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 تقرير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات 
 (ب))76/6(المقرر 

  
  خلفية

بيانات االتفاقات المتعددة السنوات المعلومات المتعلقة بأنشطة اإلزالة المدرجة في شرائح تنفيذ تسجل قاعدة   -1
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم استعراضھا وتنقيحھا في العديد من المناسبات لمعالجة 

 أساسا قضايا تقنية طرحھا مستخدمون أساسيون لقاعدة البيانات.

 لمناقشات التي جرت منذ االجتماع الرابع والسبعينا

طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الرابع والسبعين إلى كبير موظفي الرصد والتقييم واألمانة، تقديم "خيارات  -2
يارات لتقليل العبء على الوكاالت الثنائية والمنفذة عند تقديم معلومات لقاعدة بيانات االتفاقات متعددة السنوات" و"خ

لتمكين البلدان المعنية من تأكيد البيانات التي تدخل في قاعدة بيانات االتفاقات متعددة السنوات من قبل الوكاالت الثنائية 
وفي وقت الحق، قدمت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الخامس والسبعين  .))2و( )1((ب)74/6والمنفذة" (المقرر 

تجنب ازدواجية متطلبات اإلبالغ، وإدراج معلومات ذات صلة من وثائق  مبادئ عامة بشأن ھذه المسألة مثل
المشروعات المقدمة إلى األمانة لتجنب زيادة األعباء اإلدارية، وطلبت إلى كبير موظفي الرصد والتقييم واألمانة 

اللجنة التنفيذية لمواصلة وتقديم تقرير إلى  74/6"العمل بشكل وثيق مع الوكاالت الثنائية والمنفذة بشأن تنفيذ المقرر 
 (ب)).75/6النظر في المسألة خالل االجتماع السادس والسبعين" (المقرر 

الوثيقة موظفي الرصد والتقييم في االجتماع السادس والسبعين للجنة  كبيرقدم و -3
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8ات سمبسطة معلومات على مستوى المؤسالبيانات القاعدة تجمع أن  التي اقترحت، و

ه سيتم إعداد ، وأشار إلى أنالتي يتعين إزالتھا وكربونيةفلورروالھيدروكلوالمواد التكاليف المرتبطة بھا وكميات و فقط
قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب و. الطلبات المنفذة للحصول على موافقة من البلدان قبل تقديمالثنائية ولوكاالت ل نموذج

 (ب)).76/6عن حالة التنفيذ (المقرر  السابع والسبعينأن يقدم تقريرا إلى االجتماع  موظفي الرصد والتقييم إلى كبير
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 76/6 المتخذة لمعالجة المقررجراءات اإل

استنادا جرد المؤسسات (وھي قاعدة بيانات األمانة قاعدة بيانات جديدة،  أنشأت(ب)، 76/6استجابة للمقرر  -4
على نطاق واسع)،  والمنفذةالوكاالت الثنائية  تستخدمھاي ت، والالموافق عليھاجرد المشروعات ھيكل قاعدة بيانات  إلى
التي تم تمويلھا من خالل  مؤسسات الصناعات التحويليةجميع عن تقديم معلومات  والمنفذةالوكاالت الثنائية إلى ب لِ طُ و

سيتم تحديث قاعدة ونولوجيات بديلة. إلى تك وكربونيةفلورروالھيدروكلوالمواد لتحويل من لالصندوق المتعدد األطراف 
، أو عندما فيھا لتحويلإلجراء اجديدة  مؤسساتكل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية بعد الموافقة على بعد البيانات 

في قاعدة البيانات مع تطور التحويل (على سبيل المثال، التغيرات في التمويل ما مؤسسة بتتغير المعلومات المتعلقة 
 مختارة).ال، وفي التكنولوجيا وافق عليه أو المنصرفالم

ناقشت األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة شكل قاعدة بيانات  1المشترك بين الوكاالت، خالل اجتماع التنسيقو -5
 Microsoftشكل برمجية (في المؤسسات جردبيانات اعدة . وتم توزيع تطبيقات قھاوسير عملالمؤسسات  جرد

Access برمجيةو Microsoft Excel (مدخالت.لتقديم لى الوكاالت الثنائية والمنفذة ع 

مثمرة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، المناقشات الواألمانة مع التقدير موظفي الرصد والتقييم  كبير والحظ -6
إجراء تحليل مح بمما يسكافة المعلومات ذات الصلة على مستوى المؤسسة  يرصدتطبيق من شأنه أن اختتمت بوالتي 

تم تطوير قاعدة  وبالنظر إلى أنهد والتقييم. وكذلك للرصالستعراض المشروعات والتقارير التي طلبتھا اللجنة التنفيذية، 
 إلى كبيرطلب في أن تجنة التنفيذية للقد ترغب امن قبل الوكاالت الثنائية والمنفذة،  تحديثھابيانات ويجري حاليا ال

التي تتطلب انتباه اللجنة  المؤسسات جردقاعدة بيانات بأن يقدم في المستقبل أي قضايا تتعلق م موظفي الرصد والتقيي
 التنفيذية.

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -7

(ب)) الوارد في الوثيقة 76/6(المقرر اإلحاطة علما بتقرير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات   (أ) 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/8؛ 

إدخال المعلومات ذات الصلة في قاعدة بيانات بحاليا تقوم كذلك أن الوكاالت الثنائية والمنفذة  مالحظة  (ب)
 مولھاالتي و روفلوروكربونيةالھيدروكلوالتي تستخدم المواد جميع المؤسسات ل المؤسسات جرد

تحديث قاعدة البيانات بعد كل اجتماع للجنة التنفيذية عندما  سيجريالصندوق المتعدد األطراف، وأنه 
 مؤسسةبتغيير المعلومات المتعلقة  ما، أو عندفيھا لتحويلجراء اجديدة إل مؤسساتالموافقة على  تتم
 ما؛

ما للجنة التنفيذية في حالة  قادمأن يقدم تقريرا إلى اجتماع موظفي الرصد والتقييم  كبير إلىأن تطلب   (ج)
 .المؤسسات جردقاعدة بيانات بتتعلق  قضايامعالجة أي ستحتاج إلى اللجنة التنفيذية  ا كانتإذ
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