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 تقرير قاعدة البيانات الخاص باالتفاقات المتعددة السنوات

 
عن االتفاقات المتعددة السنوي تؤّمن ھذه الوثيقة للجنة التنفيذية معلومات عن استعمال قاعدة البيانات للتبليغ  . 1

  .1)ھ( 63/61السنوات، عمالً بالمقرر 
 

 جديد العمل
  
، وتضّمنت: إضافة تثبيت معترف به 2013لقد حصلت أحدث التعديالت التقنية الخاصة بقاعدة البيانات عام  . 2

ً وقابل للطبع؛ وإمكانية تنزيل التقرير بشكل  ً على PDFتلقائيا ؛ وإمكانية إضافة المشروعات الموافق عليھا تلقائيا
  ولم يُبلغ عن أي مسائل تتعلق بإدخال البيانات. الالئحة. ومنذ ذاك الوقت لم تحصل أي تعديالت تقنية أخرى،

 
 دخال البيانات

 
 .أضيف مزيد من المعلومات على قاعدة البيانات ،2ر إلى االجتماع السبعينيمنذ أن تّم تقديم التقرير األخ . 3

سبيل المثال فإن . وعلى 3(د) 63/61ولكن البيانات المدخلة ال تكون كاملة في الغالب، وھي ال تحقق متطلبات المقرر 
فقات؛ والشرح المتعلق بحالة األنشطة نخطة التنفيذ السنوية غير واردة في الغالب، وكذلك المعلومات الخاصة بال

ً لبلدان عديدة، ثمة حاجة لتحسين نوعية البيانات ولتحديث  مفقود في الغالب. وفي حين أن البيانات قد أُدخلت جزئيا

                                                 
  لقد ُطلب من المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم أن ُيعلم اللجنة التنفيذية عن حالة تحديث المعلومات المدرجة في جداول قاعدة البيانات.  1
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/9.  
دارة إزالة لقد ُطلب إلى الوكاالت المنفذة "تحديث اإلدخاالت في قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات في موعد قريب بعد الموافقة على خطة إ  3

ة وخطط يفلورو كربونية لتبيان األنشطة المعتمدة والمصممة من أجل مجمل خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو نالمواد الهيدرو كلورو فلورو كربو 
  (د).63/61التنفيذ السنوية ذات الصلة حتى، وبما في ذلك، سنة تقديم الشريحة التالية" (المقرر 
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2 

ً استعمال قاعدة البيانات استعماالً كامالً، كأداة رصد قات المتعددة اجداول االتف السنوات بانتظام، بحيث يكون ممكنا
  لتنفيذ المشروعات.

 
 توصية

  
 :يةقد ترغب اللجنة التنفيذ . 4
  

ً بالتقرير الخاص بقاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات المدرج في الوثيقة  (أ)  في أن تحيط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/8 ؛ 

  
في أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تسّجل المعلومات الناقصة في قاعدة بيانات االتفاقات  (ب) 

المتعددة السنوات، وأن تحّدثھا في مھلة ال تتعدى ثمانية أسابيع قبل االجتماع الثالث والسبعين للجنة 
 التنفيذية؛ و

  
ً بأن الوكاالت الثنائية ال تي ليست معنية مباشرة في تنفيذ المشروعات قد تطلب من الوكاالت (ج) أن تحيط علما

 المنفذة أن تبلغ المعلومات المطلوبة في الفقرة (ب) نيابة عنھا.
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