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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

 لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  الرابع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2015مايو/أيار  22-18، مونتريال
  

  
 تقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات

  

  
 عنتقديم التقارير السنوية الخاصة باستخدام قاعدة البيانات  عنتقدم ھذه الوثيقة معلومات إلى اللجنة التنفيذية  -1
  1).ھ( 63/61لمقرر عمال بامتعددة السنوات، التفاقات اال

  بياناتال إدخال

إضافة المزيد من المعلومات في قاعدة  تتم 2،الثاني والسبعين منذ التقرير األخير المقدم إلى االجتماع -2
 3(د). 63/61بمتطلبات المقرر  ال تفيالحاالت ناقصة والبيانات المدخلة في العديد من فقد كانت البيانات. ومع ذلك، 

المواد  إزالةخطط إدارة اتفاقا ل 146 البالغ عددھا متعددة السنواتالتفاقات الواردة في االلتقييم اكتمال المعلومات و
كبيرة موظفي  المعنية، قامتالوكاالت الثنائية والمنفذة  كما تقدمھافي قاعدة البيانات،  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ة:في الفئات الثالث التالي ھاتجميعالرصد والتقييم ب

الخطة الشاملة واألنشطة ھا المتعلقة بمتعددة السنوات للبلدان التي تم تحديث بياناتالتفاقات االالفئة األولى: 
  )؛2014 /كانون األولديسمبر حتىفي خطة التنفيذ السنوية (المقررة 

لبعض أو  ناقصةالشاملة، ولكن البيانات التي أدخلت خطتھا متعددة السنوات للبلدان التفاقات االالفئة الثانية: 
  في خطة التنفيذ السنوية؛ مقررةأنشطة التي تشمل كل السنوات 

في  المقررةكل من الخطة الشاملة واألنشطة  التي تنقصھامتعددة السنوات للبلدان ال تفاقاتاالالفئة الثالثة: 
  ة.خطة التنفيذ السنوي

                                                 
  الرصد والتقييم إبالغ اللجنة التنفيذية عن حالة تحديث المعلومات الواردة في جداول قاعدة البيانات. موظفي ةكبير إلىلب طُ  1
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/8.  
المواد خطة إدارة إزالة الموافقة على  االتفاقات المتعددة السنوات بمجرد في قاعدة بيانات المدخالتتحديث بالوكاالت المنفذة "مطالبة  3

التنفيذ خطط و بالكامل لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالمخططة  الموافق عليھالتعكس األنشطة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 (د)). 63/61 المقرر( تقديم الشريحة التالية"التي يتم فيھا سنة ال من ضمنھاالصلة حتى و اتذ ةالسنوي
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2 

في  26 ه لم يتم تحديث إال. ويالحظ أنالمختلفة متعددة السنوات في الفئاتالتفاقات االتوزيع  1الجدول  ويبين -3
 74ناقصة للنسبة المتبقية البالغة متعددة السنوات في قاعدة البيانات، في حين أن المعلومات التفاقات االالمائة فقط من 

  ة.شاملالخطة الأو /تنفيذ السنوية والفي المائة في خطة 

وفقا الكتمال إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية متعددة السنوات لخطط التفاقات االتوزيع  -1الجدول 
  تالمعلوما
 المجموع الثالثة الثانيةاألولىالفئة

 146 27 81 38 عدد البلدان

 100 19 55 26 النسبة المئوية (%)

  

ت االتفاقات المتعددة السنوات استكمال إدخال بياناالتي تحول دون الرئيسية إلى المعوقات وكاالت وأشارت ال -4
 إذا لم تكنإمكانية توفير ھذه البيانات التفصيلية إزاء  الشواغلبعض عن المھمة وأعربت بھذه عبء العمل المرتبط ك

إضافة إلى ما  البيانات شاقا جمعسيكون و العملية ستستغرق وقتا طويال أنبالنظر إلى  اتمتوفرة في وثائق المشروع
  ة.لزامياإلبيانات البتقديم  اجميع وكاالت أكدت التزامھ غير أن. تالوكاالعلى تكاليف ذلك من على يترتب 

  التوصية

  ة في:قد ترغب اللجنة التنفيذي -5

ة السنوات الوارد في الوثيق ةمتعددات التفاقاالقاعدة بيانات المتعلق بعلما بالتقرير  اإلحاطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8؛  

االتفاقات المتعددة  ملء المعلومات الناقصة في قاعدة بياناتبالوكاالت الثنائية والمنفذة مطالبة   (ب) 
  للجنة التنفيذية؛  الخامس والسبعينفي موعد ال يتجاوز ثمانية أسابيع قبل االجتماع  اوتحديثھ السنوات

 إلىطلب يمكن أن ت اتمباشر في تنفيذ المشروع غير المشاركة بشكلأن الوكاالت الثنائية مالحظة   (ج)
  ا.نيابة عنھبالإلبالغ عن المعلومات المطلوبة في الفقرة (ب) االوكاالت المنفذة 
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