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  موجز تنفيذي

إن الغرض من هذا التقرير هو تزويد اللجنة التنفيذية بنظرة عامة الى النتائج المبينة في تقارير اتمام  1
.  2006المشروعات التي وردت خالل المدة التي ينسحب عليها التبليغ، أي منذ االجتماع الخمسين في نوفمبر 

 70تناقص الى  2007 التي وردت للمشروعات االستثمارية في عام والعدد االجمالي لتقارير اتمام المشروعات
بينما العدد االجمالي لتقارير اتمام المشروعات التي ال تزال مستحقة ) 74  وهو2006بالقياس الى ما كان في (

ة فإن   وبالنسبة للمشروعات غير االستثماري.47 الى 85التقديم للمشروعات االستثمارية التي أتمت قد تناقص من 
بينما عدد تقارير االتمام التي ال تزال بدون ) 50 الى 40 قد تزايد من 2007عدد تقارير االتمام التي وردت في 

  .90 الى 61تقديم قد تزايد من 

السبعين تقرير اتمام التي قدمت عن المشروعات االستثمارية قد تم استعراضها فيما يتعلق باالزالة  إن 2
يم العام والدروس ينفيذ واكتمال المعلومات  والتماسك بين المعلومات المقدمة، والتقالتي انجزت، وتأخيرات الت

وهي، جزئيا دروس تقنية ولكنها ترجع في معظمها .  وهناك عدد من الدروس الهامة التي تم ابالغها.  المستفادة
  .ألف -نيوأنجع الدروس مبينة في المرفق الثا. قضايا تتعلق بإعداد المشروعات وتنفيذهاالى 

إن معظم تقارير االتمام الخمسين بشأن المشروعات غير االستثمارية تتضمن معلومات هامة وتحليل تلك  3
  علىوالدروس المستفادة تشير بنوع خاص الى تنفيذ خطط ادارة التبريد، مع تركيز الضوء.  المعلومات

.  خدمةالمتوسطة الحجم في قطاع الصعوبات وعلى على متطلبات الرصد في العمل مع المنشآت الصغيرة وال
  .باء -وهناك قائمة بالدروس المستفادة واردة في المرفق الثاني

إن التقارير النهائية المقدمة لمد أجل مشروعات التعزيز المؤسسي تدل على حدوث تحسينات في الجودة  4
أي نصوص ( نصوصا تكرارية وبينما يبين معظمها معلومات محددة وفيها تقييم، إال أن بعضها يورد.  واالكتمال
مما يجعل من الصعب تحديد النتائج التي تحققت خالل المرحلة السابقة من التعزيز )  نسخ ولصقمصدرها
ما يحدث في التعزيز المؤسسي، عتبليغ الجودة على وتشجع الوكاالت على أن تواصل تحسين رقابتها .  المؤسسي

نهائية على ما تحقق من نتائج وعلى الدروس المستفادة وعلى القضايا كفالة أن يسلط الضوء الالزم في التقارير الو
  .المتبقية

، إن الدروس المستفادة خالل تنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات 12/48بالنسبة للمرة الثانية ووفقا للمقرر  5
 المستفادة لم تكن قد وهذه الدروس.  وقد وردت من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي.  مقدمة في هذه الوثيقة

، ولكنها أعدت 12/48ادرجت بعد في التقارير المرحلية الخاصة ببرامج التنفيذ السنوية، كما هو مقرر في المقرر 
-وهناك مستخرجات من تلك الدروس واردة في المرفق الثاني.  بناء على طلب كبير مسؤولي الرصد والتقييم

  .جيم 

قة يخص الجدول الزمني لما يقدم في العام القادم من تقارير اتمام إن المقرر المقترح في نهاية الوثي 6
المشروعات من جانب الوكاالت ويخص أيضا إدخال مزيد من التحسينات في التماسك بين البيانات وتقديم 

 .المعلومات الناقصة

 مقدمة  :أوال

ج التي تم ابالغها في تقارير إن الغرض من هذا التقرير هو تزويد اللجنة التنفيذية بنظرة عامة الى النتائ 7
اتمام المشروعات التي وردت خالل الفترة التي ينسحب عليها التقرير أي منذ االجتماع الخمسين في نوفمبر 

وقد أخذت في .  وقد ارسلت مسودة من هذا التقرير الى الوكاالت المنفذة وكذلك الى الوكاالت الثنائية.  2006
وتقارير اتمام المشروعات المقرر تقديمها .  د وضع التقرير في صورته النهائيةالحسبان التعليقات التي وردت عن

  . مبينة في الجدول الرابع في المرفق األول2008من جانب الوكاالت عن عام 
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 أن تطلب من الوكاالت أن تدرج الدروس المستفادة في 48 قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعات الـ 8
ج التنفيذ السنوية، نظرا ألن المشروعات المتعددة السنوات هي في الوقت الحاضر تقاريرها المرحلية عن برام

وطلبت اللجنة أيضا من كبير مسؤولي الرصد والتقييم أن يدرج تلك .  المنهجيات الرئيسية لتنفيذ المشروعات
في تقارير اتمام الدروس المستفادة في التقرير الموحد إلتمام المشروعات، باالضافة الى الدروس التي أبلغت 

ويوجد مجموعة مختارة من النصوص المستفادة التي تم ابالغها واردة في المرفق ).  12/48المقرر (المشروعات 
 .جيم من هذا التقرير -الثاني

  نظرة عامة الى تقارير اتمام المشروعات التي وردت وكان مستحقا تقديمها  :ثانيا

 أعاله مرده 1 كما لوحظ ذلك في الفقرة 2007ي وردت في إن تناقص عدد تقارير اتمام المشروعات الت 9
ومرده أيضا جزئيا الى تناقص عدد تقارير اتمام المشروعات ) 2007 أكتوبر 9(جزئيا الى تاريخ االنقطاع المبكر 

تلك  موباالضافة الى ذلك فإن الوكاالت المنفذة لم تتبع تماما الجدول الزمني المتفق عليه لتسلي.  الواجب تقديمها
  ).انظر الجدول األول في المرفق األول (2007التقارير بالنسبة لألرباع الثالثة األولى من عام 

 تقريرا التمام 738 1، عددا اجماليا قدره 2007 أكتوبر 9قدمت الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية، حتى  10
وعات بالنسبة للمشروعات غير  تقريرا التمام المشر679المشروعات بالنسبة للمشروعات االستثمارية و

في العام الماضي من تقارير اتمام المشروعات % 95,1 الى سبالقيا% 97,4االستثمارية، وهذه األرقام تمثل 
بالنسبة لجميع ) العام الماضي% 90.8% (88.3الواجب تقديمها بالنسبة لجميع المشروعات االستثمارية و

  .2006ديسمبر  31 المشروعات غير االستثمارية التي أتمت حتى

 أدناه يتضمنان أشد البيانات تفصيال بالنسبة لكل وكالة، بما في ذلك األرقام المقارنة 2 و1ن الجدوال 11
 .بالقياس الى فترتي التبليغ السابقتين

  1الجدول 

 نظرة عامة إلى المشروعات االستثمارية
 )باستثناء المشروعات المتعددة السنوات(

تقارير اتمام المشروعات 
التي وردت خالل فترة 

 التبليغ

تمتالمشروعات التي أ  الوكالة
 2006  حتى ديسمبر

مجموع تقارير اتمام 
المشروعات التي وردت 

للمشروعات التي أتمت حتى 
 2006ديسمبر 

تقارير اتمام 
المشروعات التي ال 
 يزال واجبة التقديم

2005 2006 20071 
 0 1 0 4 9 13 فرنسا
 6 7 1 0 16 16 ألمانيا
 20 26 57 27 4212 448  الدوليكالبن

 1 0 4 0 5 5 ايطاليا
 0 1 2 1 5 6 اليابان

 N/A 1 N/A 0 1 1 المملكة المتحدة
 32 11 149 12 8643 876  اليوئنديبي
 11 26 69 3 4154 418 اليونيدو

 N/A 1 0 0 2 2 الواليات المتحدة
 70 74 282 47 1,738 1,785 المجموع

  ).2007أكتوبر  9إلى  2006نوفمبر  11من (تماع الخمسين للجنة التنفيذية بعد االج 1
  .باالضافة الى ذلك قدم البنك الدولي تقريرين التمام المشروعات بالنسبة لمشروعات ملغاة2 .
 .باالضافة الى ذلك قدم اليوئنديبي تقريرين عن اتمام المشروعات لمشروعات ملغاة3 .

  .ليونيدو تقريرا واحدا التمام مشروع، بالنسبة لمشروع ملغى وتسعة تقارير إلغاءباالضافة الى ذلك قدم ا 4
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  2الجدول 

 نظرة عامة إلى المشروعات غير االستثمارية
  باستثناء إعدادات المشروعات والبرامج القطرية والمشروعات المتعددة السنوات والمشروعات الجارية (

 )لتعزيز المؤسسيامعلومات وكذلك مشروعات مثل تشغيل الشبكات وأنشطة غرفة تبادل ال

تقارير اتمام المشروعات التي 
 ليغوردت خالل فترة التب

المشروعات التي أتمت  الوكالة
 2006 حتى ديسمبر 

مجموع تقارير اتمام المشروعات
التي وردت للمشروعات التي 

 2006 أتمت حتى ديسمبر

تقارير اتمام 
المشروعات التي ال 
 20071  2006 2005 تزال واجبة التقديم

ال ينطبق 6 0 0 72 7  استراليا
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق 0 1 1 النمسا
 2 6 7 4 42 46 كندا

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق 0 1 1 الدانمرك
 0 0ال ينطبق 1 2 3 فنلندا
 1 2 0 6 12 18 فرنسا
 3 2 7 0 33 33 ألمانيا

 0 2 2 3 24 27 البنك الدولي
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق 0 1 1 إسرائيل
 0ال ينطبق 5 1 6 7 اليابان
ال ينطبق 1 0 0 1 1 بولندا

 0 0 0 2 0 2 سنغافورة
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق 0 1 1 جنوب أفريقيا

 0 0ال ينطبق 3 1 4 السويد
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق 0 3 3 سويسرا
 21 8 17 17 3 158 175  اليوئنديبي
 7 8 18 52 258 310  اليونيب
 16 3 9 1 88 89 اليونيدو

الواليات 
ال ينطبق 2 0 0 40 40 المتحدة

 50 40 65 90 679 769 المجموع
  ).2007أكتوبر  9إلى  2006نوفمبر  11من (بعد االجتماع الخمسين للجنة التنفيذية  1

    .الغاء أحد المشروعاتباالضافة الى ذلك قدمت استراليا تقريرا عن 2.

  .باالضافة الى ذلك قدم اليوئنديبي تقريرين عن اتمام مشروعات لمشروعات تم تحويلها 3.

من مشروعات االستثمار، قدم  - بمراحل -  فإن اليوئنديبي القائم بتنفيذ العدد األكبر2007 أكتوبر 9حتى  12
روعات استثمارية، كان من المقرر أن تقدم حتى خاصة بمش 37بالقياس الى ) تقارير اتمام مشروعات( "تام" 32

 "تام" 7وقدم اليونيب .   لمشروعات غير استثمارية"تام"28  بالقياس الى "تام" 21نهاية سبتمبر من هذا العام و
 خاصة "تام" 14 بالقياس الى 11 للمشروعات االستثمارية الواجب تقديمها، وأرسل اليونيدو "تام" 12بالقياس الى 

 للمشروعات غير االستثمارية، أي ستة مشروعات أكثر مما "تام" 16عات االستثمارية الواجب تقديمها وبالمشرو
 لمشروعات استثمارية واجبة التقديم بحلول آخر "تام" 11 بالقياس الى 6وقدم البنك الدولي .  كان يجب تقديمه

  .سبتمبر من هذا العام

، يعقبها البنك ) للمشروعات غير االستثمارية52(لواجبة التقديم  ا"تام"ان لدى اليونيب العدد األكبر من الـ  13
، 2006 مستحقة لمشروعات استثمارية وثالثة لمشروعات غير استثمارية أتمت حتى نهاية "تام" 27الدولي مع 

اليونيدو وكذلك عدة أما .   لمشروعات غير استثمارية"تام" 17 لمشروعات استثمارية وتام 12ولدى اليوئنديبي 
 التي ال تزال واجبة التقديم للمشروعات االستثمارية وغير "تام"ـوكاالت ثنائية، فإن العدد المتآلف من ال

، ين غير استثماريين لمشروع"تام" 2وال يزال هناك ).   أعاله2 و1انظر الجدولين (6 و1االستثمارية يتراوح بين 
  .مافورة تقوم بتنفيذه كانت ال تزال سنغا2006 لمشروعات أتمت حتى نهاية ينمستحق
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  تحليل تقارير اتمام المشروعات بالنسبة للمشروعات االستثمارية  :ثالثا

   التي وردت والواجبة التقديم"تام"ـال  )أ(

حتى ) من المجموع% 98,6 ("تام" 864 ا مشروعا استثماريا، قدم عنه876أتم اليوئنديبي  2006حتى نهاية  14
 مشروعا 448وأتم البنك الدولي %).  99,3( "تام" 415مشروعا وقدمت  418وأتمت اليونيدو .  2007أكتوبر  9

 16 مشروعا وقدمت 16وأتمت ألمانيا %).  83,3 ("تام" 5 مشروعات وقدم 6وأتم اليابان %).  94 ("تام" 421وقدم 
وقدمت  مشروعات 5وأتمت ايطاليا %).  69,2 ("تام" 9 مشروعا وقدمت 13أما فرنسا فقد أتمت %).  100 ("تام"
وأتمت الواليات المتحدة %).  100( واحد "تام"وأتمت المملكة المتحدة مشروعا واحدا وقدمت %).  100 ("تام" 5

  . في القسم الثاني أعاله1انظر الجدول %) (100 ("تام" 2األمريكية مشروعين وقدمت 

ا بالنسبة لمشروعات  قد ورد من اليوئنديبي، خصوص كان"تام"ـال، إن أكبر عدد من ماضيحتى العام ال 15
 تقديمها،  الواجبتامبيد أن الرغاوي ال تزال هي القطاع الذي فيه العدد األكبر من ال.  األيروسوالت والرغاوي
 التي ال "تام "47  من الـ32متآلفة معا تمثل ) 12(والتبريد ) 20(ومشروعات الرغاوي .  ويعقبها قطاع التبريد

والمتأخر ) انظر الدول الثاني في المرفق األول (2006مارية أتمت حتى نهاية تزال واجبة التقديم لمشروعات استث
  .، قد حذف1999 لمشروعات االستثمار المبكرة التي أتمت حتى نهاية "تام"ـمن ال

تمثل المشروعات الي أتمت ) 2007 أكتوبر 9 نوفمبر الى 11من ( التي وردت في فترة التبليغ 70 إن الـ 16
األرجنتين، جمهورية (من تقارير االتمام تتعلق بمشروعات نفذت في تسعة بلدان % 61,4ويوجد .  بلدا 29في 

الكونغو الديمقراطية، الصين، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران االسالمية، الجماهيرية العربية الليبية، باكستان، 
  ).تركيا

  (ODS)االزالة التي انجرت للمواد المستنفدة لألوزون   )ب(

 في المشروعات التي تغطيها تقارير اتمام المشروعات قد وجد أنها على النحو الذي ODS  الـإن إزالة 17
كان مخططا له في معظم الحاالت، ومجموع االزالة الذي تم ابالغه يقل بقدر طفيف عن المقدار المخطط له 

هي معلومات ناقصة في بعض  "تام"ـغير أن المعلومات بشأن االزالة التي انجزت في ال).   أدناه3انظر الجدول (
انظر أيضا الجدول التاسع في ( قبل وبعد التحويل ODS الحاالت إذ لم يقدم االنتاج األحادي وبيانات استهالك الـ

 من 25 مختلفة في "تام"ـ التي تم ابالغها في الODS وباالضافة الى ذلك فإن بيانات إزالة الـ).  المرفق األول
وبينما هذا .  2006 في التقرير المرحلي عن عام 2006 التي تم ابالغها في ODS ـ تقريرا عن بيانات ال70الـ

 مشروعات قد لوحظت، ويجري 9مرده في بعض الحاالت الى تدوير مختلف لألرقام فإن اختالفات كبيرة في 
 يقل عما كان الت التي فيها مثل هذه الفروق وحجم الفروقاوعدد الح.  اآلن استيضاح األمر مع الوكاالت المعنية

  .في العام الماضي مع ذلك

 3الجدول 

  ، تم تقديمها"تام" بفعل مشروعات ذات ODS إزالة الـ

عدد  الوكالة 2006تقرير مرحلي عن  "تام"
 أزيلت فعال ODP مطلوب إزالتها ODP  أزيلت فعال ODP  مطلوب إزالتها ODP المشروعات

 0.0 289.8 289.8 289.8 6ألمانيا
 93.9 93.9 93.9 93.9 1ايطاليا

 1,554.0 1,554.0 1,555.2 1,553.7 32اليوئنديبي
 485.3 485.3 503.8 485.3 11اليونيدو

 1,666.7 1,703.7 1,603.8 1,693.3 20البنك الدولي
 3,799.9 4,126.7 4,046.5 4,116.0 70المجموع
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  تأخيرات التنفيذ  )ج(

قبل التاريخ الذي كان مخططا له، وأتم مشروعان في   أتمت مشروعات6 يوجد مشروعا 70من خالل  18
 شهر، ولم يقم أحد 98 مشروعا والتأخيرات تتراوح ما بين شهر و61الوقت المحدد وحدثت تأخيرات في 

 مشروعا حدثت تأخيرات تتجاوز 70 من الـ% 54,3 أي 38وفي .  المشروعات باالبالغ عن تاريخ االتمام الفعلي
ومتوسط .   في العام الماضي"تام"من المشروعات التي وردت عنها % 53,4 أي 39 شهرا بالقياس الى 12

بينما تزايد )  شهرا18,84بالقياس الى ( شهرا 22,04 تزايد الى 2007 في "تام"ـالتأخيرات التي تم ابالغها في ال
 من المشروعات وهناك عدد).   أدناه4 انظر الجدول( شهرا 55,19 شهرا الى 45,56متوسط مدة المشروعات من 

أتمت قبل التاريخ الذي كان متوقعا لإلتمام، ومرد ذلك جزئيا الى مدد موافقة مختصرة بالنسبة لعدد من أقل 
  ). مشروعا18  شهرا بالنسبة لـ24 و12ما بين (المشروعات 

إن التأخيرات يعزى .  إن التأخيرات ال يمكن أن تعزى الى قطاعات معينة أو وكاالت منفذة معينة 19
، (12)، وعوامل خارجية (15)، والحكومات (21)عقبها القائم بالتوريد ، ي(39)ظمها الى المنشأة المتلقية مع

  .(5)، والتمويل (8)والوكاالت المنفذة 

  4الجدول 

  تأخيرات التنفيذ
 )مجموع األرقام الواردة بين قوسين يبين أرقام العام الماضي، ألغراض المقارنة(

عدد   الوكالة
المشروعات

متوسط التأخيرات 
   "تام"ـحسب ال

 )شهور(

متوسط التأخيرات حسب 
التقارير المرحلية 

   2006 لعام
  )شهور(

متوسط المدة 
  "تام"ـال حسب
 )شهور(

متوسط المدة حسب 
التقارير المرحلية 

   2006 لعام
  )شهور(

 30.65 40.26 12.04 21.65 6 ألمانيا
 65.97 65.97 16.23 16.23 1 ايطاليا
 52.36 52.18 18.93 18.88 32 بياليوئندي
 56.72 57.83 13.46 14.57 11 اليونيدو

 62.40 62.35 31.15 31.45 20 البنك الدولي
 (45.87) 54.25 (45.56) 55.19 (18.92) 20.93 (18.84) 22.04 (73) 70 المجموع

  
  اكتمال المعلومات  )د(

العام بالقياس الى العام السابق، فمثال إن قائمة إن المعلومات الرئيسية قدمت بشكل أكثر انتظاما في هذا  20
في العام الماضي % 65,8، بالقياس الى "تام"ـمن ال% 74,3 وبدائلها قد أدرجت في ODS االستهالك السنوي للـ

وقائمة المعدات التي تم تدميرها قدمت على نحو أقل انتظاما بالقياس الى العام الماضي ).   أدناه5انظر الجدول (
 "تام"ـالوالمعلومات التي كانت ناقصة تماما في أجزاء من ).  في العام الماضي% 69,9بالقيام الى % 48,6(

يزال يحدث في عدد مفرط من الحاالت أن المعلومات غير مكتملة، خصوصا  بيد أنه ال.   حاالت5لوحظت في 
من % 20( وبدائلها ODS ، والـ)2006في % 15,1 بالقياس الى "تام"ـالمن % 30(بشأن المعدات التي تم تدميرها 

في % 20,5بالقياس الى % 14,3(وتكاليف التشغيل والوفورات ) من في العام الماضي% 28,8 بالقياس الى "تام"ـال
  ).2006في % 4,1بالقياس الى % 11,4(وقائمة المعدات الرأسمالية ) 2006
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  5الجدول 

 رية التي وردت خالل فترة التبليغ هذهمعلومات واردة في تقارير اتمام المشروعات االستثما
  )األرقام بين قوسين تبين أرقام العام الماضي، للمقارنة (

  "*ال ينطبق" لم ترد غير مستكملة وردت

عدد   
  المشروعات

النسبة 
 المئوية

% 

عدد 
 المشروعات

النسبة 
 المئوية

% 

عدد 
 المشروعات

النسبة 
 المئوية

% 

عدد 
 المشروعات

النسبة 
 المئوية

% 
قائمة 

االستهالك 
السنوي من 

 ODS الـ
  وبدائلها

52 74.3 (65.8) 14 20.0 (28.8)0  0 (1.4)  4 5.7 (4.1) 

قائمة المعدات 
 الرأسمالية

62 88.6 (93.2) 8 11.4 (4.1)  0  0 (1.4)  0 0 (1.4)  

تفاصيل 
تكاليف 
 التشغيل

45 64.3 (63.0) 10 14.3 (20.5)4 5.7 (2.7) 11 15.7 (13.7) 

قائمة المعدات 
التي جرى 
 تدميرها

34 48.6 (69.9) 21 30.0 (15.1)1 1.4 (0) 14 20.0 (15.1) 

  طبقا للمعلومات المقدمة من الوكاالت المنفذة*

  التقييم والمعدالت المئوية االجمالية  )ه(

قم فيه من المشروعات كانت مرضية تماما، وهو ر% 31,4خالل فترة التبليغ قالت الوكاالت المنفذة إن  21
، 2006في % 56,2كانت مرضية بالقياس الى % 61,4الذي هو رقم العام السابق، وإن % 38,3تخفيض من 

 ). أدناه6انظر الجدول (أبلغت في هذه الفئة في العام السابق % 5,5كانت أقل إرضاء بالقياس الى % 7,1و

 6الجدول 

 "تام"للـكل الجديد المقرر تقييم اجمالي جديد لتنفيذ المشروعات على يد الوكاالت بالش
  )األرقام بين قوسين تبين أرقام العام السابق للمقارنة(

النسبة المئوية من المجموعالمجموع البنك الدولي اليونيدواليوئنديبي إيطاليا  ألمانيا التقييم
% 

 (38.3) 31.4 22 5 6 9  2 مرضية تماما
 (56.2) 61.4 43 12 5 21 1 4 مرضية

 (5.5) 7.1 5 3  2   أقل إرضاء
 100.0 70 20 11 32 1 6 المجموع
  تحليل تقارير اتمام المشروعات غير االستثمارية  :رابعا

  نظرة عامة  )أ(

 التي "تام"ـال التي وردت بالنسبة المشروعات غير االستثمارية وكذلك "تام"ان العدد األكبر من الخمسين  22
وقد استمر اليونيب .  ة تقنية تنفذها أساسا اليوئنديبي واليونيبال يزال واجبا تقديمها، انما هي مشروعات مساعد

 السنوات أقل مما قدم في" تام"القديمة الواجبة التقديم ولكنه قدم في هذا العام عددا من الـ" تام"في تخفيض عدد ال
نية الثنائية ال يزال ثمة وبالنسبة لمشروعات المساعدة التق. المستحقة" تام"السابقة، ولذا يوجد لديه زيادة في عدد الـ

 ).انظر الجدول الثالث في المرفق األول(لمشروعات التدريب " تام" 6 وكذلك "تام "11
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واألنشطة التردادية لليونيب بما في ذلك تشغيل  إن البرامج القطرية واعداد المشروعات 4/29وفقا للمقرر  23
 بتقديم تقارير ختامية عن روعات التعزيز المؤسسيووفقا للمقرر نفسه تقوم مش". امت "الشبكات، ال تقتضي تقديم

 ).7انظر الجدول (المرحلة السابقة عند تقديمها طلبات الطالة مدة المشروعات 

 7الجدول 

 نظرة عامة إلى التبليغ عن التعزيز المؤسسي

هي لمشروعات " تام"الـ الوكالة
التعزيز المؤسسي التي وردت 

 4/29قبل المقرر 

ت مع طلبات اطالة المدة تقارير ختامية ورد
  *2006لمشروعات أتمت حتى ديسمبر 

تقارير ختامية وردت مع طلبات 
  **2007اطالة المدة في 

 0 0 1  فرنسا
 0 2 0 ألمانيا

 3 16 7 البنك الدولي
 13 89 1 يوئنديبي
 41 200 10 يونيب
 2 17 2 يونيدو

 0 1 0 الواليات المتحدة
 59 325 21 المجموع

 معنى اتمام مرحلة منهاأتمت ب*  
 . في هذه الحاالت ال تقدم تقارير ختامية .مع استبعاد مشروعات البدء والمشروعات التي ووفق عليها لسنة واحدة  **

  المعتمدة في االجتماع وطلبات اطالة مدة مشروعات التعزيز المؤسسيإن األشكال المقررة للتقارير الختامية 
وبينما كانت التقارير الختامية وخطط العمل المقدمة في . ال تستعمل لطلبات التجديد للجنة التنفيذية ال تز32إلـ

، فإن البيانات التي قدمت في الوقت الحاضر لطلبات التجديد تدل على تحسن ن الماضي ذات جودة واكتمال متبايني
قت خالل المرحلة السابقة من في الجودة، وثمة رقابة أفضل على المعلومات للمساعدة على تحديد النتائج التي تحق

وال يزال ثمة بضع حاالت تبدو فيها التقارير الختامية متماثلة جدا بحيث إنه من الواضح أنها . التعزيز المؤسسي
وتشجع الوكاالت على . الكالم السابق، غير أن هذه الحاالت أقل مما كانت" قص ولصق"أعدت عن طريق 

تسليط الضوء كما ينبغي على النتائج المتحققة التعزيز المؤسسي، وكفالة مواصلة رقابتها على جودة التبليغ عن 
  .والدروس المستفادة والقضايا المتبقية، وذلك في التقارير الختامية

  التمويل والتأخيرات واالزالة والتقييم  )ب(

، يمثل "تام"ها تم االبالغ عن أن اجمالي النفقات الفعلية لجميع المشروعات غير االستثمارية التي أتمت ول 24
انظر الجدول (من النفقات التي كانت مزمعة وهو أمر يبين، كما في العام الماضي، بعض الوفورات الشاملة % 97
 .والتي ال بد من تأييدها عندما تصبح األرقام المالية الختامية متاحة) 8
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 8 الجدول

  بالنسبة للمشروعات غير االستثمارية"تام"الميزانيات واالزالة والتأخيرات التي تم إبالغها فيما ورد من 
 )األرقام بين قوسين تبين أرقام العام السابق للمقارنة (

عدد  الوكالة
 المشروعات

  األموال المعتمدة
 )دوالر أمريكي(

  األموال المصروفة
 )دوالر أمريكي(

 ODP الـ
 المطلوب إزالتها

 )ODP طن(

   ODP الـ
 المزالة

 )ODP طن(

متوسط 
  التأخيرات

 )شهور(
(22.86) 20.80 410.0 894,567894,540410.0 6 ثنائية

(22.81) 7.38  125.3 2,373,3432,217,063129.6 21 اليوئنديبي
(11.17) 15.81 0.0 282,500282,4040.0 7 اليونيب
(13.22) 9.46  152.9 1,598,2161,586,936152.9 16 اليونيدو
(20.77) 11.06 688.2 5,148,6264,980,943692.5 50 المجموع

  
 مشروعا غير 50فمن .  إن التأخيرات التي حدثت في تنفيذ المشروعات ال تزال تبين كثيرا من االختالف 25

 مشروعات أتمت في الوقت المحدد بينما كانت هناك 7 قد أتمت قبل التاريخ المقرر، و8استثماري كان هناك 
 شهرا، وهناك ثالثة مشروعات لم تبلغ عن تاريخ 67 شهور ومشروعا تتراوح ما بين أربعة 32تأخيرات في 
ولم تالحظ .   شهرا12من المشروعات حدثت فيها تأخيرات تجاوز % 22حالة، أي  11وفي .  اتمامها الفعلي

ويبين اليوئنديبي تناقصا محسوسا في متوسط التأخير .  أنماط خاصة تتعلق بتأخيرات لكل نمط من المشروعات
 11,17، ومتوسط التأخير لمشروعات اليونيب تزايد من ) شهرا في العام الماضي22,81القياس الى  شهرا ب7,38(

وإجمالي متوسط التأخير .   شهرا9,46 الى 13,22 شهرا، وتأخيرات مشروعات اليونيدو تناقصت من 15,81الى 
بين تناقصا محسوسا بالقياس الى  شهرا بعد التاريخ المزمع لالتمام، مما ي11,06للمشروعات غير االستثمارية هو 

  . شهرا20,77 الذي كان متوسط التأخير فيه يبلغ 2006

 المزمعة وأبلغ عن انجازها فعال مرده كله تقريبا الى مشروعين يقوم ODP إن الفرق في إزالة الـ 26
  .اليوئنديبي بتنفيذهما، أبلغ أن مقدار اإلزالة الفعلية فيهما يقل عن القدر الذي كان مخططا له

، وهو مقدار يزيد بكثير عن مقدار العام "مرضية جدا"من المشروعات حصلت على درجة % 44هناك  27
مرضية "حصلت على تقدير % 12، و"مرضية على النحو المزمع"حصلت على تقدير % 40؛ و%) 13,2(الماضي 

انظر % (13,2قم ، وهو رقم يقل عن رقم العام الماضي حيث كان الر"ولكن ليس على النحو الذي كان مزمعا
وفي عدة مشروعات حصلت .  وصحة هذه التقييمات ال يمكن التحقق منها إال أثناء التقييمات الفعلية).  9 الجدول

وهناك إثنان من .  لم يقدم تفسير واضح لهذا التقدير" مرضية ولكن ليس على النحو الذي كان مزمعا"على درجة 
  ".غير مرضي" مشروعا غير استثماري حصال على تقدير 50

  9 الجدول

 التقييم العام للمشروعات غير االستثمارية حسب كل وكالة
  )األرقام بين القوسين تبين أرقام العام الماضي للمقارنة(

النسبة المئوية المجموع اليونيدواليونيباليوئنديبي ثنائية التقييم
 المجموع من

% 
 (13.2) 44 22 12 1 6 3 مرض تماما

 (60.5) 40 20 4 4 10 2 نحو ما كان مزمعامرض أو مرض على 
 (13.2) 12 6  2 3 1 كان مزمعاالذي نحو المرض وإن لم يكن على 

 (5.3) 4 2   2   غير مرض
 (7.9) 0 0     لم يقدم

 100 50 16 7 21 6  المجموع
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  جودة المعلومات التي وردت  )ج(

 امسواألق.  معلومات محسوسة وتحاليل بشأن المشروعات غير االستثمارية تتضمن "تام"ـالإن معظم  28
المتعلقة بأسباب التأخيرات وبالخطوات اإلصالحية التي اتخذت تختلف كثيرا من حيث تحديدها للمعلومات التي 

  .وبصفة معتادة إن العوامل الحكومية والعوامل الخارجية مبينة باعتبارها أسبابا للتأخير.  وردت

 50  فقط من الـ15  قد قدمتها وحدات األوزون الوطنية بالنسبة لـ"تام"ـالإن التعليقات بشأن مسودات  29
بيد أن ذلك يمثل نتيجة أفضل بكثير من نتيجة العام .   حالة43تقريرا التي وردت، ومن الوكاالت المنفذة في 

رفق والدروس المستفادة التي تم إبالغها كانت في حاالت كثيرة مفيدة وهامة، كما يدل على ذلك الم.  الماضي
 للمشروعات غير االستثمارية، التي تضم قسما عن الدروس "تام"ـالوالخطوط االرشادية إلعداد .  باء -الثاني

  .المستفادة، قد تكون قد أسهمت في هذا التصور االيجابي

 2008 في "تام"الـالجدول الزمني لتقديم   :خامسا

والجدول .   الواجبة التقديم"تام"ـالمنية لتقديم إن الوكاالت المنفذة قدمت، أسوة باألعوام السابقة، جداول ز 30
، ويأخذ 2006 ديسمبر 31 عن المشروعات التي أتمت حتى ا الواجب تقديمه"تام"ـالالرابع في المرفق األول يبين 

وسوف تقوم الوكاالت المنفذة باإلضافة الى الجدول .  2007 أكتوبر 9 التي لم تقدم حتى "تام"ـالفي الحسبان عدد 
  .2007 في للمشروعات التي أتمت خالل "تام"ني المبين سابقا، بتقديم الزم

  ، وفي التقارير المرحلية السنوية"تام"الـتحسين التماسك بين البيانات الواردة في   :سادسا

 قد طلب من الوكاالت المنفذة أن تقوم في تعاون مع أمانة الصندوق بإيجاد )1( )ب( 8/50إن القرار  31
وفي قائمة الجرد وفي التقارير المرحلية السنوية، وذلك بحلول " تام"ـالين البيانات المبلغة في التماسك الكامل ب

وقامت أمانة الصندوق بتزويد جميع الوكاالت بمعلومات تفصيلية عن اكتمال البيانات وعن .  2007نهاية يناير 
وجميع حاالت .  لتقارير المرحلية التي وردت بالقياس الى قائمة الجرد والى ا"تام"ـالوجوه التضامن بين 

انظر الجدول ( قد تم حلها اآلن 2003 التي وردت في "تام"ـالالمعلومات الناقصة والتضارب بين البيانات في 
 التي وردت في "تام"ـالبالنسبة لبعض (تزال جارية مع اليوئنديبي  بينما هذه العملية ال) الخامس في المرفق األول

الجدولين السادس والسابع في المرفق  انظر) (2005 وردت في "تام"ـلبالنسبة ( الدولي  ومع البنك2005 و2004
وبدأت العملية ) انظر الجدول الثامن في المرفق األول (2006 وردت في "تام"ـل، ومع عدة وكاالت بالنسبة )األول

  ).انظر الجدول التاسع في المرفق األول (2007 التي وردت في "تام"ـللبالنسبة 

انظر (فيها تضارب بين البيانات " تام" 100 فيها معلومات ناقصة، و"تام" 48الل فترة التبليغ وردت خ 32
 "تام" 48(التي فيها معلومات ناقصة فإن العدد قد تناقص " تام"ـالوبشأن ).  الجدول التاسع في المرفق األول

 تام 100(ضاربات بين البيانات تناقص أيضا  التي فيها ت"تام"ـالوعدد ).   في العام الماضيتام 62بالقياس الى 
 التي فيها مشاكل بيانية "تام"ـالوبينما هذا تطور إيجابي، فإن عدد ).   في العام الماضيتام 144بالقياس الى 

  ).أي شديد االرتفاع(يزال مفرطا  مختلفة ال

 أن 2004ت منذ يولية ، تستطيع الوكاال"تام"ـالوفي سبيل تحسين التماسك بين البيانات وتسهيل إعداد  33
وعند بيان رقم .   أمانة الصندوقwebsiteتستنزل من الكمبيوتر المعلومات األساسية الخاصة بالمشروعات من 

، فإن االستمارات سيتم ملؤها أوتوماتيكيا، شاملة بيانات من قاعدة "تام"ـالالمشروع أو عنوان الصفحة األولى من 
لدى أمانة الصندوق، وشاملة أيضا البيانات الفعلية والملحوظات المستمدة من بيانات قائمة جرد المشروعات التي 

إال أن استمرار العدد الكبير من التقارير التي فيها تضارب بين البيانات يبدو داال على أن .  آخر التقارير المرحلية
  .يزال غير مستعمل استعماال منتظما رفق الالِمهذا 
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  الدروس المستفادة  :سابعا

  المشروعات االستثمارية  )أ(

 مقدمة عن المشروعات االستثمارية خالل فترة التبليغ "تام" 70إن الدروس المستفادة التي تم تبينها في  34
وهي جزئيا دروس تقنية ولكن معظمها يشير الى قضايا إدارية وإعداد مشروعات .  قد جرى استعراضها2007

.  إيجاد تعاون وثيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين باألمرويذكر كثير منها الحاجة الى .  وتنفيذ مشروعات
والدروس المستفادة نافعة جزئيا عندما تكون مستمدة من الخبرات .  ألف -وأهم الدروس مقدمة في المرفق الثاني

وبذلك هي أيضا دروس نفيسة بالنسبة .  خالل تنفيذ المشروعات وتصف كيف تم التغلب على مشكالت معينة
  .ات أخرى يمكن أن تواجه نفس المشكالتلمشروع

 ةيزال هناك دروس مستفادة مذكور فإنه الأقل على الرغم من أن هناك اآلن عدد من الدروس المستفادة  35
 بصائرتقدم  وبذلك ال) عكس الطول(، وهي إما شديدة العمومية أو شديدة التحديد أو شديدة القصر "تام"ـالفي 

ين أيضا بعضها بدل ذلك موجزا للنتائج التي تحققت أو فيها تكرار لألنشطة التي ويب.  مفيدة للمشروعات األخرى
 Intranetغير أن القائمة الكاملة متاحة بناء على طلبها، على .  جرت، وهذه دروس تركت خارج المرفق الثاني

  ."تام"ـالأمانة الصندوق، في قسم التقييم تحت بند 

  المشاريع غير االستثمارية  )ب(

وعلى . بشأن خمسين مشروعا غير استثماري" تام"ليل الدروس المستفادة التي أبلغت عنها الـجرى تح 36
نفيذ خطط ادارة غازات التبريد، بما في ت فان الكثير منها هام خصوصا ما يتعلق منها بالرغم من قلة عددها نسبيا

 الخاصة التي تصادف في ذلك االسترداد واعادة التدوير ورصد ذلك، وهو أمر يسلط الضوء على المصاعب
 باء قائمة بدروس –ويحوي المرفق الثاني . العمل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الخدمة

 أمانة الصندوق في قسم التقييم تحت INTRANETمستفادة مختارة، والقائمة الكاملة متاحة عند طلبها وكذلك على 
  ".تام"بند الـ

  لسنواتاالتفاقات المتعددة ا  )ج(

 إن الدروس المستفادة خالل تنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات مبينة في 12/48للمرة الثانية ووفقا للمقرر  37
والدروس المستفادة من اتفاقات متعددة السنوات مختارة، وردت فقط من اليوئنديبي واليونيدو والبنك .  هذه الوثيقة

في التقارير المرحلية الخاصة ببرامج التنفيذ السنوية، ولكن أعدت وهذه الدروس المستفادة لم تدرج بعد .  الدولي
  .جيم -وهناك مستخرجات منها واردة في المرفق الثاني.  بناء على طلب كبير مسؤولي الرصد والتقييم

  الخطوات المتوقع أن تتخذها اللجنة التنفيذية  :ثامنا

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي 38

 بما في ذلك الجدول الزمني لتقديم تقارير اتمام 2007 علما بتقرير اتمام المشروعات الموحد لعام أن تحيط  )أ (
  ، الواجبة التقديم والدروس المستفادة المبينة في المرفق الثاني؛"تام"المشروعات 

  :أن تطلب من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية المعنية باألمر ما يلي  )ب (

، وفي تعاون مع أمانة الصندوق المتعدد األطراف، بإيجاد 2008ة يناير أن تقوم بحلول نهاي )1(
  وقائمة الجرد والتقارير المرحلية السنوية؛ "تام"ـالتماسك كامل بين البيانات الواردة في 

  ."تام"ـالتزال ناقصة في عدد من   المعلومات التي ال2008أن تقدم، بحلول نهاية يناير  )2(

للمشروعات التي أتمت قبل  "تام"ـال القدر المتأخر من 2008 أن تصفي بحلول نهاية يناير )3(
  .2005نهاية 

 ـ ـ ـ
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Annex I 
STATISTICS 

Table I 
SCHEDULE FOR PLANNED SUBMISSION OF PCRS IN 2007 AND ACTUAL DELIVERY 

Investment Non-Investment Schedule Sector 
Schedule Received Schedule Received 

January 31 Foam 
Refrigeration 

9 
1 

 - 
7 

 

March 31 Aerosol 
Fumigation 

Refrigeration 

1 
4 
1 
4 

1FOA 1 
- 
- 
6 

8TAS 

July 31 Aerosol 
Foam 

Refrigeration 

4 
6 
- 

 - 
- 
7 

 

September 30 Foam 
Halon 

Solvent 
Refrigeration 

5 
- 
1 
1 

 - 
1 
- 
6 

 

October   6ARS, 20FOA, 4REF, 1STE  13TAS 

UNDP 

Total  37 32 28 21 
Status at October 9, 2007  -5  -7 

Investment Non-Investment Schedule Sector 
Schedule Received Schedule Received 

December 2006 Technical Assistance 
Training 

  6 
3 

 

January 2007 Technical Assistance   3  
March 2007     3TRA, 4TAS 

UNEP 

Total  N/A  12 7 
Status at October 9, 2007    -5 

Investment Non-Investment Schedule Sector 
Schedule Received Schedule Received 

January – May   1FOA, 2FUM, 1ARS   
July Fumigation 

Halon 
Solvent 

Refrigeration 

6 
1 
4 
3 

2FUM 6 
 
 
2 

 

September Solvent 
Fumigation 

1 3REF  
2 

15TAS, 1TRA 

October   1REF, 1FUM   
November Aerosol 

Fumigation 
Halon 

Refrigeration 

 
3 
2 
5 

 1 
 
1 

 

December Fumigation 1    

UNIDO* 

Total  26 11 12 16 
Status at October 9, 2007  -4  +6 

Investment Non-Investment Schedule Sector 
Schedule Received Schedule Received 

January Refrigeration  (1) 
Foam (1) 

Solvents (1) 

3  --  

March Multisector (1) 
Refrigeration  (1) 

2 2FOA, 3REF, 1SOL 1  

July Foam (1) 
Aerosol (2) 

Refrigeration (1) 

4  --  

September Foam (1) 
Refrigeration (1) 

2    

October Refrigeration (1) 
Foam (1) 

2  --  

November Halon (1) 
Methyl Bromide (1) 

Refrigeration (2) 

4  --  

December Refrigeration (2) 
Foam (3) 

5  --  

World Bank** 

Total  22 6 1 0 
Status at October 9, 2007  -5  -1 

  * Will be submitted for projects completed in 2006 and 2007. 
** Table includes expected PCRs for projects completed up through December 2005 with outstanding PCRs (40 total) and takes care of the number of outstanding PCRs as of  
 September 2006 minus PCRs that will be submitted by 31 December 2006 (expected 17).  The Bank will, in addition to the above schedule, be submitting PCRs in CY2007 for  
 projects completed through 2006 and up to 30 June 2007. 
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Table II 
PCRS FOR INVESTMENT PROJECTS RECEIVED AND DUE BY IMPLEMENTING AGENCY, SECTOR AND YEAR 

(FOR PROJECTS COMPLETED UNTIL THE END OF 2006)  

PCR(s) Received in: PCR(s) Due in1: Agency Sector 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Aerosol 1 - 9 4 11 - - 4 3 6 38 - - - - 1 - 1 
Foam 20 34 79 83 117 87 82 77 7 21 607 - - 3 1 - 3 7 
Fumigant - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 
Halon - - 3 13 - 1 - 1 - - 18 - - - - - - - 
Refrigeration 1 22 2 33 9 22 39 42 1 4 175 - - 1 1 1 - 3 
Solvent 3 - - 19 - - 1 2 - - 25 - - - - - - - 
Sterilant - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 

UNDP 

Total 25 56 93 152 137 110 122 126 11 32 864 - - 4 3 2 3 12 
Aerosol 6 6 10 6 4 2 - 7 - 1 42 - - - - - - - 
Foam 8 22 3 22 11 15 11 14 8 1 115 - - - - - 1 1 
Fumigant - - - - 2 1 - 1 - 5 9 - - - - - 1 1 
Halon 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
Process Agent - - - - 1 3 2 4 - - 10 - - - - - - - 
Phase-Out Plan - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 1 
Refrigeration 12 25 11 32 14 22 24 34 7 4 185 - - - - - - - 
Solvent 5 13 5 3 3 5 5 4 9 - 52 - - - - - - - 

UNIDO 

Total 32 66 29 63 35 48 42 64 25 11 415 - - - - - 3 3 
Aerosol 4 6 6 - 1 - 2 5 2 - 26 - - - 2 1 - 3 
Foam 18 25 38 20 20 18 8 26 12 3 188 - - - 8 - 3 11 
Fumigant - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 1 - 2 
Halon 2 1 1 - - - - - - - 4 - - 1 - - - 1 
Multiple Sectors 1 - 1 - - - - - - - 2 - - - 2 - - 2 
Others - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 
Process Agent - - - - - - 1 1 - - 2 - - - - - - - 
Production 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
Refrigeration 18 24 22 26 15 16 12 21 9 4 167 - 1 - 1 2 2 6 
Solvent 15 4 3 1 - - - 3 - 1 27 - - 1 - - - 1 
Sterilant - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 

World Bank 

Total 59 60 73 48 36 34 23 56 24 8 421 - 1 2 14 5 5 27 
Aerosol - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 
Foam - - 3 2 2 2 - 5 6 6 26 - - - - 1 - 1 
Fumigant - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 
Halon - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 
Refrigeration - 1 1 - - - - 2 5 - 9 1 - - 1 - 1 3 
Solvent - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

Bilateral 
 

Total - 1 5 2 3 2 - 7 11 7 38 1 1 - 1 1 1 5 
Grand Total 116 183 200 265 211 194 187 253 71 58 1,738 1 2 6 18 8 12 47 

1 6 months after projects completion according to the Progress Report
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Table III 

 
PROJECT COMPLETION REPORT RECEIVED AND DUE FOR NON-INVESTMENT PROJECTS 

(FOR PROJECTS COMPLETED UNTIL THE END OF 2006) 
 

See PCR(s) Received so far for Year Due PCR(s) Due in1 Agency Sector 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total Before 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Demonstration - - 5 - - 7 1 2 - - 15 - - - - - - - 1 1 

Technical Assistance - 6 39 17 7 5 1 15 8 21 119 - - - 1 4 1 5 4 15 

Training - 18 6 - - - - - - - 24 - - - - - - - 1 1 

UNDP 

Total - 24 50 17 7 12 2 17 8 21 158 - - - 1 4 1 5 6 17 

Technical Assistance 9 53 3 18 22 18 5 6 1 4 139 - 1 1 1 1 5 9 5 23 

Training 8 34 1 2 21 15 20 10 5 3 119 - - - - - 4 8 17 29 

UNEP 

Total 17 87 4 20 43 33 25 16 6 7 258 - 1 1 1 1 9 17 22 52 

Demonstration - - - 6 7 3 3 3 - - 22 - - - - - - - - - 

Technical Assistance - 6 8 - 4 1 3 4 3 15 44 - - - - - - - 1 1 

Training - 1 1 - 5 6 7 1 - 1 22 - - - - - - - - - 

UNIDO 

Total - 7 9 6 16 10 13 8 3 16 88 - - - - - - - 1 1 

Demonstration 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 
Technical Assistance 5 4 6 - 1 - 2 1 1 - 20 - - - - 1 - - 1 2 
Training - 3 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - 

World 
Bank 

Total 6 7 6 - 1 - 2 1 1 - 24 - - - - 1 - - 2 3 

Demonstration 5 5 12 - 3 1 1 - 2 - 29 - - - - - - - - - 
Technical Assistance - - 13 1 1 9 14 15 8 4 65 1 - 1 - - 2 6 1 11 

Training 1 3 19 1 9 6 5 6 6 1 57 1 - - 1 - 1 1 2 6 

Bilateral 

Total 6 8 44 2 13 16 20 21 16 5 151 2 - 1 1 - 3 7 3 17 
Grand Total 29 133 113 45 80 71 62 63 34 49 679 2 1 2 3 6 13 29 34 90 
1 6 months after projects completion according to the Progress Report. 
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Table IV 

 
Schedule for Submission of Outstanding PCRs in 2008 

(For Projects Completed until 31 December 2006) 
 

* Table includes expected PCRs for projects completed up through December 2006 with outstanding PCRs (30 total) and takes 
care of the number of outstanding PCRs as of September 2007 minus PCRs that will be submitted by 31 December 2007 
(expected 17).  The Bank will, in addition to the above schedule, be submitting PCRs in CY2008 for projects completed 
through 2007 and up to 30 June 2008.  

 

Schedule Sector Investment 
PCRs 

Non-Investment 
PCRs 

January Aerosol (2)  
Foam (8) 

Methyl Bromide (3) 
Refrigeration (1) 

Recovery/Recycling (3) 
RMP (9) 

Technical Assistance (2)  

17 11 

 * In addition UNDP will submit 30 PCRs 
for 2007 completions in 2008 

10 20 

UNDP 

Total  27 31 
Total PCRs Due as of October 9, 2007 12 17 

Schedule Sector Investment 
PCRs 

Non-Investment 
PCRs 

December 2007 Refrigeration 
Several 

 4 
2 

March 2008 Refrigeration 
Halon 

 4 
1 

July 2008 Refrigeration 
Solvent 
Several 

 8 
1 
2 

December 2008 Technical Assistance 
Several 

 5 
3 

UNEP 

Total   30 
Total PCRs Due as of October 9, 2007 N/A 52 

Schedule Sector Investment 
PCRs 

Non-Investment 
PCRs 

January 2007 Refrigeration 1  
    
    
    

UNIDO 

Total  1 0 
Total PCRs Due as of October 9, 2007 2 1 

Schedule Sector Investment 
PCRs 

Non-Investment 
PCRs 

March Refrigeration  (1) 
Foam (1) 

2 - 

July Aerosol (2) 2 - 
September Methyl Bromide (2) 

Foam (2) 
4 - 

October Solvents (1) 
Sterilants (1) 

2 - 

December Foam (3) 3 - 

World Bank* 

Total  13 - 
Total PCRs Due as of October 9, 2007 27 3 
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Table V 
 

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2003 WITH DATA PROBLEMS 
(As of October 9, 2007) 

Germany UNDP UNEP UNIDO World Bank Total  
Problems 

with PCRs 
Problems 

with PCRs 
Solved 

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved 

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved 

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved 

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with PCRs 

Solved 
Incomplete Information   63 63   23 23   86 86 
Solved as % of Total    100%    100%    100% 
Data Inconsistencies 
Date Approved   4 4   1 1   5 5 
Planned Date of Completion 4 4 2 2 1 1 6 6 3 3 16 16 
Date Completed 5 5 11 11 11 11 2 2 7 7 36 36 
Funds Approved   5 5   1 1 4 4 10 10 
Funds Disbursed 5 5 8 8   1 1 4 4 18 18 
ODP To Be Phased Out   8 8 1 1   2 2 11 11 
ODP Phased Out   17 17 1 1 3 3 2 2 23 23 
Total 14 14 55 55 14 14 14 14 22 22 119 119 
Solved as % of Total  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

 
Table VI 

 
SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2004 WITH DATA PROBLEMS 

(As of October 9, 2007) 
  Canada Germany Japan UNDP UNEP UNIDO World Bank Total 
  Problems 

with 
PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

 PCRs 
Solved 

Incomplete Information     2 2 1 1 46 46     28 28 9 9 86 86 
Solved as % of Total       100%   100%   100%       100%   100%   100% 
Data Inconsistencies   
Planned Date of Completion 1 1 1 1             1 1 3 3 6 6 
Revised Planned Date of 
Completion 

1 1 3 3 1 1 15 15 4 4 2 2 24 24 50 50 

Date Completed 1 1 3 3     11 10 1 1     9 9 25 24 
Funds Approved             2 2     3 3 6 6 11 11 
Funds Disbursed 2 2         9 9         6 6 17 17 
ODP To Be Phased Out             2 1     2 2     4 3 
ODP Phased Out             1 0     4 4 3 3 8 7 
Total 5 5 7 7 1 1 40 37 5 5 12 12 51 51 121 118 
Solved as % of Total   100%   100%   100%   93%   100%   100%   100%   98% 
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Table VII 
 

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2005 WITH DATA PROBLEMS 
(As of October 9, 2007) 

 Canada Germany Japan UNDP UNEP UNIDO World Bank Total 

 Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems
with 

PCRs 
Solved 

Problems 
with 

PCRs 

Problems 
with 

PCRs 
Solved 

Incomplete Information 1 1 1 1 1 1 33 28   32 32 11 10 79 73 

Solved as % of Total  100%  100%  100%  85%    100%  91%  92% 

Data Inconsistencies  
Date Approved 3 3     3 3       6 6 

Planned Date of 
Completion 

  1 1   15 15   2 2 2 1 20 19 

Revised Planned Date of 
Completion 

3 3   2 2 23 21 3 3   27 26 58 55 

Date Completed 2 2 1 1 2 2 22 22 1 1 1 1 6 6 35 35 

Funds Approved 1 1 1 1         6 6 8 8 

Funds Disbursed 1 1     4 4   1 1 5 5 11 11 

ODP To Be Phased Out       2 2     3 3 5 5 

ODP Phased Out       4 4   1 1 3 3 8 8 

Total 10 10 3 3 4 4 73 71 4 4 5 5 52 50 151 147 

Solved as % of Total  100%  100%  100%  97%  100%  100%  96%  97% 
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Table VIII 

 
SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2006 WITH DATA PROBLEMS 

(As of October 9, 2007) 
 

Problems 
with 

PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Incomplete Information 1 1 1 1 2 8 8 5 1 9 9 35 16 62 35
Solved as % of Total 100% 100% 0% 100% N/A N/A 0% 0% 100% 46% 56%

Date Approved 1 1 1 1 1 3 2 6 4
Planned Date of Completion 1 1 2 2 1 1 17 4 22 7

Revised Planned Date of 
Completion

1 1 5 5 1 4 4 3 1 1 43 8 58 19

Date Completed 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 5 3 15 10
Funds Approved 2 2 1 1 1 4 0 8 3
Funds Disbursed 4 4 1 1 4 0 10 4
ODP To Be Phased Out 2 2 1 1 5 2 8 5
ODP Phased Out 1 1 1 8 8 1 1 1 1 5 2 17 13
Total 5 5 14 14 8 0 19 19 2 2 1 0 5 0 4 4 86 21 144 65
Solved as % of Total 100% 100% 0% 100% 100% 0% N/A 0% 100% 24% 45%

Data Inconsistencies

Australia Canada Japan UNIDO TotalGermany World BankFrance Poland UNDP UNEP
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Problems 
with 

PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with 

PCRs

Problems 
with 

PCRs 
Solved

Problems 
with 

PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with 

PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with 

PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with 

PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems 
with PCRs 

Solved

Problems 
with PCRs

Problems with 
PCRs Solved

Incomplete Information 2 2 7 7 26 25 3 3 10 48 37
Solved as % of Total 100% 100% 96% 100% 0% 77%

Date Approved 1 1 2 0
Planned Date of Completion 1 1 1 2 1
Revised Planned Date of Complet 1 1 1 1 5 5 15 22 7
Date Completed 1 1 6 6 9 9 1 1 1 5 23 17
Funds Approved 1 1 3 4 1
Funds Disbursed 1 4 5 0
ODP To Be Phased Out 1 1 2 2 12 12 2 1 1 2 20 16
ODP Phased Out 1 1 7 7 12 12 1 1 1 22 21
Total 1 1 3 3 15 15 34 34 6 1 9 9 32 0 100 63
Solved as % of Total 100% 100% 100% 100% 17% 100% 0% 63%

Table IX

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2007 WITH DATA PROBLEMS
(As of October 24, 2007)

TotalWorld Bank

Data Inconsistencies

Canada UNIDOGermany UNDP UNEPFrance

 8



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/9 
Annex II 

 

1 

  المرفق الثاني

  دروس مستفادة تم إبالغها في تقارير اتمام المشروعات
  وفي االتفاقات المتعددة السنوات

  مشروعات استثمارية  -ألف

طول من المشروعات الفردية    ان المشروعات الجماعية المعقدة ينبغي أن يكون اطارها الزمني أ           )أ(
وذلك بسبب األنشطة اللوجيستية المتعلقة باتمام جميع الخطوات في جميع المنشآت الداخلة فـي              

غير أن مـا    .  في معظم الشركات يمكن اتمامها في الزمن الالزم       ومعظم الخطوات   .  المشروع
توى المشروع كلـه    يحدث من تأخيرات في احدى المنشآت قد يؤثر في االلتزام الزمني على مس            

(ARG/FOA/32/INV/113).  

ان تكاليف االختبارات واعداد المواقع ينبغي تقديرها على نحو واقعي، والجزء منهـا المؤهـل                 )ب(
  .(BAH/REF/29/INV/09)للتمويل ينبغي أن يحصل على التمويل تبعا لذلك 

ـ            )ج( دة األوزون الوطنيـة فـي      ان التعاون الطيب بين المنشآت وبين القائمين باالستنبات وبين وح
وإشراك المؤسسـات   .  البوسنة والهرسك والوكالة المنفذة كان أمرا أساسيا لنجاح تنفيذ المشروع         

العلمية مثل كلية الزراعة في ساراييفو ومعهد التبغ في زغرب، كـان أمـرا جوهريـا لنجـاح                  
 والتعاونيات والمؤسسات   التدريب، في سبيل تحويل التكنولوجيات الجديدة الى القائمين باالستنبات        

  .(BHE/FUM/41/INV/17)الوطنية وأيضا لتنفيذ المشروع بدون تأخير 

خالل مرحلة التخطيط والتنفيذ للمشروع، من األمور الجوهرية تفهم أية خطط تضعها الشركات               )د(
وكل خطط من هذا القبيل يجب أن تؤخذ فـي الحسـبان            .  قد يكون لها وقع على تنفيذ المشروع      

وفي هذه الحالة ان تحركا الى مرفق جديد قد أسفر عن إحداث            .  يخطط لها في خطط التنفيذ    وأن  
   .(BRA/FOA/36/INV/244)تأخرات كبيرة في تنفيذ المشروع 

ان تأييد لجنة تقنية كان حجرا أساسيا ألنه سمح لجميع األطراف المعنية أن توافق على حل                ) 1(  )ه(
نهج التشاركي قد أوجد التزاما قويا وشعورا بالملكية لدى جميع   وهذا ال .  تقني مشترك للقطاع كله   

  .المشاركين، وهذا كان أمرا جوهريا لنجاح المشروع

ستاتيكيا جدا لمدة طويلة ويمكـن أن يعيـد         ساعد المشروع أيضا على ايجاد سوق كان ا         )2( 
انعاش هذا القطاع بتكنولوجيات واجراءات جديدة تحسن من جودة الخدمات المسداة الى المجتمع             

(CHI/STE/35/INV/151).  

من المفهم جدا أن تتبع عن كثب شديد جميع الشركات المستفيدة، خصوصا الشـركات                )1(  )و(
.  ة صغيرة الحجم كلما كان الزما زيادة المتابعة والمسـاعدة         وكلما كانت الشرك  .  الصغيرة منها 

أمر ) أي أرقام االستهالك والتكاليف والتواريخ الخ(وجمع المعلومات من شركات مستفيدة متعددة 
ومن األمور التي تكون في مصلحة اتمام المشروع وضع نماذج مبسطة لتجميع البيانات             .  معقد

  .وقت ممكنوبدء تجميع المعلومات في أقرب 
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نظرا الى أن تكلفة المعدات الموردة في إطار هذا المشروع كانت منخفضة نسبيا، فـان                 )2(
صغار الشركات كانت أشد اهتماما بتلقي تكاليف التشغيل االضـافية بالقيـاس الـى التكـاليف                

  .(COL/REF/38/INV/57)الرأسمالية االضافية 

 ولكـن أيضـا فـي       Taizhouال ليس فقط فـي      وإصالح شؤون الملكية أمر يستغرق وقتا طوي        )ز(
وتنفيــذ هــذه المشــروعات يقتضــي تخطيطــا أفضــل      .  المنشــآت األخــرى 

(CPR/FOA/28/INV/294).  

  :ان الدروس المستفادة بالنسبة لخطوات المستقبل مبينة فيما يلي  )ح(

ل الحصول على االشراف وعلى المساعدة التقنية في الوقت الالزم أمر هام جدا في سبي               )1(
  .تنفيذ المشروع على نحو فعال

هو أمـر الزم    ) وهو الوسيط المالي   (DIAان التنسيق واالدارة من جانب الحكومات و          )2(
  .جدا لتنفيذ المشروع

  . ووكيل التوريد منظمة واحدة أمر طيب لتنفيذ المشروعDIAان كون   )3(

فهم المنشآة المستفيدة هـي     ان القوة التقنية والتشغيل ومستوى االدارة والتعاون النشط وت          )4(
  .(CPR/FOA/29/INV/328)أسس التنفيذ الناجح للمشروع 

  .ان مساندة ادارة المنشآة لعملية التنفيذ هو أمر جوهري في سبيل ايجاد تنفيذ سلس  )1(  )ط(

ان تمويل المنشآة كجهة نظيرة في التمويل ينبغي أن يكون تمويال متينا وفـي الوقـت                  )2(
  .المناسب

 هو من طراز قديم نسـبيا، وال يحبـذه          HKTلكباس المستورد الذي أدخلته شركة      ان ا   )3(
وكان على المنشآة أن تقوم بتجديد التكنولوجيا المستوردة علـى أسـاس            .  السوق الصيني كثيرا  

  .استعمال خبرتها وعلى أساس طلبات السوق

ل التنفيذ؛  وأصـبحت     ان القائمين بتشغيل هذه المعدات المستوردة تلقوا تدريبا طيبا خال           )4(
أما كيف يتم استبقاء القائمين بالتشغيل الذين تم تدريبهم على          .  لهم شعبية في سوق العمل المحلي     

 تقـوم اآلن    WCMFو.  WCMFزمن طويل لدى المنشأة المستفيدة فهذا هو تحد جديد لشركة           
القادمـة  بتخطيط تدريب مزيد من القائمين بالتشـغيل فـي مراكـز اآلالت خـالل السـنوات                 

(CPR/REF/28/INV/298).  

ان تحسين التنسيق مع الجمارك أمر الزم لكفالة أن يتم في الوقت المناسب استخالص المعـدات                  )ي(
 (DRC/FOA/35/INV/06)الموردة دوليا في الوقت الالزم 

بفضل تخطيط مسبق لتطبيق األموال المؤهلة للصرف نحو مشـروع تحويـل واسـع النطـاق                  )ك(
استطاع المشروع أن ينفـذ     ) عن انتاج رغاوي البوكسفوم بمعدات لالنتاج المستمر      االستعاضة  (

وكان ذلك تحسـينا كبيـرا بالقيـاس الـى     .  وينجز كله أساسا خالل الفترة الزمنية المخططة له 
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مشروعات أخرى لم يكن قد جرى فيها التخطيط لرفع الدرجة التكنولوجية أو النظر فيـه قبـل                 
  .(DRC/FOA/37/INV/10) الموافقة على المشروع

من األمور المسعفة استعراض كل عمليات المنشآة لتحديد هل يمكن تعزيز األمان التشغيلي فـي                 )ل(
وفي هذ الحالة، استطاعت المنشأة أن تقوم بتركيب وحدة         .  نطاق الميزانية المؤهل لها المشروع    

عادة تهيئة الوحدة اليدوية،    رغاوي بوكسفوم نصف أوتوماتيكية، في حدود الميزانية المخصصة ال        
  .(DRC/FOA/37/INV/11)وهو أمر يسهم في تحسين األمن العام للموظفين 

كان هذا المشروع من أوائل المشروعات التي أعتمدت وتغطي ازالـة تنسـحب علـى                 )1(  )م(
وعلى هذا األساس، كان بمثابة حالة اختبار لشرط مرونة التمويـل،  .  القطاع كله في أحد البلدان   

وكان هنـاك بعـض   .  وللشروط اللوجيستية الدخال تعديالت على قائمة المشاركين خالل التنفيذ 
أن تحصل على موافقة    ) أي التي استبدلت بغيرها   (اللبس بشأن هل كان على المنشآت االستبدالية        

ومن خالل مناقشات وتفاوض، تـم وضـع عمليـة          .  اللجنة التنفيذية قبل ادراجها في المشروع     
أن استبدال المنشآت الملغاة أمر ممكن من جانب المنشآت المؤهلة وذلك بقرار يصدر على مفادها 

والخبرات في هذا المشروع قد ساعدت على تعبيد الطريق الى خطط ازالة            .  المستوى الحكومي 
قطاعية مستقبلية، جرى تنفيذها على نطاق واسع خالل فترة المشروعات التي تقـود الوكـاالت               

 ساعد هذا المشروع على بيان كيف تستطيع هذه األنماط من الخطط وكيف ينبغي              وقد.  زمامها
لها أن تعمل، على أن يتولى البلد نفسه زمام ملكية العملية، وعلى أن يعطى مزيدا من المرونـة                  

وبالسماح للبلد بممارسة هذه الرقابة، عزز ذلك إشراك الحكومة وتفهمهـا           .  في صرف التمويل  
  .للعملية كلها

هذه العملية االستبدالية قد أوجدت تحديات اضافية في مجال اتمام المشروعات في الوقت   )2(
المناسب، حيث أنه لم يكن واضحا ما هو مقدار التمويل الذي سيظل متاحا لتغطيـة المشـاركين             

وفي هذه الحالة ان الموافقة على شريكين اثنين نهائييين .  الذين يتقدمون بطلباتهم في وقت متأخر
قد تأخر الى أن أتمت المشروعات األخرى من الناحية المالية، مما أدى الى حـدوث تـأخيرات                 

وهذه األنشطة تشير الى الحاجة الى شن حملة ذات هدف ويكون           .  كبيرة في اتمام المشروع كله    
فيها دراية جريئة، في مرحلة مبكرة من التنفيذ الخاصة بخطة ازالة قطاعية، مـع وجـود آليـة               

  .(EGY/FOA/22/INV/64)ة واالدارة على المنشآت التي تتأخر في المشاركة للموافق

ان القيام بمشروعات مع شركات تكون أساسا متعسرة ماليا أمر سيؤدي الى تـأخيرات                )1(  )ن(
  .طويلة

حجـم  "بسبب عوامل األمان، لم تكن مشروعات األيروسوالت موضوع حلول من قبيل              2( 
وعلى الرغم من تخصيص زمن أطول بكثيـر العـداد          ".   بيض سلق"أو  " واحد يناسب الجميع  

وفـي حالـة    .  المشروعات بالقياس الى القطاعات األخرى، اال أن األخطـاء كانـت ممكنـة            
Syncaps             كان المالك يتمتع بمقدرة تقديم ممتازة، وأقنع الخبراء االستشاريين بأن لدى الشركة ،

كانت الحقيقة هي أن المنشـآة كانـت علـى شـفا            و.  قدرات مالية وافية وموظفين تقنيين أكفاء     
  .(IND/ARS/28/INV/221)االفالس، ولم يكن لديها موظفون تقنيون أصال 

قد أبلغت أنها تواجه صعوبة في تثبيت العمليات باسـتعمال تكنولوجيـا   Hyderabad ان وحدة   )س(
شأن ما لديها من خطـوط      السيكلوبنتان وأنها تبعا لذلك تعاني تأخيرا في فك االرتباط بالتشغيل ب          

وكان على الخبراء التقنيين أن يعيدوا زيارة المصنع في سبيل تصحيح .  CFCاالرغاء ذات الـ 
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وقد ذكرت المنشآت أنها في سبيل البقاء في سـوق تنافسـى            .  معدات االرغاء وتثبيت العمليات   
ــكالت       ــن المش ــواع م ــذه األن ــن ه ــالل م ــوهري أالق ــن الج ــد، فم ــوق الهن كس

(IND/REF/22/INV/126).  

و األثاث باستعمال معدات اخراج     ) حشايا األسّرة ( النتاج المراتب    LCDان استعمال تكنولوجيا      )ع(
غير أن ذلك يقتضي تغييرا فـي العـادات         .  ذات ضغط عال، انما هو اقتراح قابل للبقاء تماما        

يير يقتضي مزيدا   والمستوى التربوي للموظفين منخفض ولذا فان أي تغ       .  واألساليب في االنتاج  
من التدريب بالقياس الى التدريب المسموح باسدائه بمساعدة من الصندوق المتعـدد األطـراف              

(IRA/FOA/37/INV/151).  

في الحاالت التي تقوم فيها المؤسسة المستفيدة بصنع طائفة من نماذج المنتجـات النهائيـة ذات                  )ف(
ختبارات واسعة الثبات آداء المعدات بالنسبة      الخصائص والتطبيقات المختلفة، يحتاج األمر الى ا      

وأيضا هنـاك تكـاليف     .  لكل صيغة إنتاجية على حدة، ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف االختبارات          
.  ناجمة عن اعداد المؤقع، مثل وصالت االتصال بين المرفق، وأجهزة التجفيف بـالهواء، الـخ              

خذ كما ينبغي هذه العناصـر فـي االعتبـار    وتمويل االختبار وتكاليف اعداد الموقع ينبغي أن تأ  
(IRA/REF/35/INV/133).  

من األمور الجوهرية أن تناقش تماما كل خيارات التكنولوجيا مع المؤسسة المعنية قبل الموافقـة                 )ص(
وينبغي أن يكون واضحا أن التغييرات في التكنولوجيا خالل تنفيـذ المشـروع             .  على مشروع 

والنظـر فـي    .  وينبغي أن تبدو معقولة الدخال التغيير المطلـوب       ينبغي أال تؤخذ باستخفاف،     
التغييرات التكنولوجية قد يؤدي الى تأخيرات في التنفيذ؛ وتبعا لذلك فان مناقشة كاملة للخيـارات   

  .(LIB/FOA/32/INV/06)التكنولوجية ينبغي كفالتها خالل وضع المشروع 

ستبدال مباشرة وادخال التكنولوجيا الجديـدة فـي        ان تدمير المعدات ينبغي تنفيذه بعد اال        )1(  )ق(
وفي هذه الحالـة، ان شـهادة       .  التوثيق/ معدات الشهادة    تدميرسبيل تفادي المشكالت في مجال      

التخلص قد تأخرت الى أن تم تحويل جميع المصانع مما أدى الى بعض الصعوبات في مصـنع                 
وقد حال ذلك دون التحقـق      .  اس، التي حدث فيها حريق دمر معدات خط األس        Proconشركة  

ان التخلص من معدات خط األساس لم يكن مطلبـا          .  (السهل من كون خط األساس قد دمر فعال       
  ).تقتضيه اللجنة التنفيذية، الى أن تنقضي سنتان على الموافقة على المشروع

التغييـرات  ان التنفيذ في الشركات الديناميكية، كالمنشآت الكبيرة، انما هو تحد حيث أن               )2( 
انما هو أمر يجري تنفيذه، ويحتاج المشـروع الـى          ) CFCغير المرتبطة بازالة الـ     (المستمرة  

وهذا أمـر يـرتبط     .  (والمرونة من جانب كال الطرفين أمر الزم      .  تصحيح في هذه التغييرات   
  .(PAK/FOA/17/NV/06) )باعادة اختيار موقع للمصنع وللمعدات بنقلها من مكان الى آخر

 قد ارتكبت خطأ في تفكيك اآلالت قبل تركيب اآللة الجديدة، وذلك توقعا ألن PAECOان شركة   )ر(
غير أن األمر قد استغرق أكثر مـن سـنة          .  اآللة الجديدة سوف تصل في بحر شهرين أو ثالثة        

في ولذا فمن المقترح أن المنشآة ينبغي أال تدخل تعديالت كبيرة           .  لتقديم الطلبية ولتسليم المعدات   
  .(PAK/REF/32/ONV/39)المصنع الى أن تتأكد من تاريخ الشحن وتاريخ التركيب 

ينبغي أال تعزز فقط المنافع البيئية ولكن أيضا المنافع التكنولوجية والتكنواقتصادية، قبـل تنفيـذ                 )ش(
يدو وايجاد اتصال جيد بين اليون.  المشروع، وذلك لجذب التزام الجهة النظيرة الى تنفيذ المشروع
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وتفاني .  ووحدة األوزون الوطنية والجهات النظيرة أمر جوهري أيضا في سبيل نجاح المشروع           
  .(SYR/REF/38/INV/87)الجهة النظيرة أمر أساسي للتنفيذ الناجح للمشروع 

   تايالند–مشروع أجهزة تبريد المباني   )ت(

طوط االرشادية واللوائح   فالخ: ان خطة االقراض الفردية كانت جديدة على البنك الدولي          )1( 
غير أن هذا البرنامج كان     .  في البنك الدولي مناسبة للمشروعات الوطنية أو المشروعات الكبيرة        

عليه أن يتعامل مع كثير من المشروعات الفردية وكانت بعض الخطوط االرشادية غيـر قابلـة                
ن يخصص وقتـا أطـول      وكان على الوسيط المالي وهو البنك العسكري في تايالند، أ         .  للتطبيق

  .لتطبيق الخط االرشادي المناسب

ان المعايير صممت أصال بطريقة تجعل أن يكون أداء أجهزة التبريد القديمة أكثر مـن                 )2(
0.8 kW/        0.63طن، بينما أداء األجهزة الجديدة ال يتجاوزkW/وهذا المعيار لم يكن مرنا     .  طن

غير أن هذه المشكلة تم حلهـا       .  الى هذا البرنامج  بالنسبة لكثير من المنشآت، التي تود أن تنضم         
بايجاد المعيار الجديد الذي يقول ان جهاز تبريد المباني الجديد يجب أن يكون أداؤه أفضل مـن                 

  .طن/0.27kWالجهاز السابق وال يقل عن 

:  أو تفكيك جهاز تبريد المباني الموجـود      /عدم التحديد الواضح المتعلق بكيفية تخريد و        )3(
ض المنشآت قد انسحبت من المشروع بسبب عدم الوضوح األصلي لقضـية الـتخلص مـن                فبع

والمنشآت لم تفهم في البداية ما اذا كان من المطلوب منها تخريد أجهزتهـا القديمـة                .  المعدات
  .وأحيانا كانت تود أن تحتفظ ببعض أجزاء تلك األجهزة الستعمالها كقطع غيار.  لتبريد المباني

لوائح تقتضي من جميع المشاركين أن يدفعوا تكاليف الرصـد، ألن المشـروع             كانت ال   )4(
وهذا المطلـب   .  يحتاج الى رصد األداء والى توفير الطاقة الالزمة لجهاز تبريد المباني الجديد           

كان هو السبب الذي أدى ببعض المنشآت أن تقرر عدم المشاركة في البرنامج، وقامت بدل ذلك                
  . تبريد المبانيبنفسها بتغيير أجهزة

فهذا المشروع كان   : لم يكن هناك طلب استثماري سابق في مجال أجهزة تبريد المباني            )5(
ومن قبـل   .  مشروعا رائدا، لم يسبقه طلب استثماري في منتجات أجهزة تبريد المباني قبل ذلك            

اع المؤسسات  وكان من الصعب اقن   .  كانت تلك األجهزة ال تستبدل اال عند انتهاء حياتها العملية         
وتم حل هذه المشكلة بتدليل الى تلك الشركات عن منافع العـودة            .  باالنضمام الى هذا المشروع   

  .الى االستثمار وفترة السداد وعن تقديم ضمانات لألداء

وقـد  .  ان توفير الطاقة أمر يرتهن أيضا بالحجم المناسب لجهاز تبريد المباني وشحنته             )6(
الندي أن لدى بعض المنشآت أجهزة تكييف مباني تزيد أو تقـل عـن              وجد البنك العسكري التاي   

وعند االستعاضة عن جهاز التبريد القديم بجهاز جديد من نفس الحجـم،            .  الحمولة المناسبة لها  
  .كان استهالك الطاقة ال يزال عاليا

ان تكاليف تشغيل البنك المذكور هي تكاليف عالية ألن على البنك أن يضـطلع بعـدة                  )7(
مسؤوليات تبدأ من ايجاد المشروع وتصميم العملية وتبين العمالء وإعـداد التقـارير المرحليـة               
وتحصيل القرض واالضطالع بمخاطره الذاتية الخ، بينما مبلغ القرض لكل جهاز تبريد المبـاني       

  .هو مبلغ قليل، والمكسب الذي يمكن تحصيله من كل جهاز تبريد هو مكسب شديد االنخفاض
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الصندوق المتعدد األطراف ومرفق    (من الصعب ايجاد توازن في صرف القرضين        كان    )8(
وتبعـا  .  بسبب فروق في المبالغ وتكاليف المشروعات بالنسـبة لكـل مشـارك           ) البيئة العالمية 

للخطوط االرشادية للمشروعات، كان على كل منشآة أن تقوم بتخريد جهاز التبريد القـديم بعـد                
وقد طلبت بعض المنشآت االحتفاظ بالجهاز القـديم        .   التبريد الجديد  اتمام تركيب وتشغيل جهاز   

وهذا الطلب لم يكن من     .  كقطع غيار، الى أن تتأكد من أن الجهاز الجديد يمكن أن يعمل بسالسة            
الممكن تلبيته، وسّبب ذلك انسحاب بعض المنشآت التي كانت مهتمـة أصـال بالمشـاركة فـي                 

  .المشروع

عدم وجود وكيل ليرعي غاز التبريد الـذي تـم          ) 1: تبريد المستردة مشكالت غازات ال    )9(
عدم وجود وكيل لتنظيف ومراقبة جـودة غـاز التبريـد           ) 2استرداده من جهاز التبريد القديم؛      

  .المسترد، أي عدم وجود ثقة في امكان اعادة استعمال غازات التبريد المستردة

هزة تبريد المباني موجودة في الملـف التـالي       ان البيانات من دفتر البيانات الخاص بأج        )10(
وأحيانا ال يمكن تسجيل البيانـات  .  الذي يصعب التعامل معه في سبيل حساب أداء جهاز التبريد         

ألن المنشآة تقوم باغالق دفاتر البيانات؛ ولذا فان األداء الفعلي ألجهزة تبريد المباني كـان مـن                 
بتركيب دفاتر أوتوماتيكية يمكن أن تحسـب األداء        وينبغي أن يقوم الموردون     .  الصعب حسابه 

  .(THA/REF/26/INV/104)أوتوماتيكيا باالعتماد على البيانات 

  المشروعات غير االستثمارية  -باء

 في البلدان األخرى من ODSتقديم مزيد من المعلومات الى مسؤولي الجمارك بشأن تهريب الـ   )أ(
 المقترحات ينبغي دراستها حتى يمكن تنفيذها حيثما        وهذه.  CDخالل شرائط فيديو واسطوانات     

  .(BHU/REF/45/TRA/04)توجد حاالت مماثلة 

ان مشاركة أصحاب المصلحة المحليين في صياغة أنشطة المساعدة التقنية أمـر هـام                )1(  )ب(
  .لتحقيق اقتراح عملي يمكن تنفيذه ويحصل على مساندة من األفرقة المختلفة المعنية باألمر

ان تبادل اآلراء المستمر بين وحدة األوزون الوطنية والخبراء االستشاريين الدوليين قد              )2(
أسفر عن وثيقة تصور االحتياجات الوطنية وتتضمن استراتيجية مفصلة على قدر الحالة الخاصة             

وهذه االستراتيجية يجري تنفيذها في الوقت الحاضر مع عدم ادخال تعـديالت علـى              .  بكلومبيا
  .(COL/REF/32/TAS/46)ألصلية الخطة ا

كانت الفكرة األساسية في البداية هي اتباع رؤية مركزية، تتضمن أن تجـري جميـع                 )1(  )ج(
بيد أن االهتمام األصلي هو ايجاد المزيد من المحتـوى المحلـي            .  الورش في العاصمة بوغوتا   

 الجمركيـة الداخليـة     فمثال ان المكاتب  .  حيث أن كل مسؤول جمركي يواجه حالة مختلفة نسبيا        
ولذا فان نهجا   .  لديها عمليات تختلف عن مكاتب الحدود أو المكاتب الواقعة في الموانئ البحرية           

يقوم على الالمركزية قد عالج هذه االحتياجات بطريقة أشد كفاءة، حيـث أن االتيـان بخبـراء                 
  .محليين كان قطعا أقل تكلفة من جلب هؤالء الخبراء الى بوغوتا

 حضور خبير تطبيق من هيئة البيئة الكندية في المرحلة األولى من التـدريب كـان                ان  )2(
  .(COL/REF/35/TRA/52)اسهاما مفيدا من الناحية النوعية 
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ان تنفيذ القوانين واللوائح البيئية في البلدان النامية انما هو تقليديا عملية طويلة جدا، وما بدا فـي        )د(
أو فـي   )  جميع اللوائح الالزمة في مرسوم واحد يشـملها جميعـا          ادخال(البداية فكرة طيبة جدا     

، قد تبدى أنه حجر عثرة، شل أنشطة بروتوكول مونتريال المتصلة بهذا الموضوع             "مرسوم فائق "
والسبب الرئيسي كان أن المرسوم تضمن تدابير تتعلق باستعمال بروميد الميثيل،           .  لوقت طويل 

 جدا هو قطاع انبات الشمام، الذي أثر بدوره تأثيرا قويا جدا وهو أمر أثر في قطاع اقتصادي هام
  .(COS/REF/32/TAS/23)في مشروع المرسوم 

صادفنا بعض العوائق عندما تصفى الموضوع الى استعمال مراكز االسترداد واعادة التـدوير،               )ه(
  : واالعتقاد بأن هذه المراكز يمكن أن تساعد في المشروعات المستقبلية

  .المراكز كانت موجودة في أمكنة بعيدة جدا عن االخصائيينان   )1( 

  .ان مزيدا من المساعدة التقنية والمتابعة كان يمكن أن يحّسن من كفاءة هذه المراكز  )2(

كانت اآلالت تعتبر شديدة التكلفة بالنسبة لمستويات األخصائيين ذوي المستوى المتوسط؛   )3(
ألسعار اآلالت أن تصبح منخفضة بدرجـة كافيـة حتـى           ونحتاج الى ايجاد استراتيجيات تسمح      

  .(DOM/REF/25/TAS/13)يستطيع أن يطيقها األخصائيون ذوي المستوى المتوسط 

ان الرصد المطلوب هو مهمة تستغرق وقتا طويال تقتضـي وجـود شـخص اليجـاد                  )1(  )و(
قديم البيانات الالزمة   والمستفيدون ال يقومون بحد ذاتهم بت     .  االتصال مع المستفيدين من المشروع    

ان النشاط والدأب الزمان فـي  .  لوحدة األوزون كي تستطيع أن ترصد بكفاءة استعمال المعدات        
  .هذا الصدد

ان مزيدا من المساعدة التقنية والمتابعة مع الورش المستفيدة كان من شأنه على األرجح                )2( 
ومن المتوقع أن مقـدارا أكبـر       .  ئجأن يزيد من كفاءة المعدات وكذلك أن يحسن من توثيق النتا          

  . وأعيد تدويره بالقياس الى المقادير التي تبينها البيانات الرسميةR-12بكثير تمت استعادته من 

من الصعب لوحدة األوزون أن تتولى الرصد نظرا للمهام اليومية الواقعة علـى هـذه                 )3(
  .(DOM/REF/25/TAS/15)وينبغي استئجار مزيد من الناس لهذا العمل .  الوحدة

 التي تم استردادها واعادة تدويرها كان أصال نقطة ضـعف فـي             CFCان توثيق الـ      )1(  )ز(
وبينما تم ايجاد نظام قياسي لحفظ السجالت وللتوثيق، من جانب الحكومـة فـي              .  نظام الرصد 

ـ    البيانات  ، فان من األمور المسعفة ايجاد طريقة قياسية لتجميع          2005 غ وأن  وايجاد شـكل للتبلي
يكون ذلك في موعد أكثر تبكيرا وأن تتضمن ذلك فترات التدريب األولية في سبيل التبليغ السديد                

  .وكفالة حفظ سجالت صحيحة خالل فترة الرصد

في هذا المشروع، تم ايجاد برنامج طيب لمعايير خاصة بامتالك المعدات، حتى يمكـن                )2( 
ـ         ركات التـي ال تفـي بشـروط االتفـاق          خالل فترة الرصد اعادة تخصيص المعدات من الش

(FIJ/REF/29/TAS/04).  
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) أي االسترداد واعادة التـدوير   (R&Rتم تبين عدة قضايا متعلقة ببنود الخدمة لمعدات           )1(  )ح(
والمواد االستهالكية مثـل المرشـحات      .  ينبغي ادخالها في الميزانية في اقتراحات المشروعات      

  .في ميزانيات المشاريعوزيت مضخات التفريغ ينبغي ادراجها 

 للتحـري عـن     EPAبسبب شعبية هذا البرنامج، كان هناك منشآت اضافية تتصل بـ             )2( 
وقد يكون من المسعف ايجاد برنامج شـراء تعـاوني للمنشـآت            .   بنفسها R&Rشراء وحدات   

 األخرى المهتمة بالموضوع، التي يمكن أال تكون مستفيدة استفادة مباشرة من المشروع ولكنهـا             
  .تبدي اهتماما باتمام نفس أنشطته

وهذه الترتيبات ينبغـي    .  ان ترتيبات الخدمة المحلية أمر جوهري لكفالة نجاح البرنامج          )3(
توقعها وايجادها في أقرب وقت ممكن لكفالة امكان تنفيذ المشروع دون تأخيرات خاصة بالقضايا           

ة االستدامة الطويلة األجل للبرنامج     وسوف يساعد ذلك أيضا على كفال     .  المتعلقة بخدمة المعدات  
(GHA/REF/32/TAS/12).  

ان هذا المشروع الخاص قد تم وضعه على أساس وثيقة استراتيجية  ازالة الهالونـات                 )1(  )ط(
الهندية، التي قدمتها الهند واعتمدتها اللجنة التنفيذية، وكان يستهدف أن يكون من معالم الطريـق               

وكان المشروع  .  األخرى جميعا التباعها وتنفيذها بعد تمامها     ) 1 (5 التي تستخدمها بلدان المادة   
ذا تعقيد تقني كبير، وكان سبب ذلك أن المهام الفعلية كانت أكبر بكثير من المهام المتوقعة، وهي                 

  .المهام التي واجهها الموظفون في تنفيذ المشروع

لزمني األصلي، فان مجرد التعقيد      بينما أنجزت بعض معالم المشروع السابقة وفقا للجدول ا        ) 2(
موجـودة مـن خـالل    ) كودا( مدونة 150 معيارا جديدا وتعديل أكثر من      13في ايجاد كال الـ     

.  مراجعة كل منها كلمة بكلمة، تبدى ذلك عمال استغرق وقتا أطول بكثير مما ظن في بادئ األمر         
 ورش ومؤتمرات خالل كثير     وعلى الرغم من توزيع المنتجات التي تم انجازها وذلك عن طريق          

.  من أنحاء الهند بقدر االمكان، فان ذلك قد استغرق مرة أخرى وقتا أطول بكثير مما كان متوقعا                
وبصرف النظر عن مخاطرة االخالل بنتيجة المشروع كله، بمجرد ضغط الجدول الزمني الشامل 

 االطالق، وكان أيضا سيكون المكان الوفاء بالتقديرات األصلية، فان ذلك لم يكن خيارا على وجه
تبذيرا ألموال الصندوق المتعدد األطراف، وذلك دون أن نذكر البلبلة التي ستحدث محليـا فـي                
الهند بوجود خليط من اللوائح نصف المنجزة وكان األخذ بهذا الـنهج  مـن شـأنه أن يسـبب                    

  .االستمرار في استعمال الهالونات بدال من ازالتها تدريجيا

 شهرا الجدول الزمني المقرر لـه       30غم من أن قبول المشروع قد تجاوز بحوالي         على الر ) 3(
أصال، اال أن ذلك قد أصبح معروفا تماما لدى معظم ـ ان لم يكن لـدى جميـع ـ أصـحاب      

وتبعا لذلك، لوحظ أنه حتى في المراحـل المبكـرة جـدا، ان             .  المصلحة خالل تنفيذ المشروع   
ونات ومنتجات هالونية قد انخفض انخفاضا هـائال بينمـا أدرك           تركيب أنظمة جديدة تعمل بالهال    

الصانعون أن هناك تغييرات داهمة ستحدث وبدأوا احتضان التكنولوجيـات          /المستعملون/المالك
المختلفة الخالية من الهالونـات وذلـك قبـل أن تطلـب ذلـك مـنهم المقتضـيات القانونيـة                    

(IND/HAL/29/TAS/243).  

 المساندة لالختبارات التقنية ودفعات الحفز وجميع التمويـل المـرتبط           ان حذف تكاليف    )1(  )ي(
ترك المشروع يعتمد   )  من تكاليف المشروع   2/3(باختبار بدائل من جانب الجامعة، في المشروع        

وذلك لم يسمح بأنشطة ازالة فـي       .  اعتمادا تاما على المنشآت لتمويل واجراء اختباراتها الذاتية       
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ن المنشآت لديها في المعتاد قدر من األولويات أكبر بكثيـر يتمثـل فـي               الوقت المناسب حيث أ   
وتـرك  .  األولويات المباشرة المرتبطة بقدرتها على أن تعمل بكفاءة في سوق تسوده المنافسـة            

 التزامـا   شـد بعض األموال متاحة كان من شأنه أن يوفر بعض الحفز للمنشآت النتاج نتـائج أ              
  .بالوقت المناسب

ولكن ذلـك  (الشركات قد قامت بالسعي الى حلول باستعمال أموالها الذاتية ـ  ان كون   )2(
على أساس جدولها الزمني الذاتي ـ انما هو ثناء على التزامها بالبيئـة ودليـل علـى موقفهـا      

  .(JAM/SOL/42/TAS/20)المسؤول بشأن المعاهدة وطبقة األوزون 

 وبشـأن  CFC-12ت بشأن ضـرر الــ       ان مواصلة حملة التوعية لدى مالك المركبا        )1(  )ك(
  .حوافز اعادة التهيئة انما هو وسيلة فعالة جدا لتشجيع العمالء على اجراء اعادة تهيئة مركباتهم

ان حملة التوعية التي تتضمن انتاج اعالنات بالتلفزيون وغير ذلك من االعالنات عـن                )2(
اتيجية مسـتوى الـوعي     طريق وسائط االعالم والنشر، كلها أمور فعالـة جـدا لرفـع اسـتر             

(KAM/REF/41/TAS/08).  

 األخرى كان من المفيد أن يوجـد خبيـر استشـاري            R&Rفي بعض مشروعات الـ       )1(  )ل(
وسمح ذلك لجزء من    .  للرصد، مختار ويشترك في مجلس االدارة للمشاركة في ورش التدريب         

نات بشأنها وكيف يتم    ورشة التدريب أن يخصص للتدريب على المجاالت التي ينبغي تجميع البيا          
.  هذا التجميع، وكذلك بشأن ادخال الخبير االستشاري للرصد الى محـيط المنشـآت المشـاركة              

وسمح ذلك أيضا بالمشروع العاجل في برنامج الرصد والتطبيق الخـاص باسـتعمال معـدات               
أحكامـا  وسمح أيضا ذلك التفاقات مع الشركات المستفيدة أن تدرج          .  االسترداد واعادة التدوير  

بشأن مقتضيات التبيلغ؛ وفي التدريب، أتاح التشديد على التزامات التبليغ مما سمح بتجميع أفضل              
  .للبيانات وابالغها من خالل برنامج الرصد

ان التبليغ المنتظم واالتصاالت المنتظمة بـين الخبيـر الـدولي لليوئنـديبي والخبيـر                 )2(
لمعلومـات وزادت مـن انتاجيـة المشـاركين         االستشاري الوطني قد أسفرت على نقل سريع ل       

(KYR/REF/37/TAS/04).  

ان السير قدما بالبرنامج والسير قدما بأنشطة محددة على المستويين الوطني واالقليمـي               )1(  )م(
معا، قد وفر ميزة أن البلدان تعلمت من تنفيذ األنشطة التي بذلت واستطاعت بـذلك أن تصـمم                  

  .المعلومات وأشد قربا الى الناحية العمليةخطة اقليمية أشد اعتمادا على 

حيث أن هذا المشروع كان أول مشروع من نوعه يتلقى تمويال من الصندوق المتعـدد                 )2(
األطراف فليس من المستغرب أن يكون التصميم األصلي للمشروع قـد تغيـر ليتمشـى مـع                 

وفي .   صلة بالموضوع  االحتياجات العملية للبلدان، كلما ظهرت مع الوقت معلومات جديدة ذات         
هذا الصدد، ان الورش االقليمية واجتماعات الشبكات قد وفرت محفال كان الزما جـدا لجميـع                

.  أصحاب المصلحة كي يناقشوا وسائل مفيدة نحو عدد من المشكالت التي كانت تواجهها البلدان             
كـن البلـدان مـن      وقد أدى ذلك في خاتمة المطاف الى االتمام الناجح للمشروع، بما في ذلك تم             

ــال      ــول مونتري ــب بروتوك ــات بموج ــيات الهالون ــا لمقتض ــداف امتثاله ــاء بأه الوف
(LAC/HAL/26/TAS/28).  
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ان الموردين المحليين لقطع الغيار والبنود االستهالكية ينبغي التحري عـنهم بالنسـبة               )1(  )ن(
ايجادها محليـا   فكثيرا ما يحدث أن قدرا كبيرا من هذه األجزاء يمكن           .  R&Rلمشروعات الـ   

  .  بأسعار أشد انخفاضا، مما يتفادى أيضا اجراءات االفراج عنها من الجمارك ورسوم الجمارك

ينبغي ايالء عناية خاصة للظروف المتغيرة في أنحاء مختلفة من البلـد، عنـد تحديـد                  )2(
 كفاءة  وينبغي أن يجري التنفيذ بطريقة ترفع الى أقصى حد        .  R&Rالتوسيع األمثل لمعدات الـ     

البرنامج وال يقتضي ذلـك حتمـا التوزيـع المتكـافئ للمعـدات علـى نطـاق البلـد كلـه                     
(VIE/REF/34/TAS/35).  

في هذه الحالة، ان استئجار خبيرين استشاريين للعمل معا على مشروع الرصد كان حال مجـديا                  )ش(
اء االستشاريين حسـب    وواجبات الرصد تم تقسيمها بين الخبر     .  من ناحية التكاليف وقابال للتنفيذ    

واذا أخذ بهذا النهج، فمما ال بد منه أن تكون هنـاك            .  المواقع، مما سمح بأكفأ استعمال للموارد     
عالقة عمل طيبة بين الخبراء االستشاريين، في سبيل تقديم تقارير رصد تكون متماسكة العناصر              

  .(VIE/REF/34/TAS/38)ومقدمة في الوقت المناسب 

وهـي أدوات   .  ات اليدوية مفيدة جدا ومالئمة للمشاركين العاملين في الميـدان         وجد أن المضخ    )ع(
  .(VIE/REF/35/TAS/39)مناسبة وسهلة الحمل من مكان الى آخر 

  االتفاقات المتعددة السنوات  -باء

  اليوئنديبي  -1

 حـوالي  تتراوح في المعتاد ((TPMPs)متطلبات السنوية للتبليغ عن خطط االزالة الختامية ان ال   )أ(
 تختلـف    متطلبات هيكما يتضح ذلك من الخطوط االرشادية الحالية        )  دوالر أمريكي  300 000

وهـذا  ). في المعتاد عدة ماليين من الـدوالرات األمريكيـة        (عن مقتضيات خطة وطنية شاملة      
 النشاط أقرب الى استهالك كثير من اليد العاملة وتقوم فيه بالمعتاد الوكالة المنفذة ولـيس وحـدة         

ويتساءل اليوئنديبي عما اذا كان تبسيط تقارير الـ .  األوزون الوطنية التي عليها أن تنتج التقرير
TPMP   وربما يمكن أن تقتصر هذه التقارير على مجـرد         ) وهو أمر يمكن النظر فيه    ( السنوية

  . صفحة من الوصف السردي3-2وثيقة التغطية الواردة في الويب، زائدا 

 ال يقتضي تقريرا عن اتمام المشروع لكل        (MYAs) االتفاقات المتعددة السنوات     ان تنفيذ شرائح    )ب(
وال (شريحة إال أن األمر يقتضي تقارير مرحلية سنوية لالبالغ عن تنفيذ أنشطة السنة السـابقة                

عند ) وطنية/يرتبط ذلك على وجه التحديد بشريحة بعينها ولكن األمر يتعلق بخطة شاملة قطاعية            
تالية، ومطلوب االبالغ عن كل شريحة عند قيـام الوكـاالت   / عن شريحة مستقبلية   طلب االفراج 

  .المنفذة باعداد تقاريرها المرحلية السنوية الواجبة التقديم في أول مايو من كل عام

بيد أنه، فـي التنفيـذ      .  ، يجري تفريق األنشطة بين برامج التنفيذ السنوية       MYAsفي تنفيذ الـ      )ج(
األنشطة تنفذ على أساس مستمر، أي أن النشاط الذي شرع فيه في احـدى              ) ظممع(الفعلي، فان   

الشرائح في سنة معينة قد يستمر تنفيذه خالل الشريحة التالية في السنوات التالية، أو تضاف مزيد 
وهذه هي الحال حتى في ).  مثال التوعية، وضع السياسة، الخ    (من األنشطة الى هذه الفئة المعينة       

وفي .  شطة االستثمارية على مستوى المنشآت اال اذا ميزنا بين أنشطة هذه المنشآة وتلكحالة األن
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طريقة تشغيل الوكاالت المنفذة، تضاف الشرائح على الشرائح السابقة، وتعالج األنشطة باعتبارها            
  .أنشطة مستمرة وتراكمية، من شريحة الى أخرى

كون مقصورا على كل شريحة بل ينبغي أن ينظر الى          وتبعا لذلك، فان قياس االنجاز ينبغي أال ي         )د(
الوطنية قد عالجت /كيف أن االنجازات التراكمية للخطة القطاعية) 1األثر التراكمي الشامل ليرى 

الخبرة المستفادة التي يمكن تطبيقها لتفـادي       /ما هي الدروس  ) 2؛  MYAاألهداف الجامعة للـ    
األعمال التنفيذية  /يمة الخطوات المتخذة في الخطوات    األخطاء السابقة ولتحسين وتبسيط واضافة ق     

ما هي الخبرات التي يمكن أن تسهم في خطط االزالـة           ) 3المستقبلية، في نفس الخطة القطاعية؛      
ما هي الخبرات التـي     ) 4أو في العالم كله؛     /في قطاعات أخرى في نفس البلد ونفس المنطقة و        

ة األخرى لتحسين عمليات التنفيذ هذه، مع مراعـاة أن          يمكن أيضا األخذ بها لدى الوكاالت المنفذ      
  .كل وكالة تنفيذية تعمل باجراءات تنظيمية مختلفة

  اليونيدو  -2

  :الدروس المستفادة من خطة االزالة الوطنية في السودان

  .من المهم الربط بين تدريب االخصائيون وتوريد المعدات  )أ(

  .ديها أخصائيون يحملون شهادةتورد المعدات فقط الى الدكاكين التي ل  )ب(

ان اختيار المعدات أمر هام؛ والحصول على وحدة استرداد طويلة العمر ذات مروحة تبريد تعمل   )ج(
 حصان، واسطوانات نيتروجين، وأدوات خدمة صغيرة، مثل أدوات ثقب الصمامات،           1/3بكباس  

  .، هي كلها أدوات أساسية للخدمة(piercing pliers)وزراديات ثقب 

وزارة العـدل، وزارة الماليـة، وزارة       (ان التزام كبار الموظفين في جميع الوزارات المعنيـة            )د(
قد ساعد كثيرا على تنفيذ المشروع، ولعبت وحدة األوزون الوطنية دورا           ) الصناعة، وزارة البيئة  

  .أساسيا في اقناع هؤالء الموظفين الكبار

  .قد ساعد على التنفيذان التعاون من جانب الرابطة الصناعية   )ه(

قد شجع علـى ممارسـة      )  دوالر أمريكي للكغ   10أعلى من    (CFC-12ان ارتفاع أسعار الـ       )و(
  .االسترداد

ان االسترداد يتم في الموقع وليس في مراكز اعادة تدوير، وليس هناك مشكالت بشـأن تكلفـة                   )ز(
داد بسرعة دون مضـايقة أيـة       ويمكن أن يقوم األخصائيون المهرة بممارسة االستر      .  االسترداد

  .أعمال أخرى

ان المشـروع   (ان رصد النشاط ليس أمرا سهال، خصوصا في المناطق النائية عن الخرطـوم                )ح(
  ).سيقوم بتعيين خبير وطني لهذا الغرض

ان استدامة المعدات هي اآلن المشكلة القائمة، ألن مزيدا من المعدات سيتم الحاق الضرر بها في                  )ط(
  . في المائة10 والمعدل الحالي للوحدات التي لحق بها الضرر هو المستقبل؛
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، هو أيضا قضية حيث أنها قد       HCFCsان ادخال غازات التبريد الجاهزة للتركيب والتي تحوي           )ي(
  .CFCتؤثر في البنية التحتية الوطنية التي تم ايجادها السترداد واعادة استعمال الـ 

الجمارك السودانية في المشروع كان نافعا جدا؛ وتلك االدارة ممثلـة          ان االشراك المباشر الدارة       )ك(
  .في اللجنة الوطنية لتنفيذ بروتوكول مونتريال

ان تمكين ادارة الجمارك قد أسفر عن تبين غازات تبريد كان ملصقا عليها بطاقات خاطئة، مما                  )ل(
ا بطاقات خاطئة تم تبينها من  اسطونة عليه6 000وهناك أكثر من .  أسهم في تحقيق امتثال البلد 

  .جانب جهات التبين وأعيدت الى بلد المنشأ

 التي تم استيرادها بطريقة غير مشروعة هو أيضا قضية ماثلة           CFCان وجود مخزون من الـ        )م(
 اسطوانة 1 000وال توجد فكرة واضحة عن كيفية معالجتها، اذ توجد في الوقت الحاضر حوالي  

  .ختزنة كلها في مستودع الجمارككغ، م13.5سعة كل منها 

  :الدرس المستفاد من خطة االزالة الوطنية في باكستان

 يعني تنفيذ اتفاق بين بلد واللجنة التنفيذية، فمن المهـم جـدا ايجـاد               MYAحيث أن تنفيذ الـ       )أ(
  .عالقات عمل صحيحة بين وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة

 وخطة موحدة المتثال البلـد      ODSتراتيجية قطرية عملية الزالة الـ      من المهم أن تكون ثمة اس       )ب(
 متفق عليه في المرحلة التمهيدية من األداء القائم على أسـاس            ODSللجدول الزمني الزالة الـ     

وينبغي أن تتشدد الوكالة المنفذة على تنفيذ ما تم االتفاق عليـه وأدرج       .  الخطة المتعددة السنوات  
ان رصدا دائما وصـارما علـى واردات        .  وطنية، باعتباره جدوال للتخفيض   في خطة االزالة ال   

ووجود تعاون طيـب  .  المواد الخاضعة للرقابة أمر حيوي للحفاظ بسجالت يمكن االعتماد عليها        
  .بين مكاتب الحكومة مثل وزارة البيئة ومكتب الجمارك، هو أمر حيوي

 مسؤولين عـن األوزون     4مثال تم تبديل    (ألوزون  ان التبديالت الكثيرة التي تحدث في مسؤول ا         )ج(
قد يعني عدم وجود استمرارية في امساك الملفات ووجـود ذاكـرة مؤسسـية              )  سنوات 3خالل  
دراسـة مسـحية    (وحيث أن الخطة يمكن ايذاؤها رغم األعمال التحضيرية المنتظمة          .  محدودة

 ومسـتوى وعـي     ODSلـ  للقطاع، تحليل االحصاءات الصناعية واالتجاهات في طلب على ا        
  .في وقت اعداد المشروع وتقديم خطة االزالة الوطنية) الجمهور، الخ

وينبغي عدم اعتبار الشرائح    .  ان تنفيذ خطة االزالة الوطنية ينبغي أن ينظر اليه كعملية مستمرة            )د(
  .كمشروعات مستقلة، على الرغم من أنها تنفذ تباعا

  البنك الدولي  -3

  على كل مشروع على حدة ال يمكن أن يكفل ازالة مستدامة؛ان نهجا يعتمد   )أ(

 أمر ذو أولوية، وهو مطلوب قبـل أن         ODSان نظام مراقبة فعال على واردات وصادرات الـ           )ب(
  الوطنية وقع ايجابي؛/يكون للخطة القطاعية
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لمعدات ، بينما صناعة ا   ODSينبغي أن تولى أولوية لحظر انتاج واستيراد المعدات التي تحوي             )ج(
   ال تزال موجودة؛ODSالتي تحوي 

ان التنفيذ المنسق للسياسة والتدخالت التنظيمية وأنشطة االستثمار والمساعدة التقنية كلها أمـور               )د(
  ؛ODSجوهرية لنجاح ازالة الـ 

  ان الخطط القطاعية والخطط الوطنية تنطوي على عمل اداري ثقيل لوحدات األوزون الوطنية؛  )ه(

 ازالة كاملة بموجب الخطتين القطاعية والوطنية، فان        ODSلمدة األطول لعملية ازالة الـ      نظرا ل   )و(
  .مزيدا من المرونة في تصميم المشروع ومزيدا من المساندة للتنفيذ الوطني أمر ينبغي النظر فيه

----  

  
  


