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 2017/ تموز يوليه 7إلى  3من   ،بانكوك
 
  

 )77/5(المقرر  حصر خط األساس للمنشئاتتقرير 
 

  خلفية
 
السنوات المعلومات ذات الصلة المرتبطة بأنشطة اإلزالة المدرجة في  ةالمتعدد اتاالتفاق اناتيتسجل قاعدة ب      -1

في عدة مناسبات  اوتنقيحھ اتم استعراضھو. ةيدروکلوروفلوروکربونيخطط إدارة إزالة المواد الھ حائشر ذيخطط تنف
 .غالبا السنوات ةتعددالم اتلقاعدة بيانات االتفاق رئيسيونالتي أثارھا المستخدمون ال الفنية المسائلمعالجة من أجل 

  
 منذ االجتماع الرابع والسبعين مناقشةال
 
 اراتيواألمانة "خ مييموظفي الرصد والتق ريکب من نيالرابع والسبع اجتماعھافي  ةيذيطلبت اللجنة التنف       -2

االتفاقات المتعددة السنوات" و  اناتيالمعلومات لقاعدة ب ميوالمنفذة عند تقد ةيالوکاالت الثنائ عنالعبء  فيلتخف
الثنائية والمنفذة في قاعدة بيانات االتفاقات  الوكاالتتدخلھا  لتيتأكيد البيانات امن البلدان المعنية  نيتمکل اراتي"خ

). وفي وقت الحق، عرضت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس )2(و  )1((ب)  74/6(المقرر  المتعددة السنوات"
المعلومات ذات  وإدراجوالسبعين مبادئ عامة بشأن ھذه المسألة، مثل تجنب االزدواجية في متطلبات تقديم التقارير، 

 شروعاتالمالمتاحة لألمانة لتفادي زيادة العبء اإلداري، وطلبت من مكتب إدارة  المشروعاتالصلة من وثائق 
اللجنة  یإل ري، ورفع تقر74/6المقرر  ذيوالمنفذة بشأن تنف ةيمع الوکاالت الثنائ قربالصغيرة واألمانة "العمل عن 

  (ب)). 75/6"(المقرر  نيالمسألة في االجتماع السادس والسبع فيلمواصلة النظر  ةيذيالتنف
  
 قةيالوث ن،يدس والسبعالصغيرة في االجتماع السا المشروعاتمكتب إدارة  قدم       -3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8 ،مستوى  یمعلومات عل یالمبسطة عل اناتيالتي اقترحت أن تحتوي قاعدة الب
البديلة  يائيةإزالتھا، والمواد الكيم تمتالتي س دروکلوروفلوروکربونيالھ كميات، في جملة أمور، تشملفقط، المنشأة 

، والتكاليف المرتبطة بھا. وأشارت أيضا إلى أنه سيتم وضع نموذج يستند إلى الوكاالت تدريجياالمزمع إدخالھا 
على مستوى المنشأة والحصول على موافقة البلدان قبل  الالزمةالثنائية والمنفذة التي ستتمكن من إدراج المعلومات 
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الصغيرة أن  المشروعاتن مكتب إدارة م ةيذيالحق، طلبت اللجنة التنف تتقديم ھذه المعلومات إلى األمانة. وفي وق
 (ب)). 76/6(ب) (المقرر  75/6المقرر  ذيبشأن حالة تنف نياالجتماع السابع والسبع یإل اريقدم تقري
 
معلومات على  التي تدمجإلى أن قاعدة البيانات  منفذتانفي االجتماع السابع والسبعين، أشارت وكالتان        -4

من األمانة  ةيذيذلك، طلبت اللجنة التنف وبعدالوكاالت والبلدان. كاھل إضافيا على مستوى المنشأة ستفرض عبئا 
جرد  اناتيقاعدة بفي  -  المعلومات ذات الصلة إدراجوالمنفذة بشأن  ةيالمناقشات مع الوکاالت الثنائإجراء  متابعة

من الصندوق  اليالتي تلقت تمو ةيبوندروکلوروفلوروکريالمواد الھ یالقائمة علالمنشآت  عيالمتعلقة بجم  -الشركات 
قدم تقريرا إلى االجتماع التاسع والسبعين يالصغيرة أن  المشروعاتمكتب إدارة  من المتعدد األطراف، وطلبت

  ).77/5(المقرر 
 

  77/5لمعالجة المقرر  إجراءات
 
الوكاالت الذي عقد في  ، واصلت األمانة خالل االجتماع التنسيقي المشترك بين77/5استجابة للمقرر        -5

مشاوراتھا مع الوكاالت الثنائية والمنفذة بشأن المسائل التي تواجھھا في توفير المعلومات  ،2017شباط  /فبراير
تخفيض عدد  ،بين المسائل التي تم توضيحھا بنجاح نوإدراج المعلومات في قاعدة البيانات المقترحة. وم الالزمة
توافر قاعدة البيانات وانات؛ وإدخال قائمة منسدلة سھلة االستعمال إلدخال المعلومات؛ التي تتطلب إدخال البي الحقول

قائمة  وثيقةھذه البإدخالھا. وترد في المرفق األول  يجبفي تنسيق إكسيل. وترشيد تفاصيل معلومات المشروع التي 
ميكروسوفت أسيس و  يتنسيقات في تطبيقالإنشاء تم و. الشركاتالحقول التي يتعين ملؤھا في قائمة قاعدة بيانات جرد 

  .إكسيل وتم إرسالھا إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة
  
، 2017 راني/ حزيهوني یخالل الفترة من مارس/ آذار إل هأن یوالمنفذة عل ةيواتفقت األمانة والوکاالت الثنائ      -6

 یالتي تمت الموافقة عل ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ یالقائمة عل الشركات عيالخاصة بجم اناتيالب سيتم إدخال
 وادخطط إدارة إزالة المكمشروعات مستقلة أو مشمولة في  لة،يبد اتيتکنولوج یإل لھايتحو
 الشركاتلجميع المشروعات المستقبلية التي سيتم فيھا تحويل و. اناتيفي قاعدة الب ،ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

سيتم إدخال  لة،يبد اتيتکنولوج یإل لھايتحو یالتي تمت الموافقة عل ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ دالموا القائمة على
قطاع  خططفي إطار مختلف التي البيانات في غضون شھر واحد بعد الموافقة على المشروع. وفي حالة المنشآت 

مناقشة  تمتس ن،يمثل الص ةيوروفلوروکربوندروکليمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيوالثان یاألول نيالتصنيع للمرحلت
من کل  حةيفي کل شر لھايتحو تميالتي س الكبير بشکل منفصل مع مراعاة عدد الشرکات اناتيإدخال الب اجاتياحت

  على أساس كل حالة على حدة.المحددة خرى األمسائل ال التعامل معخطة قطاع. وسيتم 
 
في  2017 راني/ حزيهوني ةينھا یحت الشركاتجرد  اناتيقاعدة ب ثيموجز عن حالة تحد ريتقر قدميس       -7

 .نياالجتماع التاسع والسبع
 
 توصيةال
 
  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:       -8
 

) الوارد في الوثيقة 77/5(المقرر  جرد الشركاتاإلحاطة علما بتقرير قاعدة بيانات   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/16، 
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 یالقائمة عل بالشركاتوالمنفذة ستدمج المعلومات ذات الصلة  ةيعلما بأن الوکاالت الثنائ واإلحاطة  ) ب(
 اناتيبمساعدة الصندوق المتعدد األطراف في قاعدة ب التي تحولت ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

 .الشركاتجرد 
 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/16 
Annex I 

1 
 

 
Annex I 

 
LIST OF FIELDS FOR THE INVENTORY OF ENTERPRISES DATABASE 

 

Field name Description 
Country Name of the country 
Agency Name of agency 
Code Set of letters and numbers identifying the enterprise 
Enterprise Name of the enterprise 
Location Name of the city where the enterprise is located 
Stage Stage of the HPMP relating to the enterprise 
Sector Sector related to the enterprise (e.g., aerosol, fire-fighting, foam, production, 

refrigeration, solvent)  
Sub-sector Name of the sub-sector within each sector 
Application Name of applications  
Type Type of project (e.g., demonstration, investment, technical assistance) 
Planned completion date Expected date of completion of the project 
Actual completion date Actual date of completion of the project 
Status Progress status (e.g., new, on-going, closed, transferred) 
Project duration Duration of project implementation from approval (in months) 
Local ownership Percentage of Article 5 ownership of the enterprise 
Export to non-A5 Percentage of produce exported to non-A5 countries 
Revision number Revision number 
Date of approval Month and year of meeting when project was approved 
Meeting Meeting where the project was approved 
Chemical Name1 Name of controlled substance 1 to be phased out (e.g., HCFC-22, 

HCFC-141b) 
Consumption1 (mt) Amount of the controlled substance 1 to be phased out (mt) 
Selected alternative1 Name of alternative technology 1 or chemical 1 
Chemical Phased in1 (mt) Amount of alternative 1 being used in place of controlled chemical 1 
Chemical Name2 Name of controlled substance 2 to be phased out (e.g., HCFC-22, 

HCFC-141b) 
Consumption2 (mt) Amount of the controlled substance 2 to be phased out (mt) 
Selected alternative2 Name of alternative technology 2 or chemical 2 
Chemical Phased in2 (mt) Amount of alternative 2 being used in place of controlled chemical 1 
Chemical Name3 Name of controlled substance 3 to be phased out (e.g., HCFC-22, 

HCFC-141b) 
Consumption3 (mt) Amount of the controlled substance 3 to be phased out (mt) 
Selected alternative3 Name of alternative technology 3 or chemical 3 
Chemical Phased in3 (mt) Amount of alternative 3 being used in place of controlled chemical 3 
Chemical Name4 Name of controlled substance 4 to be phased out (e.g., HCFC-22, 

HCFC-141b) 
Consumption4 (mt) Amount of the controlled substance 4 to be phased out (mt) 
Selected alternative4 Name of alternative technology 4 or chemical 1 
Chemical Phased in4 (mt) Amount of alternative 4 being used in place of controlled chemical 4 
Chemical Phased out (mt) Total quantity of chemical phased out (mt) 
Impact: (Total ODP tonnes) Total ODP tonnes phased out 
Funds approved (US $) Funds approved/allocated for the enterprise (US $) 
Capital cost approved (US $) Capital cost approved/allocated for the enterprise (US $) 
Operating cost approved (US $) Operating cost approved/allocated for enterprise (US $) 
Cost-effectiveness approved 
(US $/kg) 

Cost-effectiveness as approved (US $/kg) 

Funds disbursed (US $) Funds disbursed to the enterprise (US $) 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/16 
Annex I 
 
 

2 

Field name Description 
Capital cost disbursed (US $) Capital cost disbursed to the enterprise (US $) 
Operating cost disbursed (US $) Operating cost disbursed to the enterprise (US $) 
Cost effectiveness actual (US $/kg) Actual cost effectiveness (US $)/kg 
Co-financing planned (US $) Co-financing by the enterprise (planned) (US $) 
Co-financing actual (US $) Co-financing by the enterprise (actual) (US $) 
Funds transferred (US $) Funds transferred from one agency to another (US $) 
Agency remarks Text on remarks relating to the project by agency if any  
Secretariat remarks Text on remarks relating to the project by Secretariat if any  
ExCom provision Provision by the Executive Committee on the project if applicable 
Date of revision Date when records related to the enterprise are introduced 
Date of report Date of recording of disbursement to the enterprise 
 

     
 


