عليها

 اللجنة التنفيذية

ين تمويل إعداد مقترحات المشروعات ودعم عمل االستشاريين الدولي
 والوطنيين.

أن تساعد  المشروعوحدة إدارة يمكن ل
وتدعم إعداد المرحلة الثانية (أو 

إدارة إزالة  ةخطمن مراحل تالية 
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
موافق عليها) ولكن ال يمكن استخدام 

لعمل  وحدة إدارة المشروعميزانية 
عمليات مسح لشركات التصنيع 
واألطراف الفاعلة في قطاع الخدمة 

 والزيارات الميدانية.
 

 تنسقه الوكاالت المنفذة، ولكن مستقل تماما عن الوكاالت  التحقق
 الوحدة الوطية لألوزونو

 (استشاريون) بالعمل الميدانى وإجراء  ىيضطلع استشار
مقابالت مع األطراف الفاعلة واستعراض بيانات 

 الواردات/الصادرات وتنفيذ نظام الترخيص والحصص

 (االستشاريين) تكاليف االستشارى 
 السفر 
 إعداد التقرير 

وحدة و الوحدة الوطنية لألوزونتساعد 
في الوجستيات، ولكن ال  إدارة المشروع

 تعمالن مباشرة في االضطالع بالتحقق.

  
  

  ----------------------  
  


