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لألطراف في  جتماع الرابع والعشروناال
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 والعشرون الرابعاالجتماع 

 1221 /نوفمربتشرين الثاين 25 - 21جنيف، 
 *يللجزء التحضي  من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت 8البند 

 لية المالية لبروتوكول مونتريالتقييم اآل

 تقييم اآللية المالية لبروتوكول مونتريال: موجز تنفيذي

 مذكرة من األمانة

ماعها الثاين يف اجت بشأف ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف، وافقت األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ
ودتويلها. وبناء  آللية ادلالية لربوتوكوؿ مونًتياؿتقييم العلى اختصاصات  ،11/1 امقررىوالعشرين، مبوجب 

فريق توجيهي، قاـ باختيار جهة مستقلة قامت بإجراء التقييم.  عقدمت تلك االختصاصات، على 
ويستنسخ كما  .يف مرفق ىذه ادلذكرة يالنهائ اكتمل التقييم اآلف. ويرد ادلوجز التنفيذي لتقرير التقييم وقد
باللغة اإلصلليزية فقط يف مرفق الوثيقة  الكامل. ويرد التقرير الرمسي ومل ؼلضع للتحرير ،ورد

UNEP/OzL.Pro.24/INF/4 ،،التقرير يتاح و  ويتضمن تذييل ػلتوى على التعليقات ادلقدمة من األطراؼ
 .(conf.montreal-protocol.org)لؤلمانة بالبوابة اإللكًتونية للمؤدتر التابعة 

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.24/1. 
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 المرفق

 تنفيذي موجز

 المقدمة

توفر البلداف ادلتقدمة مساعلات إىل اآللية ادلالية لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ لتقدًن ادلساعدة ادلالية والتقنية إىل 
تنفذة لطبقة األوزوف. ، لتمكينها من تلبية أىدافها ضلو ختفيض ادلواد ادلس4البلداف النامية مبوجب ادلادة 

وإدراكًا لضرورة استعراض أداء اآللية ادلالية بصورة دورية تكفل حتقيق الفعالية القصوى يف تلبية أىداؼ 
 2884 - 2883بروتوكوؿ مونًتياؿ، طلبت األطراؼ يف الربوتوكوؿ إجراء دراسات تقييمية ُأجريت يف 

أكثر من مخسة أعواـ، فقد قرر االجتماع الثاين  . ودلا كاف التقييم األخي انقضى عليو1223 - 1222و
لكفالة  1222والعشروف لؤلطراؼ أف الوقت مناسب لتقييم واستعراض اآللية ادلالية مرة أخرى يف عاـ 

 (.11/1فعالية أدائها )ادلقرر 
راسة على ومبا أف الدراسات السابقة تركزت على إدارة اآللية ادلالية، قررت األطراؼ أف ينصب تركيز ىذه الد

التايل: )أ( نتائج اآللية ادلالية، )ب( السياسات واإلجراءات، )ج( ادلسائل األخرى، و)د( الدروس ادلستفادة 
 .11/1ادلرتبطة باآللية ادلالية. وترد االختصاصات الكاملة يف ادلرفق األوؿ للمقرر 

يتكوف من  توجيهيشراؼ فريق ذلك حتت إالدولية، و  ICFشركة  م مستقل،مقي  بواسطة  التقييم ىجر وقد أُ 
السابقة  ةيوغوسبلفيالمقدونيا  ذتانية أعضاء ؽلثلوف النمسا وكندا وكولومبيا واذلند والياباف ونيجييا ورتهورية

ادلوضوع  منهجية التقييم رتع األدلة من خبلؿ استعراض أدبيات. وقد مشلت والواليات ادلتحدة األمريكية
ىذه  ة علىوكمي ةنوعي تحتليبلتطبيق  مثومن  ورات مع أصحاب ادلصلحةوقواعد البيانات الكمية وادلشا

مقاببلت مع  اءجر إو  طلب من أمانة األوزوفعرب  من رتيع األطراؼمت اِلتماس إسهامات  وقد. البيانات
ة مانألاألعضاء الرئيسيني ا، إضافة إىل غي العاملة هبالبلداف و  4ادلادة  للبلداف العاملة مبوجبثلة شلعينة 

 ادلنفذة. الوكالةموظفي الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ و 
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 ملخص االستنتاجات
مدى مساعلة ادلشاريع االستثمارية وغي االستثمارية ادلوافق عليها يف إطار الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ يف التخلص 

ألىداؼ االمتثاؿ ادلنصوص وفقًا  4التدرغلي التاـ من ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف يف البلداف العاملة مبوجب ادلادة 
 عليها يف بروتوكوؿ مونًتياؿ

  9 من 9222 من استهبلؾ ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف و84يرجع الفضل للمشاريع االستثمارية يف التخلص من
 إنتاج ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف وذلك من خبلؿ مشاريع الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ حىت ىذا التاريخ.

  ية لن يكتب ذلا النجاح دوف أف تؤسس ذلا األنشطة غي االستثمارية. وبالنظر إىل ادلستقبل ادلشاريع االستثمار
ستستمر أعلية األنشطة غي االستثمارية لدعم التخفيض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف 

 .4البلداف العاملة مبوجب ادلادة 

زوف باألطناف احملسوبة بدالة استنفاد األوزوف واألطناف ادلًتية نتيجة رلموع التخفيضات يف ادلواد ادلستنفدة لؤلو 
 أنشطة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ

  أدت ادلشاريع ادلمولة من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ إىل التخلص 1222إىل  2882خبلؿ الفًتة من ،
زلسوبة بدالة  اً طن 517,281زلسوبة بدالة استنفاد األوزوف من االستهبلؾ و اطن 242,145بنجاح من 

 .4استنفاد األوزوف من اإلنتاج يف البلداف العاملة مبوجب ادلادة 

  صلحت أنشطة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ يف التخلص من إنتاج واستهبلؾ ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف يف
بع كلوريد الكربوف، رلموعات متعددة من ادلواد الكيميائية، اليت تشمل مركبات الكربوف الكلورية فلورية، ورا

 فوـر ادليثيل(. ثبلثي كلور اإليثاف )ثبلثي كلور اإليثاف أو كلورو - 2،2،2واذلالونات، وبروميد ادليثيل، و

 العديد  ستهبلؾ وإنتاج ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف يفاالتخلص من  صلحت أنشطة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ يف
 .من القطاعات الصناعية

فع البيئية والصحية ادلشًتكة األخرى، مبا يف ذلك ادلنافع يف رلاؿ ادلناخ، إضافة إىل اآلثار السالبة حتليل بعض ادلنا
 النارتة عن األنشطة ادلمولة من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ للتخلص من ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف

  باألنشطة ادلمولة من  4جب ادلادة ترتبط منافع بيئية متعددة ومنافع صحية ومنافع مشًتكة للبلداف العاملة مبو
 الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ.

  أدت أنشطة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ إىل حتقيق منافع كبية للمناخ بالنظر إىل أف الكثي من ادلواد ادلستنفدة
لؤلوزوف ذلا قدرات عالية على إحداث االحًتار العادلي. ويقدر التخفيض الًتاكمي يف كل من استهبلؾ 

 276,2 ػج ستهبلؾ واإلنتا ادلقارنة خبط أساس االب 1222إىل  2882من  تاج غازات االحتباس احلراريوإن
 مليوف طن مًتي مبعادؿ ثاين أكسيد الكربوف على التوايل. 832ومليوف طن 

 وحساب التخفيضات على  يستخداـ هنائاكل   نبعاثات ادلتحفظة يفستخداـ عوامل االاقديرات بتتشي ال
أكسيد  مبعادؿ ثاين يطن مًت  50622تبلغ  يادلعقدرات اإلحًتار ال ، أف التخفيضات يفعاماً  24متداد ا

 الكربوف.
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مقارنة بني ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف ادلخطط التخلص منها يف ادلشاريع ادلوافق عليها وادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف اليت 
 حتقق التخلص منها

  جتاوزت، ادلستوى ادلستهدؼ للتخلص من ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف.حققت ادلشاريع ادلستكملة، بل و 

  بدالة  أطناف 9527,124 من االستهبلؾ ادلخطط التخلص منو البالغ 222مت التخلص بنجاح من نسبة
 بدالة استنفاد األوزوف. اطن 9383,272 من اإلنتاج البالغ 224استنفاد األوزوف ومن 

 فية ادلخطط ذلا للمشاريع ادلعتمدة والفعالية التكاليفية الفعليةادلقارنة بني الفعالية التكالي

  ويف ادلتوسط، فإف الفعالية التكاليفية الفعلية دلشاريع الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ كانت قريبة للغاية من الفعالية
 التكاليفية ادلخطط ذلا عند موافقة اللجنة التنفيذية عليها.

 9 شلا كاف سلططاً لو، بينما  2ستنفدة لؤلوزوف فعالة تكاليفياً بنسبة تزيد عن كانت مشاريع استهبلؾ ادلواد ادل
 9 شلا كاف سلططاً لو.8كانت مشاريع إنتاج ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف فعالة تكاليفياً بنسبة تزيد عن ضلو 

 

 مقارنة بني الزمن ادلخطط لو لتنفيذ ادلشروع والزمن الذي حتقق فيو التنفيذ

  ادلمولة يف إطار الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ استغرؽ إكماذلا وقتًا أطوؿ، بصفة عامة، شلا كاف متوقعاً ادلشاريع
شهراً  22شهرًا ولكن التنفيذ استغرؽ  12يف البداية. ويف ادلتوسط فإف الزمن ادلخطط لتنفيذ ادلشاريع كاف 

 )اعتباراً من تاريخ ادلوافقة على التمويل(.

 تنفيذ مقارنة بالزمن الذي حتقق فيو التنفيذ تبعًا للوقت وتصنيف ادلشاريع حسب ؼلتلف الزمن ادلخطط لل
 الوكاالت ونوع ادلشاريع والقطاع.

 كفاءة ما مت توفيه من بناء القدرات، مبا يف ذلك تعزيز ادلؤسسات وادلساعدة يف االمتثاؿ

 ترخيص ونظم حصص، ومنع  ينظر إىل دعم وضع تشريعات بشأف ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف، ووضع نظم
اإلجتار غي ادلشروع باعتبارىا بعض ادلساعلات األكثر فعالية من برنامج ادلساعدة على االمتثاؿ الذي يديره 
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة. وقد اتفق أصحاب ادلصلحة الذين ُأجريت مقاببلت معهم يف ىذا التقييم على 

تبادؿ ادلعلومات والتعاوف فيما بني الوحدات الوطنية لؤلوزوف عن أف برنامج ادلساعدة على االمتثاؿ يسر 
 طريق االجتماعات وحلقات العمل التدريبية للشبكات اإلقليمية وأنشطة التعاوف بني بلداف اجلنوب.

  كثي من أصحاب ادلصلحة ينظروف إىل أنشطة التعزيز ادلؤسسي باعتبارىا أكثر أنواع ادلشاريع غي االستثمارية
 ية وعنصراً أساسياً يساىم يف صلاح بروتوكوؿ مونًتياؿ بصفة عامة.فعال
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 قدرة عملية ختطيط ادلشاريع واألنشطة وتنفيذىا على كفالة االمتثاؿ

  9 من البلداف العاملة بادلادة  222حقق الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ حدًا قياسيًا استثنائيًا يف االمتثاؿ. إذ أف
كانت شلتثلة للتخلص التاـ من مركبات الكربوف الكلورية فلورية   1222اليت أبلغت عن استهبلكها يف عاـ  4

 .1222يف عاـ 

  بلداً إىل إجراء ختفيضات إضافية لكي دتتثل إىل التخلص من بروميد ادليثيل يف عاـ  22قد ػلتاج ما يصل إىل
الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتحقيق التخلص  . وقد حتتاج بعض البلداف إىل مساعدة إضافية من1224

 التدرغلي.

  اليت جرت استشارهتا يف ىذا التقييم عن رضائها عن  4يف حني أعربت بلداف كثية من البلداف العاملة بادلادة
عملية خطط إدارة التخلص التدرغلي اخلاصة هبا، فإف التأخي يف إكماؿ ادلرحلة األوىل من خطط إدارة 

ي ؽلكن أف يهدد االمتثاؿ لؤلىداؼ ادلرتقبة اخلاصة بالتخفيض التدرغلي دلركبات الكربوف التخلص التدرغل
 اذليدروكلورية فلورية.

 
 
 

 فعالية التوقيت بني االجتماعات وادلواعيد النهائية لتقدًن التقارير وادلواعيد النهائية لئلببلغ

 اليت  يعد التوقيت بني اجتماعات اللجنة التنفيذية حالياً مناسباً بالنظر إىل ارتفاع حجم خطط إدارة التخلص
 تتطلب االستعراض وادلوافقة عليها.

  يعد حجم الوقت ادلخصص حالياً لكل مرحلة من مراحل استعراض تقدًن ادلشاريع ىو اآلف يف مستواه األدىن
 يكوف رلدياً. الضروري. لذا فإف تنقيح ادلواعيد النهائية قد ال

 

اض واعتماد مقًتحات ادلشاريع يف إطار فعالية واتساؽ وكفاءة اإلجراءات وادلمارسات اخلاصة بوضع واستعر 
 الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ

  ،ظهر توافق يف اآلراء بأف إجراءات وضع مقًتحات ادلشاريع واستعراضها واعتمادىا، إجراءات فعالة وشفافة
 وتتسم عموماً بالكفاءة.

  لوحظ مؤخرًا أف ذلا قدرة نظاـ الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ على استيعاب احلجم الضخم من ادلشاريع اليت
مبا يف ذلك من جانب الوكاالت يف إعداد ادلقًتحات، ومن جانب األمانة  - خطط إلدارة التخلص التدرغلي

ينبغي أف تعترب شاىدًا على فعالية وكفاءة  - الستعراض تلك ادلقًتحات واللجنة التنفيذية للموافقة عليها
 .إجراءات الصندوؽ اخلاصة بادلوافقة على ادلشاريع

 .عملية دتويل الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ يعتربىا أصحاب ادلصلحة حلد كبي عملية سليمة 
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 فعالية وكفاءة إجراءات وشلارسات الرصد واإلببلغ

  ،تتصف شلارسات الرصد واإلببلغ بالفعالية، وخباصة من ناحية رصد التقدـ ادلايل وحتقيق ادلعامل القياسية
كشف ورصد ادلعوقات والتأخيات للمشاريع إىل حني إزالتها، وحتديد الوقت الذي تتم فيو تلبية الشروط و 

 ادلربرة للموافقة على الشرػلة التالية من التمويل.

  إجراءات الرصد واإلببلغ احلالية ليست بالقدر ادلتوخى من التنسيق والكفاءة. وقد وجد التقييم توافقًا يف
كاالت واللجنة التنفيذية واألمانة بشأف وجود قدر من التداخل يف شروط اإلببلغ وذلك فيما اآلراء بني الو 

يتعلق مبا غلب أف تقدمو الوكاالت إىل األمانة. وقد نفذت أنشطة أولية الستعراض شروط اإلببلغ وحتديد 
 الفرص اخلاصة بالتنسيق.

 كيد النتائجقدرة وكفاية التقييم الداخلي وآليات التحقق على رصد وتأ

  يعد نطاؽ وظيفة تقييم الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ مبلئمًا بالنظر إىل ضيق نطاؽ أنشطة الصندوؽ ادلتعدد
 .6األطراؼ وإمكانية تأكيد النتائج عرب اإلببلغ مبوجب ادلادة 

  ات وجد أف التحقق ينطوي على تأثي إغلايب عمومًا لكونو يوفر معلومات إضافية عن نظم ترخيص الصادر
واحلصص إضافة إىل العمل مبثابة آلية حتقق من بيانات االستياد مقارنة بادلصادر ادلتعددة، مبا يف ذلك بيانات 

 اجلمارؾ والبيانات احلكومية األخرى للمساعدة يف التأكد من أف التخلص قد مت فعلياً.

  ية التحقق غي أف أصحاب ادلصلحة عموماً تغذية مرتدة إغلابية عن عمل 4تقدـ البلداف العاملة مبوجب ادلادة
 كثياً ما يوردوف أف زلدودية إمكانية احلصوؿ على البيانات تشكل صعوبة أماـ عملية التحقق.

 مدى تطويع السياسات واإلجراءات وحتسينها بناًء على اخلربات والظروؼ ذات الصلة

  اجلديدة جزء ال يتجزأ من الكيفية اليت تطويع السياسات وادلبادئ التوجيهية بناًء على ادلسائل أو الظروؼ
 .تشتغل هبا اللجنة التنفيذية وىو عامل مهم ومساعد يف النجاح العاـ للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ

 أو ‘‘ التطويع’’ختضع إىل  يوجد فهم يف أوساط بعض أصحاب ادلصلحة أف السياسات واإلجراءات ال
 ، بالسهولة اليت تضاؼ هبا.‘‘للتحسني’’

، وكذلك بني البلداف ذات 4من ادلادة  2ض توزيع التمويل فيما بني أقاليم األطراؼ العاملة مبوجب الفقرة استعرا
 حجم االستهبلؾ ادلنخفض والبلداف ذات حجم االستهبلؾ غي ادلنخفض

  9 تقريبًا من رلموع ادلوارد ادلالية من الصندوؽ 22تلقت البلداف ذات حجم االستهبلؾ ادلنخفض ما نسبتو
9 من رلموع استهبلؾ البلداف 2ادلتعدد األطراؼ، وىو مبلغ أعلى نسبيًا من حصتها من االستهبلؾ )ضلو 

 من ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف(. 4العاملة مبوجب ادلادة 

  وحىت ىذا التاريخ، ؽلكن استنتاج أنو مت حتقيق توازف مناسب وأف التمويل كاف كافياً، بالنظر إىل ارتفاع
 تثاؿ لربوتوكوؿ مونًتياؿ.مستويات االم

 تتلقى  يسود قلق يف أوساط بعض أصحاب ادلصلحة من أف البلداف ذات حجم االستهبلؾ ادلنخفض قد ال
 ادلوارد ادلالية الكافية لتحقيق االمتثاؿ للتخلص من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية.
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ية يف تيسي تنفيذ األحكاـ اخلاصة بنقل التكنولوجيا مبوجب مدى دور الربامج وادلشاريع ادلعتمدة يف إطار اآللية ادلال
من بروتوكوؿ مونًتياؿ وادلقررات ذات الصلة الصادرة عن األطراؼ، مع مراعاة ادلنشأ  ألف 22و 22ادلادتني 

 وادلنطقة اجلغرافية للتكنولوجيا ادلقدمة يف عينة شلثلة من ادلشاريع

 يف شراء التكنولوجيا عمليات مفتوحة وتراعي الفعالية التكاليفية،  وجد أف العمليات اليت تتبعها الوكاالت
 والفعالية التقنية، والقدرة على التنفيذ والعوامل ادلوضوعية األخرى.

 تسجل يف أي نظاـ إلدارة البيانات  يتم تسجيل التكنولوجيا ادلختارة بطريقة نظامية يف وثائق ادلشاريع وال ال
 طراؼ.بواسطة الصندوؽ ادلتعدد األ

  على اختيار التكنولوجيا يف البلداف العاملة  4قد يؤثر عامل القرب اجلغرايف للبلداف غي العاملة مبوجب ادلادة
 ، وللجنة التنفيذية القدرة على التأثي يف اجتاه اختيار التكنولوجيا.4مبوجب ادلادة 

 الدروس ادلستفادة بالنظر إىل التحديات ادلستقبلية أماـ بروتوكوؿ مونًتياؿ والصندوؽ ادلتعدد األطراؼ
 ذلك النهج ادلوجو  تعدد األطراؼ أداة لنجاحو مبا يفكانت بعض اجلوانب الرئيسية لطريقة عمل الصندوؽ ادل

ستخداـ ادلتساوؽ دلبدأ التكاليف واال، عاحلصوؿ على دتويل ادلشرو  قيق اإلمتثاؿ، والسرعة النسبية يفضلو حت
وجهود  يوالدعم ادلتواصل للتعزيز ادلؤسس ،تتسم بالشفافية ماؿ التعاونية واليتاإلضافية ،وعملية ختطيط األع

 .املشال بناء القدرات وصنع القرار ادلستني بالتحليل التقين

 ذلك وضع أطر تنظيمية وقانونية ، قوى قبل تنفيذ عملية التخلص ويشمل  ال بد من وضع إطار سياسايت
 .اجلمارؾ وتنفيذ نظم احلصص والًتاخيص يوتنمية عمليات تدريب موظف

  الحظ أصحاب ادلصلحة قيمة مشاريع البياف العملي وحثوا على االستفادة من ىذه ادلشاريع لتهيئة اجملاؿ
 لبلبتكارات يف ادلرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرغلي.

 أعلية وجود عبلقات قوية مع الصناعة أثناء فًتة التخلص التدرغلي  4بلداف العاملة مبوجب ادلادة الحظت ال
من مركبات الكربوف الكلورية فلورية وأحملت إىل أنو من ادلهم احملافظة على وجود تلك العبلقات خبلؿ فًتة 

 التقليل التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية.

  نة الفرص ادلتاحة يف الوقت القريب مقارنة باألىداؼ الطويلة األجل يف مستقبل عملية التخلص.ينبغي مواز 

 .ينبغي تطويع السياسات وادلبادئ التوجيهية من أجل التصدي للقضايا ادلعينة والظروؼ ادلتغية 

 من تويل زماـ  4ادلادة مكن النهج القطري الذي يتبعو الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ ادلعنيني يف البلداف العاملة ب
 األمور واكتساب القدرات.

  اكتسب الصندوؽ معرفة مؤسسية وتعليمًا تقنيًا طواؿ الربع ادلاضي من القرف شكل موردًا لعمليات التحوؿ
 القطاعي يف ادلستقبل.
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 الدروس ادلستفادة للمؤسسات واالتفاقات البيئية الدولية األخرى

 ستثمارات صلاح إ العوامل احملركة بالغة األعلية يفة واحلكومات وإلتزاماهتا من تعترب إستدامة الكيانات اخلاص
وؽ دالصن رلاؿ الًتكيز ادلتعلق بادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف بالنظر اىل اهنا توجد أبضا يف مرفق البيئة العادلية يف

وفي التمويل ادلشًتؾ شلا تذلك من خبلؿ  ادلتعددة األطراؼ. كذلك فإف مشاركة القطاع اخلاص القوية مبا يف
 .سرعة التخلص من ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف وإستدامة ذلك يسهم يف

 هتا مبرحلة حتوؿ، توقفت وحدات األوزوف الوطنية عن العمل بعد إنتهاء الدعم اقتصادادتر  وىف البلداف اليت
تتعرض شلا  ة اليتيعاجلة األخطار ادلتبقد ػلوؿ دوف وضع التدابي البلزمة دلقدـ من مرفق البيئة العادلية شلا ادلق
ذلك ادلواد اذليدرو كلورو فلورو كربونية، وتدمي ادلخزونات غي ادلطلوبة من ادلواد  ة األوزوف مبا يفقطب

 .ادلستنفدة لؤلوزوف

 ألف جزئيادلية أقل تكلفة من تلك ادلتعلقة بالصندوؽ ادلتعدد األطراؼ وذلك كانت عمليات مرفق البيئة العا 
 .ـ دائما بإجراءات التمويل اإلضايفمشروع ادلرفق ال يلتز 
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 واألخطارالضعف والفرص نقاط القوة و  جوانب
. اآللية ادلاليةبهددات ادلرتبطة ادلالفرص و و  ،الضعفو القوة طلبًا لتعيني أوجو  لتقييمااختصاصات  تضمنت

إجراء  إضافة إىل ،صلحة اآلخرينوأصحاب ادل واألمانة والوكاالت األطراؼ بني شاوراتادل وعلى ضوء
 من تلك الفئات. يف كل فئة من النقاط يدعدالوسع، مت العثور على ماستعراض مكتيب 

فعاؿ عملت بشكل والعوامل اليت الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ  اإلغلابية اليت حققها صلازاتوبناًء على اإل
آللية ادلالية لربوتوكوؿ لشامل النموذج . فالةالقو  أوجو من عدداً فقد وجد ادلقيم النتائج، وأدت إىل تلك 

 لبلتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ وؽلكن اعتباره ظلوذجاً  بصفة استثنائية مونًتياؿ يعمل بشكل جيد
ربطًا مباشراً. كما أف  واالمتثاؿيربط التمويل أىداؼ واضحة، ومشاركة عادلية، و ب األخرى؛ حيث أنو يتميز

وتتسم  فعالة وشفافة واستعراضها وادلوافقة عليها إجراءات مقًتحات ادلشاريعضع اخلاصة بو  جراءاتاإل
من احلجم الضخم  استيعابعلى قدرة نظاـ الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ  منىذا عمومًا بالكفاءة. ويتضح 

مويل وباإلضافة إىل ذلك، فإف عملية احلصوؿ على الت. ادلوافقة حتريكها عرب عملية طلبات التمويل وسرعة
بشكل ثابت على رتيع أصحاب ادلصلحة. وىناؾ وجو قوة  مبادئ توجيهية واضحة تطبق توجدو  مباشرة

 بانتظاـ بناء على السياسات وادلبادئ التوجيهيةستكمل وتعلى التكيف؛  قدرة اآللية ادلاليةآخر يتمثل يف 
 .دلشاريعمقًتحات ا عرب اجلديدة اليت تنشأ، على سبيل ادلثاؿ، أو الظروؼ القضايا

م تلك القرارات عتد، و اجلادة فاوضاتادل على أساسقرارات اللجنة التنفيذية وادلبادئ التوجيهية قـو وت
التكنولوجيا فريق الوصوؿ إىل سهولة نية من خبلؿ تقال ةمن البيانات واخلرب  ضخمة كميةوادلبادئ التوجيهية  

وارد ادلعادلة وختصص  التنفيذيةأف اللجنة  علىأصحاب ادلصلحة بصفة عامة . ويتفق والتقييم االقتصادي
 .بطريقة حتقق التوازف العادؿ اليةادل

 إحداث يف اً جحانكاف بناء القدرات وادللكية و  القطري الذي يتبعو الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ النهجيشجع 
القدرات دلساعدة دتويل التعزيز ادلؤسسي وجهود بناء . ويعد نتائج مستدامة حتقيقصناعة و يف قطاع ال تحوؿال
وتظل ىذه  خاص لآلليةبوجو قوة واحملافظة عليو عنصر  حتقيق االمتثاؿيف  4ادلادة  العاملة مبوجب بلدافال

فإف  ذلك، نع فضبلً و تكتسب األعلية أثناء التخفيض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية.  اجلهود
يف ىاـ ثبت أهنا عنصر مساىم  6ادلادة ادلبلغ عنها مبوجب  بياناتالن خبلؿ معلى تأكيد النتائج  ةقدر ال

ادلذكورة دتكن  القوة. ونتيجة ألوجو فعاؿبشكل  احملرزصلاح الصندوؽ وضماف االمتثاؿ وقياس التقدـ  بياف
ادلواد إنتاج واستهبلؾ  التخلص التدرغلي منيف  من حتقيق صلاح بارز حقيقةً تعدد األطراؼ ادللصندوؽ ا

 متنوعة. وعرب قطاعات صناعية من ادلواد الكيميائية رلموعات متعددةيف  لؤلوزوفادلستنفدة 
الذي يتبعو الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ باعتباره وجهًا مهمًا من  لبلمتثاؿأف ينظر إىل النهج ادلوجو ؽلكن و 

عدد األطراؼ تركيز الصندوؽ ادلتفإف  سابقال ُأشي يف كماأوجو القوة والضعف يف ذات الوقت للصندوؽ. و 
بلمتثاؿ ألىداؼ وتنفيذىا قد أدى إىل وجود سجل متابعة فريد ل على االمتثاؿ طواؿ ختطيط ادلشاريع

. الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ مقدرة لنموذجميزة  يعتربمن ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف و التاـ التخلص التدرغلي 
تعدد ادللصندوؽ اقدرة أدى إىل حتجيم صارمة، قد  جداوؿ امتثاؿومبا يضمو من  ىذا النهج، غي أف

ها غي من ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف ولكنالتاـ للتخلص التدرغلي مهمة  أخرىعلى التصدي لقضايا  األطراؼ
، وغي ذلك من الرقابة على ادلواد لبلمتثاؿ للربوتوكوؿ، مبا يف ذلك تدمي ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوفمهمة 

 ية عمرىا.ادلستنفدة لؤلوزوف يف هنا
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اشًتاطات  تداخل يفن وجود يف اآلراء عضعف أخرى. وقد وجد التقييم توافقًا  نقاطوجود  لوحظ أيضاً 
 تكوف لدى وباإلضافة إىل ذلك، قدحيث ما غلب أف تقـو الوكاالت بتقدؽلو إىل األمانة.  نماإلببلغ 

رة التخلص التدرغلي، وىناؾ رلاالت ات ادلعتمدة بشأف خطط إداتوجيهلالوكاالت واألمانة تفسيات سلتلفة ل
قد يكوف من ادلفيد أف تصدر ذلا توجيهات أوضح بشأف خطط إدارة التخلص التدرغلي. فبطريقة أو أخرى، 

إجرائية تبني كذلك القوة العامة لنموذج التمويل  أوفإف أوجو الضعف ىذه وىي تُعد إىل حد كبي إدارية 
عدـ أو  أي أنو على الرغم من وجود بعض أوجو الضعف اإلجرائية الذي يتبعو الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ،

تنفيذ يف  اتتأخي ال، بغض النظر عن جتربة على ذلك كمثاؿ زلددزلققة.   ةهمنتائج مىناؾ زاؿ ت ال الكفاءة
اؿ تز  ال 4 الفرع، فإف األغلبية العظمى من األطراؼ العاملة مبوجب ادلادةيف  كمياً على النحو احملدد  ادلشاريع 

منو من طط للتخلص ؼل امفإف  وبادلثل،. االمتثاؿ مبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿيف  هاأىدافب الوفاءقادرة على 
حتقيق ىذه التاـ. و  التخلص التدرغلي ا حتقق مندلمعاداًل  يأساسكاف بشكل ادلستنفدة لؤلوزوف  ادلواد 

 .لآللية ادلالية لامشعلى األداء ال ينعكس إغلاباً  اتساالقي
من أجل تعزيز  قضايا بيئية أخرىروابط مع  إقامةعلى  فرصتني رئيستني يشتمل كل منهماحتديد  جرى

مع وتدمي ادللوثات جب اربطهىو ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف  تدمي لتعزيز. فمن الفرص احملتملة أىداؼ األوزوف
األطراؼ يف اتفاقية ستكهومل بشأف  نظر يف التعاوف مع مؤدترأف تاللجنة التنفيذية  ودقد ت. و العضوية الثابتة

قامة تعاوف مع اآللة ادلالية إويتعني  متبادلة. فعامن حتققفرص تدمي يف السعي إلغلاد ادللوثات العضوية الثابتة 
يتوفر  قد. فبط بني األوزوف وادلناخواالر يف فرص زلتملة إضافية وىناؾ  ية إستكهومل ومرفق البيئة العادليةقتفاال
أو التابعة لربوتوكوؿ كيوتو  النظيفة التنميةآلية طريق ن عسواء  - شًتؾ من خبلؿ سوؽ الكربوفمويل ادلالت

ن عوكذلك  - الطوعيةمن خبلؿ السوؽ و ، للمناخ نظاـ الدويلال إطارعليها يف إقراض تنشأ ويتفق  آلية
 ةمثل مرفق البيئة العادلي ادلناخرلاؿ  يف واليةاليت ذلا  الصناديق البيئية ادلتعددة األطراؼ األخرىطريق 

بالتقليل التدرغلي من مركبات  ادلرتبطةمن كفاءة الطاقة ادلنافع ادلشًتكة من أجل تعزيز والصندوؽ األخضر، 
 هاج برارلا دمبإ، اتآزر يف مشاريعهحاليًا إلغلاد أوجو وكاالت البعض الكربوف اذليدروكلورية فلورية. وتسعى 

من خبلؿ سوؽ الكربوف الطوعي متاحاً ىل ذلك، قد يكوف التمويل ادلشًتؾ وباإلضافة إ. آليات التمويل مع
 ييامع رابطة تقد وافق. و 4ادلادة العاملة ب بلدافاليف  وتدميىا ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوفاسًتداد لدعم 

. لؤلوزوفشروع تدمي ادلواد ادلستنفدة مب اخلاصة منهجية جديدة ذلذه األنشطة ة مؤخرًا علىالكربوف الطوعي
متابعة أوجو على التفكي يف وكاالت الوحدات األوزوف الوطنية و  تشجيع ينبغي للجنة التنفيذية أف تنظر يفو 

اإلشارة إىل أف  ادلهم. بيد أنو من تعزيز جدوؿ أعماؿ األوزوف تساعد يف وهناكاآلنفة الذكر ل ابطو التآزر والر 
تعبئة ’’ بعض أنشطةادلوافقة اآلف على  توقد دت ؛وحتدياتتكاليف  ادلذكورة تنطوي علىالتآزر متابعة أوجو 

 ‘‘.ادلوارد
ىناؾ بلداف  و . يف ادلستقبل وصلاح أماـ أخطارأيضًا  الصندوؽ ادلتعدد األطراؼوبالنظر إىل ادلستقبل، يواجو 

 يف عاـ خلص من بروميد ادليثيلاالمتثاؿ جلدوؿ الت إىل مساعدة إضافية من أجلكثية يتوقع أف حتتاج 
عدـ  وابعض ادلزارعني أوضحبالنظر إىل أف تراجع حدوث  احتماؿوجود  الوكاالتالحظت ، و 1224

ركبات الكربوف مب فيما يتعلقو  .الوسطىوأمريكا يف أفريقيا  وخاصة ن بدائل بروميد ادليثيلمرضاىم 
، على 1221اـ يف عخطط إدارة التخلص التدرغلي  بلداً  24 يقدـ أفمن ادلتوقع اذليدروكلورية فلورية، 

إلكماؿ صياغة خططها إلدارة التخلص  ادلطلوبة األنشطة األوليةبعد  كملتمل  دافلبست وجود  الرغم من
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العاملة مبوجب  بلدافالبعض تواجو ، قد ني عديدةع يستغرؽ عادة سنير اظر إىل أف تنفيذ ادلشالتدرغلي. وبالن
 . وأعرب1224التخفيض التدرغلي يف عاـ و  1222عاـ  تجميدأىداؼ الالوفاء ب يفصعوبات  4ادلادة 
على الوفاء قلق إزاء قدرة البلداف ذات حجم االستهبلؾ ادلنخفض العن  أصحاب ادلصلحة أيضاً بعض 

اطلفاض  توقع ظل ، يفدلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية التدرغلي يف التخفيض ستقببلً بادلعايي القياسية م
انتباه اللجنة التنفيذية  شواغلىذه الستقتضي و لصرؼ األمواؿ.  منية ادلتوقعةمستويات التمويل واجلداوؿ الز 

ؤلوزوف الوطنية لوحدات والوكاالت الواىتماـ ىذه  ألىداؼ االمتثاؿلضماف أف تكوف سياساهتا داعمة 
 معقولة باحلد الذي يتوقع أف حتقق االمتثاؿ. ططهاضماف أف تكوف خل

ديد فرقة العمل ادلعنية بتج يف تقريرُأشي  كما. و آخر حتدياً  التمويل مستقببلً يف  قيق استقرارأف ؽلثل حت وؽلكن
ت التمويل فإف احتياجا، 1223 - 1221ة ًت فللالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي ادلوارد التابعة لفريق 

يل لفًتيت . فاحتياجات التمو 1212عاـ الاجتاه تزايد حىت وخطتها إلدارة التخلص التدرغلي تشي إىل وجود 
الثبلث من فًتات مستويات التمويل يف أي  تزيد عن 1212 - 1227و 1226 - 1224السنتني 

 مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية. يف استهبلؾ ادلتزايدة السابقة لدعم التخفيضات ادلاضية سنوات
 التوصيات

بشكل أساسي  - 11/1للمقرر  2فق على النحو ادلعتمد يف ادلر  - التقييمتركز االختصاصات اخلاصة هبذا 
أداء يف ىذه اجملاالت، وجد ادلقيموف أف . و اإلجراءات اإلدارية لآللية ادلاليةعلى و  ةققلنتائج احملعلى ا

تعدد ادللصندوؽ السابقة، فقد حقق ا الستنتاجاتورد يف اكما . و الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ يستحق الثناء
 ،آليات التمويل اكتسبتادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف، و  وإنتاج استهبلؾمن التخلص  ًا باىرًا يفاألطراؼ صلاح

تحسني بإجراء تغيات رئيسية ل ادلقيموفيوصي  ال ،. وعموماً عير اادلش خربات يف رلاؿربع قرف فًتة طواؿ 
 خارج نطاؽ ىذاأمر معينة  اتقضايا سياسأي النتائج وإعادة ىيكلة اإلجراءات اإلدارية، والتعليق على 

التحديات اجلديدة ادلرتبطة وخصوصاً يف ظل  للتحسن، على الدواـ رلاؿ ىناؾ. وعلى ضوء ما تقدـ، التقييم
، حسبما ىو مطلوب التوصيات. وىكذا فإف مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةبالتخفيض التدرغلي من 

أنشطة  ات؛صنع القرار  ةالتنظيمية وعملي: النتائج احملققة؛ الفعالية بالتايل يتعلق يف االختصاصات، تقدـ فيما
 .والتعاوف مع ادلنظمات األخرى ؛بناء القدرات؛ فعالية نقل التكنولوجياو نشر ادلعلومات 

 :المحققة نتائجال
  خطط إدارة التخلص التدرغلي يف ًنتقد على 4ادلادة  العاملة مبوجب بلدافالتشجيع 

خطط إدارة  بدء يف تنفيذ االسًتاتيجيات يفيف أقرب وقت شلكن والاألوىل ادلتبقية  ادلرحلة
 إبطاء. دوفالتخلص التدرغلي ادلعتمدة يف ادلرحلة األوىل 

  ارة التخلص إدطط ع خلير اادلشإعداد  دلوافقة على دتويلعلى اتشجيع اللجنة التنفيذية
 يف أقرب وقت شلكن. الثانية التدرغلي يف مرحلتها

 بروميد ادليثيل من أجل حتقيق الوصوؿ إىل ادلعلم  تعزيز اجلهود للتخلص التدرغلي التاـ من
 .1224الرئيسي لعاـ القياسي 
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 :الفعالية التنظيمية وعمليات صنع القرار

  استعراض وتوحيد اشًتاطات اإلببلغ يف ظل التعقيد اجلديد خلطط إدارة التخلص
 التدرغلي واالتفاقات ادلتعددة السنوات األخرى.

  اد خطط التخلص التدرغلي وحتسني اتساؽ بشأف إعد التوجيهاتعلى  صوؿاحلحتسني
 التوجيهات.

 د خطط إدارة التخلص التدرغلي.تقييم نوعية إعدا 

 أنشطة نشر المعلومات وبناء القدرات:

 حجم اصة للبلداف ذات خب، و يف ادلستقبل لتعزيز ادلؤسسيل توافر التمويل يف النظر
 .االستهبلؾ ادلنخفض

 فعالية نقل التكنولوجيا:

 نظر يف متابعة نقل التكنولوجيا بصورة نظامية.ال 

 التعاون مع المنظمات األخرى:

 تعزيز  من أجل األوزوفمع ادلناخ وادللوثات العضوية الثابتة و التآزر والروابط أوجو  متابعة
 .جدوؿ أعماؿ األوزوف

_____________ 


