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 معلومات أساسية

والتقييم "أن تعالج على سبيل (ج) الصادر عن اللجنة التنفيذية إلى كبيرة موظفي الرصد 62/6طلب المقرر  .1
ات المستكملة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى واألولوية مسألة إعداد شكل لتقارير اإلنجاز للمشروعات المتعددة السن

 االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية بشأن التقدم."

اللجنة  أحيطتع الوكاالت وم وأعدت كبيرة موظفي الرصد والتقييم مشروع شكل التقرير الذي تمت مناقشته .2
). وتمت 65/6، وذلك في اجتماعھا الخامس والستين (المقرر عليه بعد إجراء تعديالت إضافيةعلما بالشكل التنفيذية 

بعد ذلك ترجمة شكل تقرير إنجاز المشروعات المتعددة السنوات في نسخة إلكترونية. وتم تعيين استشاري لھذا 
 بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة.الغرض. وأجريت عدة اختبارات 

إليجاز البيانات من مختلف تقارير إنجاز مشروعات االتفاقات المتعددة  جامعوأعد مشروع شكل التقرير ال .3
لم يمكن من الممكن إعداد  غير أنهالبيانات.  توافرالسنوات. وھذه نسخة أولية من الشكل يمكن تعديلھا بعد ذلك بمجرد 

 ظرا الستالم تقديم واحد فقط من اليوئنديبي بشأن مشروع في غانا.ن جامعتقرير 

إنجاز مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات ولكنھا لم تقدمھا. وقد يرجع ذلك  روأعدت وكاالت كثيرة تقاري .4
على ضغط اليت نسكالة الرئيسية وإلى أن الوكالة الرئيسية لم تستعرض البيانات، أو أن البيانات غير مكتملة، أو أن ال

 الذي يكمل التقديم.مفتاح "تم استعراضه" 

وربما ال ينبغي إعداد تقارير إنجاز مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات في نفس وقت إعداد التقارير  .5
  من األسھل للوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم نوع تقرير واحد في كل اجتماع. ربما كاناألخرى. 

  توصياتال

ب ا .6 د ترغ ة ق ي الوثيق ة ف ات المقدم ا بالمعلوم ة علم ي اإلحاط ة ف ة التنفيذي للجن
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/8  ارير دم تق ذة أن تق ة والمنف االت الثنائي ى الوك ب إل روعات إوتطل از مش نج

 االتفاقات المتعددة السنوات إلى ثاني اجتماع سنوي للجنة التنفيذية.
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