
 . صدورهاعد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بقدإن وثائق ما قبل الدورات
 

.إلى االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا إضافيةألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم

EP األمم المتحدة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/16

20 June 2007

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
األمم المتحدة

للبيئة

 
 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

 لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 خمسونال وثانيالماعاالجت

2007 تموز/يوليه 23-27،مونتريال
 

 

 2006تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/16

2

 المقدمة

.1996منذ عامقامت اللجنة التنفيذية بتقييم أداء وكاالت التنفيذ على أساس مؤشرات كمية لألداء – 1
لتقييم عمل)بما فيها الترجيحات( كمية لألداء واألربعين مؤشراتيواعتمدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحاد

وفيما بعد،).41/93المقرر( رصد تسعة من المؤشرات السابقةوواصلت ،2004وكاالت التنفيذ ابتداء من عام
قامت اللجنة التنفيذية بتنقيح ترجيحات المؤشرات الكمية لألداء في اجتماعها السابع واألربعين لتطبيقها ابتداء من

 ).47/51المقرر (2005 أداء وكاالت التنفيذ متعددة األطراف لعامتقييم

)اليونيب(لبرنامج األمم المتحدة للبيئة)CAP(بدلت مؤشرات أداء برنامج المساعدة على االمتثالواستُ – 2
 ).48/7المقرر(ة في اجتماع اللجنة التنفيذية الثامن واألربعينخذتمقررات المالنتيجة لمقرر من

وفيما يتعلق بالمؤشرات النوعية لألداء، نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن واألربعين في وثيقة – 3
وقامت اللجنة التنفيذية بتعديل).44/6المقرر( وطلبت مدخالت من الشبكات اإلقليمية،بشأن هذه المؤشرات

 .جتماعها السادس واألربعينبعد النظر فيها في ا)46/14المقرر(المؤشرات النوعية لألداء

 على أساس مؤشرات األداء المعتمدة2006 هذه الوثيقة تقييماً لخطط أعمال وكاالت التنفيذ لعاموتتناول – 4
، واألهداف التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في خطط47/51 المقررفيات المنقحةحجير، والت41/93 المقررفي

التقدم الذي أحرزته وكاالت التنفيذعلى أساسو،48/9 إلى48/6ررات من من خالل المق2006األعمال لعام
 الوثيقة أيضاً تحليالً لالتجاهات لكلوتتناول.وتقاريرها المالية المقدمة لالجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية

ائج التقييم النوعي ألداء نتتناول وت،مؤشر من مؤشرات األداء التسعة التي استخدمت في تقييمات العام السابق
ختتم الوثيقةوتً).NOU( األوزون الوطنيةاتوكاالت التنفيذ على أساس المدخالت الواردة من موظفي وحد

 .بمالحظات وتوصيات األمانة

 فية التي اعتمدتـات المنقحـ مع الترجيح41/93ررـة لألداء الواردة في المقـتحليل المؤشرات الكمي
 .47/51المقرر

، على47/51 و41/93 المؤشرات الكمية لألداء والترجيحات التي اعتمدت في المقررين1يقدم الجدول – 5
تُ ويقدم الجدول أيضاً العناوين القصيرة للمؤشرات المستخدمة في هذه.طبق على جميع الوكاالتالتوالي، والتي

 .الوثيقة
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 1الجدول

 ديدة المعتمدةججيحات الوالتر 41/93 في المقررةمؤشرات األداء المعتمد

 وعناوينها القصيرة 47/51في المقرر
الترجيحاتالعنوان القصيرمؤشر األداء الموافق عليه نوع المؤشر

 الجديدة
الموافقة على الشرائح متعددةعدد البرامج السنوية لالتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها مقابل المخططة موافقة

السنوات
15

المشروعات االستثمارية وخطط إدارة(األنشطة الفردية/دد المشروعاتع موافقة
 الموافق عليها مقابل المخططة)TASغازات التبريد وبنوك الهالونات و

األنشطة/الموافقة على المشروعات
 الفردية

10

25 المجموع الفرعي  
)/ساعدة التنظيمية العامة والماتمثال، تدابير السياس(انتهاء األنشطة المرحلية تنفيذ

مستويات المواد المستنفدة لألوزون المتحققة للشرائح السنوية متعددة السنوات
 الموافق عليها مقابل المخططة

20 المرحليةإنجاز األنشطة

المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت في المشروعات الفردية بأطنان قدرات تنفيذ
 لتقارير المرحليةاستنفاد األوزون مقابل المخططة في ا

المواد المستنفدة لألوزون منإزالة
 بأطنانالمشروعات الفرديةخالل

 قدرات استنفاد األوزون

15

وكما عرف) للمشروعات االستثمارية28/2عمال بالمقرر(انتهاء المشروعات تنفيذ
 للمشروعات غير االستثمارية مقابل المخططة في التقارير المرحلية

10 إنجاز المشروع

10 التنظيمية/إنجاز المساعدة السياسية التنظيم المنتهية مقابل المخططة/النسبة المئوية للمساعدة على السياسات العامة تنفيذ
55 المجموع الفرعي  

المطلوبة بناء على تواريخ االنتهاء حسبالسرعةسرعة االنتهاء المالي مقابل إداري
 التقارير المرحلية

10 اليسرعة اإلنجاز الم

تقديم تقارير انتهاء المشروعات في  مقابل المتفق عليهاالمناسبتقديم تقارير انتهاء المشروعات في الوقت إداري
المناسبالوقت

5

 ما لم يتفق على غيرالمناسبتقديم التقارير المرحلية والردود عليها في الوقت إداري
 ذلك

تقديم التقارير المرحلية
المناسبفي الوقت

5

20المجموع الفرعي
100المجموع

لها أو مقابلاعمأ مقابل األهداف المحددة في خطط2006ويجرى تقييم أداء وكاالت التنفيذ خالل عام – 6
 األهداف المعتمدة ومقاييس للتقدم المحرز نحو2 ويقدم الجدول. في مقررات اللجنة التنفيذيةالمحددةاألهداف

 .تألهداف التي تحققتحقيق كل هدف وعدد ا
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2الجدول
2006ألداء وانجازها لعاماأهداف مؤشرات

البنك الدولياليونيدواليونيباليوئنديبيالبند
انجازالهدف

الوكالة
تقييم
األمانة

تحقيق
الهدف

تقييمانجاز الوكالةالهدف
األمانة

تحقيق
الهدف

انجازالهدف
الوكالة

تقييم
األمانة

تحقيق
الهدف

تقييمانجاز الوكالةالهدف
األمانة

تحقيق
الهدف

الموافقة على الشرائح متعددة
السنوات

ال231919ال292423ال201010ال272222

/الموافقة على المشروعات
 األنشطة الفردية

نعم122نعم111111ال1666ال754

ال201919ال221919نعم444نعم151818 المرحليةإنجاز األنشطة
المواد المستنفدةإزالة

لألوزون من خالل
 بأطنانالمشروعات الفردية

 قدرات استنفاد األوزون

ال2478.52478.52 288نعم1,119.41,119.41,127.1نعم51.3*051.3ال1 1543 2543 622

نعم202222ال363535نعم868989ال554848 إنجاز المشروع
إنجاز المساعدة

 التنظيمية/السياسية
غيرغير متاحغير متاحغير متاح

متاح
 بلدا77

)100(%
حصل على
مساعدة أو

رضع
عليه

مساعدة

قدمت مساعدة إلى
 علىدابل 77

 وباإلضافة.األقل
إلى ذلك، قدمت

مشورة تتعلق
بالسياسة العامة

إلى عدد من
الجبلالبلدان مثل

طرف (سوداأل
وأرمينيا)جديد

 وتركمانستان
البلدان الواردة في(

) سابقا2المادة

غيرغير متاح9غير متاحنعم77
متاح

جميع البلدانغير متاح
التي لها

مشروعات
متعددة

السنوات مع
البنك الدولي
والتي تمتثل

وحققت
 وفقااألهداف
 للخطط
المقدمة

الموافقو
 عليها

غير متاحغير متاح

في الوقت سرعة اإلنجاز المالي
المناسب

)123(

فيال4545
الوقت
المناسب

 32 من14
)44(%

 من15
32 

)47(%

 شهرا بعد12ال
تشغيلي الاالنتهاء

نعم شهور5 شهور5 شهرا11نعم شهر10.4 شهر10.4

تقديم تقارير انتهاء
المشروعات في الوقت

المناسب

في الوقت
المناسب

)44(

فيال1313
الوقت
المناسب

 من148 من8
14

في الوقتال
المناسب

في الوقت
المناسب

في الوقت
المناسب

ال%84%84%100نعم

تقديم التقارير المرحلية
المناسبفي الوقت

في الوقت
المناسب

في الوقت
المناسب

في الوقت
المناسب

فينعم
الوقت
المناسب

تم تقديم التقرير
االمرحلي متأخر
يوم واحد

يوم
واحد
تأخير

في الوقتال
المناسب

في الوقت
المناسب

في الوقت
المناسب

نعم%100%100%100نعم

2/84/95/84/8عدد األهداف المتحققة

.2006 هذه المشروعات في عام أي منإنهاءناتجة عن مشروعات تعزيز المؤسسات وعن برنامج مساعدة تقنية، ولم يكن مخططا إزالة*
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 :، فقد حققت الوكاالت األهداف التاليةوبوجه عام – 7

 في25(هدفين بالكامل من بين ثمانية أهداف)اليوئنديبي(حقق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)أ(
قةالمواف" بالكامل وهماواقترب من تحقيق هدفين(جزئيا، وحقق األهداف الستة الباقية)المائة

 ؛")إنجاز المشروع"و"على الشرائح متعددة السنوات

 في44(أربعة أهداف بالكامل من بين تسعة أهداف)اليونيب(حقق برنامج األمم المتحدة للبيئةو)ب(
تقديم" بالكامل وهوواقترب من تحقيق هدف(جزئيا، وحقق األهداف الخمسة الباقية)المائة

 ؛")اسبالمنالتقارير المرحلية في الوقت

خمسة أهداف بالكامل من بين ثمانية)اليونيدو(حققت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةو)ج(
بالكامل من تحقيق هدفينتواقترب(جزئيا األهداف الثالثة الباقيةت، وحقق) في المائة63(دافأه

 ؛")إنجاز المشروع"و"إنجاز األنشطة المرحلية" وهما

، وحقق األهداف) في المائة50(لي أربعة أهداف بالكامل من بين ثمانية أهدافحقق البنك الدوو)د(
"إنجاز األنشطة المرحلية"وهما بالكاملواقترب من تحقيق هدفين(جزئيااألربعة الباقية

 )."الموافقة على الشرائح متعددة السنوات"و

 8في حالة وجودف ، في المائة، ولذلك100يعتمد التقييم الشامل على تحقيق الهدف بالكامل، أي بنسبةو – 8
ن التقييمإولهذا السبب ف. فإن درجة التقييم الشامل ستكون صفر، في المائة من الهدف99أهداف وتم تحقيق

 . بالكاملققتحتأن المؤشرات التي تحققت جزئياً أو التي أوشكت علىيأخذ في الحسباناألكثر دقة يمكن أن

 التقييم الذي قامت به وكاالت التنفيذ إلنجازاتها عن جوانب التقييم الخاصةواختلفت بعض جوانب – 9
 ذكرتهيقل عن العدد الذي"المشروعات متعددة السنوات الموافق عليها"فقد احتسبت األمانة أن عدد.باألمانة

 بمشروع واحد، وأن اليوئنديبيذكرهيقل عن العدد الذي"المشروعات الفردية" واحد، وأن عددعاليونيدو بمشرو
وكانت . بمشروع واحد اليونيبذكرهايزيد عن عدد المشروعات التي"سرعة اإلنجاز المالي"عدد مشروعات

االختالفات في عام غير أن. اليونيدوذكرتها أعلى بقليل من الكمية التيوفقا لحسابات األمانةالكمية التي أزيلت
ن التقييمات عما كان عليه الحال في عامتفاق بيرجة أكبر من االدوكان هناك عام،وجهب يرةصغكانت 2006
2005. 

 التقييم المرجح لألداء

 األمانةاتكما لوحظ أعاله، تختلف بيانات وكاالت التنفيذ بشأن إنجازاتها لبعض مؤشرات األداء عن تقييم – 10
من أجل  منهجية األمانةإلى 3جدول اإلنجازات لمؤشرات األداء الواردة في الوتستند.في حاالت قليلة فقط

 .االتساق
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 3الجدول 

 2006ذ في عاميفالتن تالتقييم المرجح ألداء وكاال

البنك الدولياليونيدواليونيباليوئنديبيالبند
النسبة المئويةالترجيح

 من الهدف

المتحقق

النسبة المئويةالترجيحالنقاط

 من الهدف

المتحقق

نسبة المئويةالالترجيحالنقاط

 من الهدف

المتحقق

النسبة المئويةالترجيحالنقاط

 من الهدف

المتحقق

النقاط

شرائح متعددة السنوات

الموافق عليها

1581%121550%81579%121583%12

أنشطة فردية/مشروعات

موافق عليها

1057%61038%410100%1010200%10

25%222695%202686%2620100%26120 المرحليةألنشطةاانتهاء
المواد المستنفدة لألوزون

 أزيلت فيالتي

مشروعات فردية

4%171721%1517101أعلى1759%1015

12%1212110%101297%1010103%1287انتهاء المشروعات
يةالسياس مساعدةالانتهاء

 يةالتنظيم

غیر
متاح

غیر10%100 10 متاحغیرغیر متاح
متاح

غیرغیر متاح
متاح

غیر
متاح

غیرغیر متاح
متاح

10%1010100%510100%41047%1037سرعة  االنتهاء المالي
تقديم تقارير انتهاء

المشروعات في الوقت

المناسب

530%2557%35100%5584%4

تقديم التقارير المرحلية

اسبالمنفي الوقت

5100%5550%35100%55100%5

200610075100781009310082تقييم عام
200583849482تقييم عام

طبقتُ 47/51وحيث أن اليونيب استهدف جميع المؤشرات التسعة، فإن الترجيحات المعتمدة في المقرر – 11
 نقطة55وتم تخصيص.بي واليونيدو والبنك الدولي، فقد كانت الترجيحات تناسبيةوبالنسبة لليوئندي.على تقييمه

 .جة إلى أقرب عددتوتم تقريب النقاط النا. نقطة للمؤشرات اإلدارية20مؤشرات الموافقة والتنفيذ ومؤشر منلكل

وكانت.ولي هدفين كل من اليونيب والبنك الدى وتخط،اليوئنديبي واليونيدو هدف واحدكل من ىوتخط - 12
 وكان التقييم).82(والبنك الدولي )93(واليونيدو)78(واليونيب)75(اليوئنديبي : كما يلي2006تقييمات عام

وكان تقييم البنك الدولي.، حيث انخفض بمقدار ست نقاط2005 أقل من تقييمه لعام2006الكمي لليونيب لعام
هدف االنتهاء من االتفاقات متعددةولم يحقق. وانخفض تقييم اليونيدو بمقدار نقطة واحدة،2005نفس تقييم عام

سوى اليوئنديبي أو يتخطاهوهو أحد أهم مؤشرات التقدم المحرز في فترة االمتثال-)MYAs(السنوات المرحلية
 .واليونيب

 تحليل المؤشرات الكمية لألداء األخرى

 ، على أساس تحليل االتجاهات،لى األمانة مواصلة رصد مؤشرات األداء التالية إ41/93طُلب في المقرر – 13
 والتمويل المنصرف وتقارير التي أزيلتقدرات استنفاد األوزون:في تقييمات أداء وكاالت التنفيذ في المستقبل

مستنفدة لألوزون التيانتهاء المشروعات والتوزيع فيما بين البلدان وقيمة المشروعات الموافق عليها والمواد ال
الية من حيث الكلفة وسرعة أول عملية صرف وسرعة االنتهاءعيستوجب إزالتها وتكاليف إعداد المشروعات والف

 .افي االنبعاثات الناتجة عن التأخيراتصو
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ويمكن تحديد األهداف المتعلقة بإزالة قدرات استنفاد األوزون والتمويل المنصرف وتقارير انتهاء – 14
شروعات والتوزيع فيما بين البلدان وقيمة المشروعات الموافق عليها والمواد المستنفدة لألوزون التي يستوجبالم

إزالتها وصافى االنبعاثات الناتجة عن التأخيرات على أساس التوقعات الواردة في خطط األعمال والتقارير
وبالنسبة للمؤشرات األخرى، وهى". والتقييملرصدأقدم لموظف"المرحلية والجداول الزمنية المتفق عليها مع

الية من حيث الكلفة وسرعة أول عملية صرف وسرعة االنتهاء، فإن وكاالتعتكاليف إعداد المشروعات والف
عرض اإلنجاز الكلي لكليو.التنفيذ ال تحدد أهداف أو توقعات سواء في تقاريرها المرحلية أو في خطط أعمالها

 .لمؤشراتبالنسبة لهذه اسنة

أن مؤشرات األداء السابقة كانت مقسمة بين المشروعات االستثمارية وغيراإلحاطة علماوينبغي أيضا – 15
مؤشراتعلىطبق فقط تُهاطبق جميع المؤشرات التسعة على المشروعات االستثمارية، ولكنوتُ.االستثمارية

 المشروعات غيرفي حالة"ء المشروعاتسرعة انتها"و"سرعة أول عملية صرف"و"األموال المنصرفة"
ويعرض المرفقان األول والثاني التحليالت التاريخية للمشروعات االستثمارية وغير االستثمارية،.االستثمارية
 .على التوالي

، أن الوكاالت كانت لها مستويات مختلفة من النجاح في السنواتضمن أمور أخرىيبين المرفق األول،و – 16
مقارنة، لم تكن المواد المستنفدة لألوزون التي ساعد البنك الدولي في إزالتها مرتفعة2006 ففي عام.المختلفة

كما كان ،االنتهاءويرجع ذلك في األساس إلى عدم.قها في األعوام السابقةيحقت فيالبنكباإلزالة التي ساعد
 )IDS/HAL/27/TAS/107 وARG/HAL/26/TAS/80 (الهالوناتمشروعين لبنوكتنفيذ من،مخططاً

 إزالةتقابلهاوباإلضافة إلى ذلك، فإن اإلزالة التي تمت لم. طنا من قدرات استنفاد األوزون1 172تضمنا إزالة
الذيو)PAK/RET/42/INN/59( طن من قدرات استنفاد األوزون في مشروع التبريد في باكستان181.3

 .2006 التي انتهت في عامىخري المشروعات األفانتهى قبل الموعد المخطط له بعام أو إزالة

 66ويل المنصرف؛ وحقق اليوئنديبيم الهدف المتعلق بالت2006وحقق اليونيدو والبنك الدولي في عام – 17
مكن اليوئنديبي من تحقيق هدفه هو العدد المحدودتوالسبب الرئيسي لعدم.في المائة من مدفوعاته المخططة

وحققت اليونيدو).البرازيل والمذيبات في الصين ونيجيريا(د من المشروعات متعددة السنواتللمدفوعات في العدي
 في المائة من84 في المائة و30 وحقق اليوئنديبي والبنك الدولي،هدفها الخاص بتقارير انتهاء المشروعات

 .ا على التواليمأهدافه

لمائة من تكاليف المشروع بالنسبة للبنك الدولي في ا0.4وتراوحت تكاليف إعداد المشروعات ما بين – 18
غير أن التكاليف تعادل تكاليف السنوات الماضية أو. في المائة لليونيدو1.83 في المائة لليوئنديبي و0.54وبين

 في المائة في عام0.86 حيث زادت تكاليف إعداد المشروعات من،لليونيدوبالنسبةتقل عنها، فيما عدا التكاليف
بالنسبة"قيمة المشروعات الموافق عليها"وتحسن مستوى تحقيق هدف.2006 في المائة في عام1.83 إلى2005

 .2006لجميع الوكاالت في عام

انخفضتو.2006الية من حيث الكلفة للمشروعات بالنسبة لليونيدو والبنك الدولي في عامعوزادت الف – 19
 مماثلة لكل من اليونيدوالصرفوكانت سرعة. لليوئنديبي2006كغم في عام/ دوالر أمريكي4.99إلى

 . المشروع شهراً النتهاء33 شهراً بالنسبة ألول عملية صرف و13و أشهر9واليوئنديبي، حيث تراوحت ما بين
 . شهراً النتهاء المشروع40 شهراً وتبلغ25لبنك الدوليلأول عملية صرفوتبلغ سرعة

 كان إجمالي الكمية2006 وحتى عام.تراكميهو رقم"الناتجة عن التأخيراتصافى االنبعاثات"إن – 20
وقامت األمانة بمراجعة الحسابات لتحديد.2006الكمية في عامهذه وارتفعت.ينخفض بالنسبة لوكاالت التنفيذ

شروعات متعددةويبدو أن السبب الرئيسي هو أن تواريخ االنتهاء المخططة للشرائح السنوية للم.االرتفاعسبب
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هذا المؤشر وتأخذ بيانات.االرتفاع ولذلك، يمكن أن يواصل هذا الرقم.السنوات تم تأخيرها لتعكس نهاية االتفاق
 .الواردة في المرفق األول في الحسبان اإلزالة الجزئية التي لم يتم وضعها في االعتبار في السنوات السابقةو

الصرف" وتشمل الهدفين.وداً من المؤشرات التي يمكن تتبعهايتضمن المرفق الثاني عدداً محدو – 21
 93 حقق اليونيب معدل صرف بلغ ما بين،2004وقبل عام".صرفسرعة ال"و"للمشروعات غير االستثمارية

في عامي( في المائة54، بلغ معدل الصرف لليونيب2004ومنذ عام. في المائة لست سنوات متتالية100و
 ).2006في عام( في المائة51و)2005 و2004

مثل السنوات) شهور8.4 ( األسرعفقد كان اليونيب هو"توقيت أول عملية صرف"وفيما يتعلق بمسألة – 22
وكانت سرعة).شهر 14.6(البنك الدوليثم) شهر11.8(، ثم اليوئنديبي) شهور9.8(ه اليونيدوتوتل.السابقة

 . شهرا37ً و31 وتراوحت ما بين،ماثلة لجميع الوكاالتانتهاء المشروعات غير االستثمارية م

  2006أداء برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب في عام

وقررت. أيضاً مؤشرات أداء منقحة تتعلق ببرنامج المساعدة على االمتثال لليونيب41/93وضع المقرر – 23
المقرر (2006ذه المؤشرات ابتداء من خطط أعمال عاماللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن واألربعين تغيير ه

 .2006 األهداف واإلنجازات مقابل هذه األهداف في عام4 ويقدم الجدول.)48/7

 4الجدول
 

2006 لعاملليونيبتقييم أداء برنامج المساعدة على االمتثال

تقييم اليونيب2006انجازات اليونيب في عامالهدفالمؤشر
/الجتماعات اإلقليميةل اليةمتابعة فع

.المواضيعية
 %.100 تنفيذ-
 . درجة عالية من الصلة والعرض-

 تم اإلبالغ بصورة إيجابية عن تنفيذ التوصيات في-
 .االجتماعات الالحقة

.االجتماعات درجة عالية من الرضاأظهر تقييم -

تحقق -

دعم فعال ألعمال وحدات األوزون الوطنية،
دات للوحدات الجديدة، بما فيوخاصة اإلرشا

ذلك الدعم الخاص

/المنتجات/الوسائل/من هذه الطرائق 10 -
 .الخدمات

  وصف نوعي للتقدم المحرز في وضع نظام-
الصادرات/إلصدار التراخيص للواردات

وإدخاله، ويغطي هذا النظام جميع المواد
.الخاضعة للرقابة، بما في ذلك اإلدارة واإلنفاذ

يحها في المرفق باء من الجزء ثالثا والمرفق تم توض-
 .ليونيبالمرحلي لتقريرال منالرابع

تحقق -

 الفعليلمساعدة البلدان في حالة عدم االمتثا
وفقا لمقررات اجتماع األطراف(أو الجزئي

 وتحليل7أو وفقا لبيانات المادة/و
).االتجاهات

حصلت جميع هذه البلدان على مساعدة أدت إلى
.تائج واضحةن

 بلدا من خالل22قدمت المساعدة على االمتثال إلى
المرفق الثالث من(برنامج المساعدة على االمتثال

).التقرير المرحلي لليونيب

 تحقق -

االبتكارات في إنتاج وتسليم المنتجات
.والخدمات المعلوماتية العالمية واإلقليمية

القسم ألف من(منتجا وخدمة عالمية وإقليمية 15تسليم.من هذه المنتجات والخدمات 10
معلومات غرفة تبادل المعلومات وأنشطة"الجزء الثالث

).المرحلي لليونيبتقريرالنشر الوعي العام الواردة في

تحقق -

التعاون عن كثب بين األفرقة اإلقليمية
لبرنامج المساعدة على االمتثال ووكاالت

طراف التي تعملالتنفيذ الثنائية ومتعددة األ
 .في المنطقة

هامة في كلأعمال مشتركة مع نتائج/ بعثات5
 .منطقة

أعمال مشتركة لجميع/ بعثات5االنتهاء من أكثر من
 ,ECA, ROA, ROAP, ROLACالمناطق

ROWA.(

تحقق -

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/16

9

  2006األنشطة الخاصة في برنامج المساعدة على االمتثال لعام

يذية في اجتماعها الثامن واألربعين أن خطط األعمال التي قدمتها وكاالت التنفيذتم إبالغ اللجنة التنف – 24
يمكن أن تعالج)والتي تتضمن المبادرات الخاصة لبرنامج المساعدة على االمتثال وخطط إدارة اإلزالة النهائية(

 من االمتثال بحلول عاملدانالبتمكين من أجلخطة اإلزالة للثالث سنوات المحددة فيوالحاجات الخاصة باإلزالة
 التزام"قسمال وهناك إشارات عديدة في.)فيما عدا بعض البلدان التي أبلغت عن عدم وجود أي استهالك (2010

–2006المتثال للفترةنحو انموذج موجه/خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون لثالث سنواتب قطريتحليل الال
حدد كيفية تقديم تهي، و)UNEO/OZL.Pro/ExCom/48/6" (المجمعةخطة األعمال" والوارد في"2008

 لمفي الحاالت التيبرنامج المساعدة على االمتثال للبلدان التي قد تحتاج إلى أعمال إضافيةفيمساعدة خاصة
برنامجيالواردة فويعتبر االنتهاء من تنفيذ أنشطة المساعدة.ي خطة العملالواردة فتمويالً لألنشطةفيهايحدد

 .لبرنامجالخاصة بهذا اامجيةنالمساعدة على االمتثال من الجوانب الحيوية لألنشطة البر

برنامج المساعدة علىفي نشاطاً من األنشطة الخاصة269 على2006 خطة اليونيب لعامواشتملت – 25
امج تم تمويلها من خارج الميزانيةتتعلق ببرأنشطة هاولكنالفئة في هذها نشاطاً مدرج83االمتثال، باإلضافة إلى

 .خاصةالمساعدةالمن أنشطة)في المائة 43 (116 وأكمل اليونيب.امجية لبرنامج المساعدة على االمتثالنالبر
إذاما، لم ترد معلومات كافية لتحديدالباقية 99لألنشطة الـ وبالنسبة.%)20( نشاطا54ًولم يكمل اليونيب

 .انتهت أم لم تنتهيكانت هذه األنشطة قد

 تحليل المؤشرات النوعية لألداء

اتـة لمعالجة هذا القسم أو أية توصيـة التنفيذيـ إضافة قبل االجتماع الثاني والخمسين للجنسوف تُصدر[
 .] عنهتصدر

 مالحظات األمانة وتوصياتها

 المالحظات

على أساس ترجيحات(ة من أهدافها في المائ93تبين المؤشرات الكمية لألداء أن اليونيدو حققت – 26
 .) في المائة75( ثم اليوئنديبي،) في المائة78( ثم اليونيب،) في المائة82(، وتالها البنك الدولي)المؤشرات

 .2005 أقل من أداء عام2006 فقد كان أداء الوكاالت في عام، عاموجهوب

 ولكنه ال يزال لديه،برنامج المساعدة على االمتثالأنه حقق جميع المؤشرات الجديدة لإلىوأشار اليونيب – 27
برنامج المساعدةفي من األنشطة الخاصة116 وفي حين أنه تم االنتهاء من.معدل منخفض فيما يتعلق بالصرف

ليونيباوقد ترغب اللجنة التنفيذية في تشجيع . نشاطا54ً لم يتم االنتهاء منه إال أن،2005على االمتثال في عام
 .ى مواصلة اإلبالغ عما تحقق من األنشطة الخاصة للمساعدة على االمتثال والعمل على إنهائها كما هو مخططعل

 التوصيات

 : يلي القيام بماقد ترغب اللجنة التنفيذية في– 28

 في الوثيقةتوردكما 2006 علماً بتقييم أداء وكاالت التنفيذ مقابل خطط أعمالها لعاماإلحاطة )أ(
UNEP/OZL.Pro/ExCom/52/16؛ 

حث اليونيب على مواصلة اإلبالغ عما تحقق من األنشطة الخاصة للمساعدة على االمتثالو )ب(
  .والعمل على إنهائها كما هو مخطط
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Annex I 

PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR 
WEIGHTED INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY 

(1996-2006) 
UNDP 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ODS phased out 24% 93% 100% 76% 41% 99% 92% 100% 79% 91% 85% 
Funds disbursed 59% 100% 95% 90% 100% 95% 77% 64% 100% 96% 66% 
Project completion reports    38% 93% 86% 87% 100% 97% 79% 30% 
Distribution among countries    65% 61% 63% 58% 38% 72% 44% 75% 
Value of projects approved 100% 100%  100% 80% 100% 99% 65% 73% 82% 83% 
ODS to be phased out 74% 100%  100% 92% 96% 77% 44% 89% 70% 100% 
            
Cost of project preparation (% of approvals)  4.4 3 2.7 2.7 1.1 2.54 1.6 3.61 1.44 0.54 
Cost-effectiveness ($/kg)  6.1 6.3 9.14 6.74 8.3 10.35 7.1 6.27 8.24 4.99 
Speed of first disbursement (months)  13 13 12 13 12.84 12.8 12.8 12.91 12.9 13.0 
Speed of completion (months) 24 29 29.5 32 33 33.6 32.7 32.4 32.41 32.9 33.6 
Net emissions due to delays (ODP tonnes)    8,995 11,350 11,727 9,023 6,466 3,607 4,538 6,619 
            
UNIDO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ODS phased out 73% 80% 100% 57% 70% 100% 100% 88% 100% 99% 100% 
Funds disbursed 81% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Project completion reports    83% 66% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Distribution among countries    83% 74% 89% 73% 78% 67% 79% 69% 
Value of projects approved 99% 99%  100% 93% 99% 97% 68% 82% 100% 100% 
ODS to be phased out 42% 85%  100% 72% 100% 100% 37% 89% 100% 47% 
            
Cost of project preparation (% of approvals)  2.2 4.2 2.7 3.8 2.73 3.28 3.64 2.01 0.86 1.83 
Cost-effectiveness ($/kg)  6.11 6.27 7.78 6.71 5.67 7.28 9.79 3.58 3.10 7.13 
Speed of first disbursement (months)  10 9 8 9 9.29 9.16 9.2 9.06 8.97 9.0 
Speed of completion (months) 20 24 28 26 29 29.85 30.89 31.7 32.35 32.98 33.2 
Net emissions due to delays (ODP tonnes)    4,667 5,899 5,727 5,960 3,503 13,035 1,481 3,864 
            
World Bank 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ODS phased out 32% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 100% 69% 31% 
Funds disbursed 64% 77% 88% 97% 100% 74% 100% 100% 73% 100% 100% 
Project completion reports    61% 98% 74% 100% 84% 84% 100% 84% 
Distribution among countries    75% 79% 67% 79% 65% 71% 93% 79% 
Value of projects approved 94% 87%  100% 75% 92% 100% 82% 94% 83% 87% 
ODS to be phased out 34% 100%  100% 83% 72% 91% 65% 59% 100% 66% 
            
Cost of project preparation (% of approvals)  2.9 2.7 2.9 5.5 1.26 0.43 0.64 0.16 0.39 0.4 
Cost-effectiveness ($/kg)  3.6 1.9 2.83 2.96 3.85 4.57 6.12 3.74 1.04 3.33 
Speed of first disbursement (months)  26 26 25 25 25.33 26.28 26 26.02 25.7 25.3 
Speed of completion (months) 37 34 40 37 39 40.09 41.35 41 40.88 40.7 40.3 
Net emissions due to delays (ODP tonnes)    7,352 16,608 21,539 22,324 18,021 8,338 4,843 5,674 
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Annex II 
 

PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR FUNDS DISBURSED, SPEED OF 
FIRST DISBURSEMENT AND PROJECT COMPLETION FOR  
NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY 

(1997-2006) 
 

UNDP 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Funds Disbursed 100% 98% 100% 100% 93% 61% 100% 100% 100% 92% 
Speed until first disbursement (months) 12 6 11 11.29 12 11.4 11 11.44 11.5 11.8 
Speed until project completion (months) 31 24 33 34.16 36 34.7 35 35.36 35.4 36.6 
           
UNEP 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Funds Disbursed 49% 100% 100% 100% 93% 93% 99% 54% 54% 51% 
Speed until first disbursement (months) 5 3 5 6.33 6.87 7.3 7.6 8.49 8.4 8.4 
Speed until project completion (months) 20 15 25 27.9 29.66 30.4 31 31.8 32.4 32.9 
           
UNIDO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Funds Disbursed 80% 100% 49% 100% 48% 89% 100% 100% 90% 80% 
Speed until first disbursement (months) 7 6.5 6 8 9.15 9.85 9.4 9.34 8.9 9.8 
Speed until project completion (months) 24 11 29 31 33.66 33.84 33.7 33.89 31.9 33.1 
           
World Bank 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Funds Disbursed 100% 49% 35% 27% 12% 38% 100% 79% 100% 57% 
Speed until first disbursement (months) 16 17 5 12 11.95 12.05 13.7 14.58 13.6 14.6 
Speed until project completion (months) 28 32 26 30 29.24 28.85 30 30.39 31 31.5 

 
----- 

 


