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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   

الديمقراطية الشعبية جمهورية كوريا   

( عنوان المشروع  الوكالة )أوالا

األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة   اليونيدو )رئيسية(، اليونيب 

 

(1)المرفق جيم، المجموعة  7)ثانياا( أحدث بيانات المادة  2100السنة:   )طن من قدرات استنفاد األوزون( 41.19    

 

2100السنة:  )ثالثاا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(  

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

إجمالي استهالك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

22 -الهيدروكلوروفلوروكربون      00.11 11.94    70.77 

ب090 –الهيدروكلوروفلوروكربون   01.91       01.91 

 

استنفاد األوزون()رابعاا( بيانات االستهالك )طن من قدرات   

:2101-2114خط األساس للفترة   71.1 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 71.1 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 71.33  المتبقي: 1.1 موافق عليه بالفعل:

 

ا( خطة األعمال  المجموع 2112 2112 2112 2112 )خامسا

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن من قدرات  اليونيدو

 استنفاد األوزون(

7.1 7.1 1.1 1.7  09.7  

472,779  93,477 011,910 911,141 911,141 التمويل )دوالر أمريكي(  

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن من قدرات  اليونيب

 استنفاد األوزون(

2.7 3.1  3.1  1.7  

أمريكي(التمويل )دوالر   21,141 91,337  11,111  027,227  

 

ا( بيانات المشروع  المجموع 2117 2112 2112 2112 2112 2112 )سادسا

 غير متوفر 71.01 71.01 71.01 71.1 71.1 غير متوفر حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال
الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاد 

 األوزون(
متوفرغير   غير متوفر 11.21 71.01 71.01 71.1 71.1 

تكاليف المشروع المطلوبة 

من حيث المبدأ )دوالر 
 أمريكي(

 722,311 21,111 91,111 - 021,111 - 792,311 تكاليف المشروع اليونيدو

 71,717 0,911 2,111 - 1,911 - 37,417 تكاليف الدعم

 211,111 21,111 39,111 - 71,111 - 41,111 تكاليف المشروع اليونيب

 21,111 2,111 9,921 - 1,711 - 02,911 تكاليف الدعم

 422,311 91,111 79,111 - 071,111 - 131,311 إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 71,717 9,111 7,221 - 09,411 - 71,997 إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 441,497 99,111 10,221 - 019,411 - 111,127 إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 

(2112)سابعاا( طلب التمويل للشريحة األولى )  

 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( المبالغ المطلوبة )دوالر أمريكي( الوكالة

 37,417 792,311 اليونيدو

 02,911 41,111 اليونيب

( كما هو مبين أعاله2102الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) طلب التمويل:  

 يُنظر فيه بشكل فردي توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

، قدمت اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية، الشعبية الديمقراطيةبالنيابة عن حكومة جمهورية كوريا  0

إلى االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونية 

 دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم 1.528.016دوالر أمريكي تتألف من مبلغ  2.316.527قدرها بتكلفة إجمالية 

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  605.000دوالر أمريكي لليونيدو، ومبلغ  106.961الوكالة البالغة بقيمة 

دوالر أمريكي لليونيب كما هي مقدمة أصالً. سيساعد تنفيذ المرحلة األولى من خطة إزالة  76.550البالغة بقيمة 

 01في الوفاء بهدف االمتثال للتخفيض بنسبة  شعبية الديمقراطيةالالمواد الهيدروكلورفلوروكربونية جمهورية كوريا 

 بموجب بروتوكول مونتريال.  2107في المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

تبلغ قيمة الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيروكلوروفلوروكربونية الجاري  2

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  661.000دوالر أمريكي، تتألف من مبلغ  907.792 في هذا االجتماع  طلبها

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  178.000دوالر أمريكي لليونيدو، ومبلغ  46.270الوكالة البالغة 

 دوالر أمريكي لليونيب. 22.522

 خلفيــة
 

مليون نسمة تقريبًا على جميع   24,4، والتي يبلغ عدد سكانها لشعبية الديمقراطيةاصدقت جمهورية كوريا  3

 تعديالت بروتوكول مونتريال. 

 تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون

 

( ECCNلجنة التنسيق الوطنية لشؤون البيئة ) 0441في عام  الشعبية الديمقراطيةشكلت جمهورية كوريا  9

، تحت إشراف يال. تقوم وحدة األوزون الوطنيةوذلك لتنسيق تنفيذ بروتوكول مونتر برئاسة نائب وزير الخارجية،

لجنة التنسيق الوطنية لشؤون البيئة ووزارة حماية البيئة واألرض وباإلعداد واإلشراف على تنفيذ مشروعات وأنشطة 

وزون وإنتاجها، وتلبية متطلبات إزالة المواد المستنفدة لألوزون، وتجميع بيانات عن استهالك المواد المستنفدة لأل

اإلبالغ إلى أمانة األوزون وأمانة التمويل، والتحكم في استخدام المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتعاون مع المفتشين البيئيين.

ظر على معدات التبريد القائمة على لقد تم سن العديد من قوانين ولوائح حماية األوزون، بما في ذلك فرض ح 7

المواد المستنفدة لألوزون وفرض حظر على استيراد أو تصنيع معدات التبريد الصناعية القائمة على المواد المستنفدة 

لألوزون. وهناك نظام قائم فعالً لترخيص المواد المستنفدة لألوزون وتم تطبيق نظام الحصص في المواد 

 (.2102في ديسمبر  2103)سيتم تحديد حصة عام  2100ية منذ عام الهيدروكلوروفلوروكربون

 إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالكها
 

هو المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة التي يتم  22-، كان الهيدروكلورفلوروكربون 2119منذ عام  1

المحلي فقط، من خالل مصنع تبريد هامهونج، والذي تم ، للسوق الشعبية الديمقراطيةإنتاجها في جمهورية كوريا 

، وهو الُمنتِج الوحيد للمواد المستنفدة لألوزون. يتم استيراد كافة المواد 0449إنشاؤه عام 

. يتم الروسي  االتحادب التي يتم استهالكها في البالد من الصين وجزء صغير من  090-الهيدروكلوروفلوروكربونية

. 0وواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجدول رقم  22-توضيح مستوى إنتاج الهيدروكلورفلوروكربون 

نظًرا لنشوب حريق. وقد تم تحديد خط األساس لالمتثال إلنتاج  2117عام  22-لم يتم إنتاج الهيدروكلورفلوروكربون 

 ن قدرات استنفاد األوزون.طن م 27,6المواد الهيدروكلوروفوروكربونية على 
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 الديمقراطية الشعبية في جمهورية كوريا  22-إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 0الجدول 

22 -الهيدروكلوروفلوروكربون   2117 2112 2112 2111 2111 

           طن متري

 911.1 941.1 719.1 349.3 1.1 اإلنتاج

 120.1 114.9 310.1 904.1 0,771.1 االستيراد 

(طن متري)المجموع   0,771.1 103.3 117.1 0,317.9 0,310.1 

      

           طن من قدرات استنفاد األوزون

 21.9 27.9 27.7 20.7 1.1 اإلنتاج

 97.2 91.4 04.4 23.1 17.3 االستيراد

(أطنان من قدرات استنفاد األوزون)المجموع   17.3 99.7 97.1 71.3 70.1 

 

. تم حساب 2من بروتوكول مونتريال موضحة في الجدول رقم  7اإلنتاج المذكورة بموجب المادة مستويات  7

 طن من قدرات استنفاد األوزون. 71.1خط األساس الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال على 

 الجدول 2 استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 

 خط األساس 2111 2111 2112 2112 2117 الهيدروكلوروفلوروكربون

            طن متري

22 -الهيدروكلوروفلوروكربون   0,771.1 103.3 117.0 0,317.7 0,310.1 0,021.2 

ب 090 –الهيدروكلوروفلوروكربون   000.1 007.1 024.1 012.1 011.1 097.7 

 0,270.7 0,914.1 0,794.7 449.0 431.4 0,110.1 المجموع )طن متري(

       طن من قدرات استنفاد األوزون

22 -الهيدروكلوروفلوروكربون   17.3 99.7 97.1 71.3 70.1 12.1 

ب 090 –الهيدروكلوروفلوروكربون   02.3 02.4 09.2 07.1 01.7 01.1 

 71.1 41.0 49.0 10.1 77.1 47.1 المجموع )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

 

 2117طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  17.3من  22-انخفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  1

على التوالي.  يرجع النقص إلى نشوب  2114و 2111طن من قدرات استنفاد األوزون في عامي  97.1و 99.7إلى 

األولية للمستهلكين إلى تطبيق التحكم  حريق في مصنع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون ومن خالل بعض التفاعالت

 في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مما أدى إلى تخفيض الكمية المبلغ عنها.

في  2121-2102توقعات استهالك المواد الهيدروكلورفلوروكربونية للفترة ما بين  3يوضح الجدول رقم  4

 وي بمقدار خمسة في المائة.الديمقراطية القائم على النمو السنالشعبية جمهورية كوريا 

 2121-2102توقعات استهالك الهيدروكلورفلوروكربون للفترة ما بين  3الجدول 

 2121 2112 2112 2117 2112 2112 2112 2112 2112  السنة

 السيناريو المطلق

 2,212.01 2,073.91 2,114.41 0,470.92 0,177.79 0,711.09 0,712.41 0,120.14 0,799.11 طن متري

قدرات 

استنفاد 

 األوزون

49.11 44.34 019.31 014.71 007.11 021.10 021.17 033.04 034.17 

إجراءات 

بروتوكول 

 مونتريال

 121.10 0,099.73 0,099.73 0,099.73 0,099.73 0,099.73 0,270.71 0,270.71 0,799.11 طن متري

قدرات 

استنفاد 

 األوزون

49.11 77.47 77.47 71.01 71.01 71.01 71.01 71.01 71.11 
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 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل قطاع

في المائة على التوالي  20و 19يُمثل استهالك قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وقطاع تصنيع الرغاوي  01

. يتمثل 9طنًا من قدرات استنفاد األوزون، كما هو موضح في الجدول رقم  71.1من خط األساس الذي يبلغ 

 االستهالك المتبقي في تصنيع معدات التبريد والمكابس القائمة على المواد الهيدروكلورفلوركربونية.

 الجدول 9 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موزع حسب القطاع

 

 2111 2111 2112 2112 2117 المادة القطاعات
خط 

 األساس

 الحصة

)%( 

مصنع هامهونج: تجاري: 

تصنيع معدات التبريد 

 والمكابس 
الهيدروكلوروفلوروكربون 

- 22  

207.9 071.1 094.1 034.2 000.4 099.0 00 

مصانع التشغيل التلقائي في 

 بوينج يانج: تصنيع المكابس
- 71.3 14.4 10.2 14.2 77.1 1 

 70 411.1 0,144.4 0,017.1 191.0 717.1 0,339.1 قطاع خدمة التبريد

 14 0,021.2 0,310.0 0,317.9 117.1 103.3 0,771.1 المجموع الفرعي

 قطاع تصنيع الرغاوي
الهيدروكلوروفلوروكربون 

ب 090 –  
000.1 007.1 024.1 012.1 011.1 097.7 00 

 011 1.271,7 1.222,1 1.222,2 222,1 221,2 1.221,2  المجموع الكلي طن متري

التجارية  تصنيع معدات التبريد

 )مصنع هامهونج(

الهيدروكلوروفلوروكربون 

- 22  

00.1 1.3 1.2 7.7 1.2 7.4 01 

تصنيع المكابس )مصانع 

 التشغيل التلقائي في بيونج يانج
- 9.2 3.1 9.7 9.4 9.2 7 

 19 94.4 11.7 19.2 37.7 32.3 73.9 قطاع خدمة التبريد

 74 12 70.1 71.3 97.1 99.7 17.3 المجموع الفرعي

 قطاع تصنيع الرغاوي
الهيدروكلوروفلوروكربون 

ب 090 –  
02.3 02.4 09.2 07.1 01.7 01.1 20 

المجموع الكلي أطنان من 

 قدرات استنفاد األوزون
 47.7 77.7 10.1 49.2 41.1 77.4 011 

 

 قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
 

طن  0111في قطاع خدمة التبريد أكثر من  22-بلغ االستهالك السنوي من الهيدروكلوروفلوروكربون  00

طنًا من قدرات استنفاد األوزون( خالل العامين الماضيين. تقدم العديد من ورش الخدمة الصغيرة خدمات  77متري )

م الفنيون بالشركة الخدمات لألجهزة الضخمة. أنظمة التبريد المنزلية وأنظمة التبريد التجارية الصغيرة، بينما يقد

 ورشة خدمة تبريد ُمسجلة في جميع أنحاء البالد.  201ويوجد 

مركًزا إقليميًا أثناء تنفيذ خطة إزالة المواد  27تم إنشاء شبكة استرداد وإعادة تدوير تتكون من  02

ت التبريد ومنع تعطلها مبكًرا. ولكن، ( لضمان التشغيل المستمر لمعداENNالهيدروكلوروفلوروكربونية الوطنية )

أثناء تنفيذ هذه الخطة واجهتنا مشكالت كبرى تشمل انخفاض مستويات االسترداد، ونقص الحافز االقتصادي 

السترداد غاز التبريد، والتلف المتكرر للمعدات بسبب حدوث تقلبات في الكهرباء ونقص الدعم التشريعي الُمقدم 

 ة التدوير. لممارسة االسترداد وإعاد
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 قطاع تصنيع الرغاوي

ب  090توجد ثالثة مؤسسات فقط لتصنيع رغاوي البوليوريثان في البالد تستخدم الهيدروكلورفلوروكربون  03

من بروتوكول مونتريال كما هو  7الذي يتم استيراده في بوليوالت سابقة الخلط وتم اإلبالغ عنها بموجب المادة 

 .7موضح في الجدول رقم 

 ب 090 -: استهالك مؤسسات الرغاوي للهيدروكلوروفلوروكربون 7الجدول 

 

 2111 2111 2112 2112 2117 المؤسسة

           طن متري

 73.1 19.3 72.1 99.3 92.3 رغاوي البوليوريثان في مدينة سونبونج بيونج يانج

 11.1 37.1 31.4 31.1 31.2 مواد البناء في بوهانج

مدينة سونبونج تشونجينرغاوي البوليوريثان في   33.0 39.7 34.7 12.0 37.1 

 122,1 122,1 122,1 117,2 111,2 المجموع )طن متري(

      طن من قدرات استنفاد األوزون

 1.1 7.0 7.1 9.4 9.7 رغاوي البوليوريثان في مدينة سونبونج بيونج يانج

 1.1 3.4 9.0 9.2 9.1 مواد البناء في بوهانج

البوليوريثان في مدينة سونبونج تشونجينرغاوي   3.1 3.1 9.3 1.1 3.4 

 12,2 17,2 12,2 12,2 12,2 المجموع )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

 

 قطاع تصنيع معدات التبريد
 

هناك ُمصنعان للمكابس في البالد: مصنع هامهونج لآلالت التجارية الذي يُصنِّع أيًضا معدات التبريد  09

 التجارية، ومصنع معدات التشغيل التلقائي في بيونج يانج. 

 استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

هج تدريجي لالمتثال مع أهداف المواد الديمقراطية بتطوير ن الشعبية لقد قامت حكومة جمهورية كوريا 07

الهيدروكلورفلوروكربونية الُمعدلة المتفق عليها من قِبل األطراف. أثناء المرحلة األولى، تخطط الحكومة لتجميد 

 01وتحقيق التخفيض بنسبة  2103يناير/كانون الثاني عام  0استهالك المواد الهيدروكلورفلوروكربونية بحلول يوم 

 . واتساقًا مع االستراتيجية الشاملة تقترح الحكومة تنفيذ األنشطة المحددة التالية:2107عام في المائة في 

تطوير إجراءات تنفيذ القوانين واللوائح للتحكم في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ستقوم  .أ 

الحكومة بتشكيل فريق لمراجعة إجراءات إنفاذ القانون في مراقبة الواردات من المواد 

والمعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، وتنظيم  -هيدروكلوروفلوروكربونيةال

 ورش العمل وتوزيع مواد تعليمية عن إنفاذ القانون؛

من  111إنفاذ بناء القدرة لمراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يشمل ذلك تدريب  .ب 

استيراد/تصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات موظفي الجمارك بحيث يتم مراقبة 

 المعتمدة على المواد الهيدروكلورفلوروكربونية بشكل منتظم؛

من التقنيين  171مدربًا، و 71التدريب على الممارسات الجيدة في خدمة التبريد. يشمل ذلك تدريب  .ج 

ت التبريد، وشراء المعدات من العمال المتخصصين في ممارسة الخدمة الجيدة في خدما 211و

 األساسية ألغراض التدريب؛ 
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تحسين شبكة االسترداد وإعادة التدوير الموجودة التي تم إنشاؤها بموجب خطة إزالة المواد  .د 

 آلة استرداد إضافية والمعدات المساعدة؛  011الهيدروكلورفلوروكربونية الوطنية وتوزيع 

بما في ذلك حملة إعالمية، بشأن التعجيل من الجدول أنشطة التوعية والتواصل مع الرأي العام،  .ه 

الزمني إلزالة المواد الهيدروكلورفلوركربونية، والسياسات واللوائح ذات الصلة التي يجب نشرها، 

 والتكنولوجيات البديلة المتاحة والناشئة. 

دراسة جدوى إلقامة مشروع لتحويل تصنيع معدات التبريد المعتمدة على المواد  .و 

المواد الهيدروكربونية في مصنع هامهونج  -الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تكنولوجيا معتمدة على

 لآلالت التجارية؛

بمصنع هامهونج  22-دراسة جدوى لتحديد خطة لمنشأة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  .ز 

 الكيميائي.

 ه: تقترح الحكومة أيًضا تحويل مؤسستي إنتاج الرغاوي كما هو موضح أدنا 01

سيتم تحويل مصنع الرغاوي في مدينة سونجبونج بيونج يانج الذي يُصنِّع رغاوي البوليوريثان  .أ 

الصلبة إلى تكنولوجيا السيكلوبنتين. يشمل هذا التحويل تخزين السيكلوبنتين ونظام المعالجة، 

د ومحطة ما قبل الخلط، وآلتين لتصنيع الرغاوي، وأنظمة السالمة للتشغيل باستخدام الموا

الهيدروكربونية، والهندسة المدنية، والمساعدة التقنية، والتجارب، والتدريب، والمصادقة، والحاالت 

دوالر  772.791الطارئة، وتكاليف التشغيل اإلضافية لمدة عامين. تُقدر تكلفة المشروع بمبلغ 

 أمريكي؛ 

ني المرشوشة إلى سيتم تحويل مصنع مواد البناء في مدينة بوهانج المتخصص في عوازل المبا .ب 

ان ما قبل الخلط ، ونظام تبريد، وموزع 297af-الهيدروكلوروفلوروكربون  . يشمل التحويل خزَّ

رش الرغاوي ، والتحويل التقني ، واالختبار، والتدريب واالحتماالت ، وتكلفة التشغيل اإلضافية 

 دوالر أمريكي. 230.111لمدة عامين. تُقدر تكلفة المشروع بمبلغ 

 حويل مصنع رغاوي البوليوريثان في مدينة تشونجين سونبونج بموارده في مرحلة مستقبلية.سيتم ت 07

تشمل خطة إزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونية أيًضا وحدة مراقبة المشروع وتقييمه بحيث تكون  01

اد مسؤولة عن التنسيق والتنفيذ الشامل لألنشطة الواردة في المرحلة األولى من خطة إزالة المو

الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستقوم هذه الخطة بإعداد برامج تنفيذ سنوية، وتنسيق عملية التدقيق السنوية، وإعداد 

م السنوية، ودعم الوكاالت المنفذة للتحقق من صحة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  تقارير التقدُّ

 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

من خطة إزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونية والتي تصل إلى  0لقد تم تقدير التكلفة اإلجمالية للمرحلة  04

دوالر أمريكي، زائد مساهمة الحكومة الُمقدَّرة  2.033.101بمبلغ  2107% بحلول عام 01وتشمل التخفيض بنسبة 

. سينتج عن تنفيذ المرحلة األولى تخفيض 1دوالر أمريكي كما هو موضح في الجدول رقم  011.111بمبلغ 

 25,2طن من قدرات استنفاد األوزون للمواد الهيدروكلورفلوروكربونية بما يمثل أكثر من  19,68االستهالك بمقدار 

 في المائة من خط األساس الستهالك المواد الهيدروكلورفلوروكربونية.
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 الجدول 1. التكلفة التقديرية للمرحلة 0 من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 

 المادة الوكالة النشاط

التخفيضات 

)طن من قدرة 

استنفاد 

 األوزون(

التكلفة )دوالر 

 أمريكي(

المساهمة 

العينية 

)بالدوالر 

 األمريكي(

  

البوليوريثان في مدينة بيونج يانج سونبونجتحويل مصنع رغاوي   اليونيدو 

الهيدروكلوروفل

 –وروكربون 

ب 090  

1.93 772,791   

مواد البناء في مدينة بوهانج تحويل مصنع   اليونيدو 

الهيدروكلوروفل

 –وروكربون 

ب 090  

3.44 230,111   

 اليونيدو دراسة جدوى التبريد التجاري

الهيدروكلوروفل

 -وروكربون 

22 

 31,111 17,111 ال ينطبق

22-دراسة جدوى إنتاج الهيدروكلورفلوروكربون  اليونيدو 

الهيدروكلوروفل

 -وروكربون 

22 

 31,111 011,111 ال ينطبق

وضع إجراءات إنفاذ القوانين واللوائح للتحكم في المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
 اليونيب

الهيدروكلوروفل

 -وروكربون 

22 

4.21 

31,111 07,111 

 21,111 11,111 اليونيب تدريب موظفي الجمارك

 1 371,911 اليونيدو تحسين خطة االسترداد وإعادة التدوير

 07,111 091,111 اليونيب التدريب التقني على ممارسات خدمات التبريد الجيدة

 01,111 022,111 اليونيب رفع التوعية والتعليم العام

 71,111 227,111 اليونيب المراقبة والتقييم

 121.111 2.122.112 12,22 المجموع الكلي

 

 

 تعليقات األمانة وتوصيتها
 

 التعليقات
 

الشعبية استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا  21

في سياق المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر  الديمقراطية

(، ومعايير تمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع 79/34

ط، وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة (، والمقررات الالحقة بشأن هذه الخط11/99الستين )المقرر 

. وناقشت األمانة مع اليونيدو القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة، والتي تمت معالجتها كما يرد في 2102-2109

 الملخص أدناه.

 طرق اإلنفاق، والهياكل التنظيمية وإجراءات المراقبة واالمتثال لقرارات األمم المتحدة
 

 11/07في استعراض خطة إزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، وضعت األمانة في اعتبارها المقرر  20

(k بشأن الطرق البديلة لإلنفاق، والهياكل التنظيمية وإجراءات المراقبة للسماح بتحويل التمويل المرتبط بمشروع )

(، 2111)لعام  0701(، ورقم 2111)لعام  0147م وبقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رق التعزيز المؤسسي

الشعبية (، واإلجراءات التي أرستها وكاالت األمم المتحدة لتقديم المساعدة لجمهورية كوريا 2114)لعام  0179ورقم 

 .الديمقراطية

قد  وبناًء عليه، طُلب من اليونيدو أن تظهر بوضوح أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 22

امتثلت للمبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية إضافة إلى قرارات/عقوبات األمم المتحدة ذات الصلة.  واقترحت األمانة 
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أيًضا أنه يجب على اليونيدو أن تتشاور مع لجنة عقوبات األمم المتحدة المعنية باإلضافة إلى وكاالت األمم المتحدة 

واقع لضمان أن اإلجراءات المتبعة لشراء المعدات ونقلها تمتثل لهذه األخرى التي تعمل مع البالد على أرض ال

 المقررات، إلى جانب امتثال البائعين/الموردين والمنتفعين المقصودين بها. 

واستجابة لذلك أفادت اليونيدو أن قواعد ولوائح المحاسبة الخاصة بها تمنعهم من تحويل األموال مباشرة إلى  23

ات تعاقدية. تمتلك اليونيدو طرقًا بديلة لإلنفاق وأكدت على أنها ستستخدم اإلجراءات المقررة بلد مستفيد دون اتفاقي

الخاصة بالوكاالت التي تعمل على أرض الواقع، وخاصة إجراءات الشراء الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

هيدروكلوروفلوروكربونية. وأكدت اليونيدو أيًضا الُمعدل لإلمداد بالمعدات والخدمات لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد ال

أنها ستتواصل مع لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة للحصول على تأكيد بأن قائمة المعدات الواردة في خطة إدارة 

بية الشعإزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونية ال تنتهك أي ًا من قرارات مجلس األمن فيما يتعلق بجمهورية كوريا 

 . الديمقراطية

واستجابة للطرق المحددة لإلنفاق، والهياكل التنظيمية والترتيبات اإلجرائية الُمراد تطبيقها في خطة إدارة  29

 إزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، قامت اليونيدو بتقديم المعلومات التالية:

إبرام أمر/عقد الشراء المعني  يتم ترتيب شراء المعدات والخدمات من خالل مناقصة تنافسية. يتم .أ 

بشأن إمداد السلع/الخدمات بين اليونيدو والمورد المحدد. ولم تتصور خطة إدارة إزالة المواد 

الشراء المحلي للمعدات  الشعبية الديمقراطيةالهيدروكلورفلوروكربونية في جمهورية كوريا 

نيدو مباشرةً إلى المورد الدولي والسلع، وبالتالي سيتم صرف األموال الُملزمة بموجب عقد اليو

 المحدد؛ 

تشمل الشروط المرجعية بشأن إمداد المعدات دائًما توفير الخدمات مثل تسليم المعدات، والتركيب،  .ب 

واالختبار، وعمليات التشغيل التجريبي، وتدريب الُمشغل والتفويض. يتم إدراج تكاليف تلك 

للمورد الدولي الُمحدد عند تقديم تقرير التفويض ذي الخدمات في العقد ذي الصلة ويتم صرفها أيًضا 

االمتثال لقرارات األمم  -الصلة الذي تم توقيعه من قبل المستفيد من المشروع. لتجنب حدوث عدم

المتحدة ذات الصلة، ستقوم اليونيدو أيًضا بتطبيق إجراءات الشراء الُمعدَّلة التي قدمها المكتب 

 اإلنمائي؛  القطري لبرنامج األمم المتحدة

يتم تعيين الموظفين المحليين المطلوبين )الخبراء/المستشارين الوطنيين( من خالل إجراء مشاورات  .ج 

وثيقة مع وحدة األوزون الوطنية التي تقوم بإرسال السير الذاتية للمرشحين الموصى بتعيينهم إلى 

لقاه وخبرة العمل بشأن المهام اليونيدو. ويتم اختيار أحد المرشحين على أساس توافق التعليم الذي ت

المراد أداؤها. يوقع كل خبير/مستشار وطني تم اختياره على اتفاقية الخدمة الفردية مع اليونيدو ويتم 

صرف رسوم الخدمة من خالل المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالعملة المحلية. 

على سبيل المثال، من أجل ترتيب ورش عمل ينطبق نفس اإلجراء على تعيين المؤسسات المحلية، 

التدريب وتنفيذها، حيث تقوم وحدة األوزون الوطنية بتجميع ثالثة عروض على األقل من الموردين 

المحليين ويتم منح عقد اليونيدو للعرض األكثر انخفاًضا الذي يمتثل للمتطلبات. نظًرا لعدم وجود 

، يقوم مكتب برنامج األمم المتحدة عبية الديمقراطيةالشمكتب قطري لليونيدو في جمهورية كوريا 

اإلنمائي المحلي بإصدار مثل هذه العقود نيابة عن اليونيدو. إضافة إلى ذلك سيقوم المكتب القطري 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بترتيب التخليص الجمركي واإلعفاء الضريبي للمعدات المستوردة 

 ب عقود اليونيدو و/أو طلبات الشراء.التي يتم تسليمها للبلد بموج
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واستجابة للطرق المحددة لإلنفاق والهياكل التنظيمية والترتيبات اإلجرائية المراد تطبيقها في خطة إدارة  27

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أشار اليونيب بوصفه وكالة متعاونة إلى أنه ينبغي التكفل بجميع األنشطة 

االستثمارية محليًا. وسيوقع كل من اليونيب ولجنة التنسيق الوطنية لشؤون البيئة اتفاقية تمويل صغيرة  -غير

(FFSS تحدد بوضوح جميع األنشطة وتكاليفها المعنية. وسيقدم اليونيب بموجب اتفاقية التمويل الصغيرة دفعات )

ن يجري مقدمة بالعملة المحلية من خالل مكتب برنامج األمم المتحدة اإل نمائي بعد تقديم خطة عمل تفصيلية لكل مكوِّ

تقديمه تتضمن جميع األنشطة التي سيتم تنفيذها. ومع ذلك، فلن يتم إنفاق الدفعة المقدمة ألي من هذه األنشطة ما لم 

فيذ تقوم وحدة األوزون المحلية بتقديم شروط مرجعية تفصيلية منفصلة إضافية لكل من األنشطة المخطط لها قبل تن

النشاط بشهر واحد على األقل للتوقيع عليه من قبل اليونيب. وفي غضون أسبوعين عقب استكمال النشاط، ستقوم 

وحدة األوزون الوطنية بتقديم تقرير تفصيلي لليونيب عن النشاط الُمتخذ مقابل الشروط المرجعية الُمصدَّق عليها 

لية لكي يقوم اليونيب بالمراجعة والمراقبة. وبالنسبة ألي أنشطة باإلضافة إلى تقارير اإلنفاق وكذلك اإليصاالت األص

ن غير االستثماري  -يتم تنظيمها دون تصديق اليونيب الُمسبق، فلن يوافق اليونيب على تغطية التكلفة بموجب المكوِّ

تطبيق طرق اإلنفاق في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.   كما أكد اليونيب أيًضا على أنه سيتم 

 (. k) 11/07هذه فقط عند موافقة اللجنة التنفيذية بما يتوافق مع المقرر رقم 

 نظام الرخصة التشغيلية
 

بأنه يتم  الشعبية الديمقراطية، فقد تم استالم تأكيد من حكومة جمهورية كوريا 13/07وبالتماشي مع المقرر  21

تطبيق نظام وطني قابل لإلنفاذ للتراخيص وحصص اإلنتاج، والواردات والصادرات لجميع المواد المستنفدة لألوزون 

بما في ذلك المواد الهيدروكلورفلوروكربونية وأنه قد تم إنفاذ هذا النظام بدقة في البالد لضمان االمتثال لبروتوكول 

 مونتريال.

 فيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنقطة البداية إلجمالي تخ

على تأسيس نقطة البداية إلجمالي التخفيض الُمستدام  الشعبية الديمقراطيةلقد اتفقت حكومة جمهورية كوريا  27

طنًا من قدرات استنفاد األوزون،  71.1للخط األساسي الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي يبلغ 

طن من قدرات استنفاد  49.0طن من قدرات استنفاد األوزون و 10.1خدام االستهالك الفعلي الذي يبلغ المحسوبة باست

 من بروتوكول مونتريال.  7، على التوالي، بموجب المادة 2101و 2114األوزون الُمبلغ عنها في عامي 

 األمور المتعلقة بقطاع الرغاوي

نج، والتي سيتم تحويلها في مرحلة مستقبلية باستخدام فيما يتعلق بمؤسسات الرغاوي في تشونجين سونبو 21

أموالها الخاصة، الحظت األمانة أنه ال توجد أي معوقات تقنية لتحويله. عالوة على ذلك، فمن خالل تحويل المؤسسة 

ات ب بشكل كامل بما يتماشى مع المقرر 090 -أثناء المرحلة األولى، سيتم إزالة استهالك الهيدروكلورفلوروكربون 

ذات الصلة المعنية بتحديد أولويات المواد التي تم اعتمادها من قبل األطراف الموقعة على بروتوكول مونتريال 

واللجنة التنفيذية. وبعد التشاور مع الحكومة، أكدت اليونيدو على أنه سيتم إدراج مؤسسات الرغاوي الثالثة في 

، سوف تلتزم الحكومة 2107. وفي شهر يناير 2101سمبر عام المرحلة األولى، بحيث يكون تاريخ استكمالها شهر دي

 ب الخام أو المحتوي على البوليوالت سابقة الخلط.  090 -بإعالن حظر على واردات الهيدروكلورفلوروكربون 

تمت مناقشة أمور التكلفة المتعلقة بسونج بونج بوينج يانج وتم تناولها بشكل مرٍض. وتم تبرير التكاليف  24

ية اإلضافية المرتبطة بموزع الرغاوي، ووحدة الخلط األولية ونظام التحكم في اإلنذار وأعمال الهندسة الرأسمال

دوالر  752.748المدنية، وتمت إزالة طلب تكاليف التشغيل اإلضافية. كما تم تعديل التكلفة اإلجمالية للمشروع من 

 دوالر أمريكي/كيلوجرام. 7,13بمعدل دوالر أمريكي بحيث يجري ترشيد التكلفة  416.680أمريكي إلى 
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التي حددتها مؤسسة الرغاوي المرشوشة لمواد  297af-وفيما يتعلق بتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون  31

البناء في بوهانج، عبرت األمانة عن تحفظ قوي بشأن إدخال المواد الهيدروكلورفلوروكربونية والحظت أن بدائل 

( الجديدة قد تم إدخالها مؤخًرا في السوق. وبالنظر إلى ذلك، فقد تم PWNنخفض )احتمال االحتباس الحراري الم

االتفاق مع اليونيدو بأن تقوم المؤسسة بإجراء اختبارات باستخدام بدائل احتمال االحتباس الحراري المنخفض األخرى 

ى  بديل معقول من الناحية التقنية . وفي حالة عدم العثور عل297af-قبل االلتزام بتكنولوجيا الهيدروكلورفلوروكربون

، سيتم إدخال تكنولوجيا 2109ال يحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومتوفر تجاريًا بحلول نهاية عام 

المقترحة بناًء على الصيغ المختزلة )أي، متحد مع الماء(.  واتفقت األمانة  297af-الهيدروكلوروفلوروكربون

محو تكلفة موزع رغاوي جديد ألن التكنولوجيا البديلة تتطلب فقط استثماًرا صغيًرا لتعديل واليونيدو أيًضا على 

الموزع في خط األساس. وسيتم محو تكاليف التشغيل اإلضافية أيًضا. تم تعديل التكلفة اإلجمالية للمشروع من 

دوالر  2,92عدل دوالر أمريكي بحيث يجري ترشيد التكلفة بم 105.700دوالر أمريكي إلى  231.868

 أمريكي/كيلوجرام.

 األمور المتعلقة بقطاع الخدمات
 

بالنظر إلى الطلب الكبير للتمويل بما يفوق تخصيص خطة العمل )حوالي مرتين( وتخفيض المواد  30

في المائة من خط األساس دون أي التزام  27.2الهيدروكلوروفلوروكربونية الكبير المرتبط بالمرحلة األولى )

في المئة(، اتفقت األمانة واليونيدو على المقترح البديل التالي الذي ركز على مساعدة  01أكثر من بالتخفيض 

بتكلفة  22-على مواجهة االستهالك المتزايد من الهيدروكلوروفلوروكربون الشعبية الديمقراطيةجمهورية كوريا 

 دوالر أمريكي: 400.000إجمالية تقدر بمبلغ 

بالنظر للمسائل التي واجهت تنفيذ خطة االسترداد وإعادة التدوير المقامة أثناء خطة إزالة المواد  .أ 

الهيدروكلورفلوروكربونية الوطنية، تم االتفاق على أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

تجريبي بتكلفة إجمالية تبلغ الهيدروكلورفلوروكربونية ستتولى عمليات االسترداد وإعادة التدوير على نطاق 

دوالر أمريكي تركز على مواجهة المشكالت وتطوير استراتيجية لتعزيز ودعم االسترداد وإعادة  100.000

التدوير. في هذا السياق، ستكون هناك فرصة للبالد إلعادة تقييم تنفيذ أنشطة االسترداد وإعادة التدوير، 

 لك للمراحل المستقبلية.وتحديد القيود وتعديل البرنامج وفقًا لذ

تم تعديل مستوى التمويل المطلوب لألنشطة بشأن التشريع، والتدريب على الجمارك، وتدريب التقنيين  .ب 

دوالر أمريكي(،  30.000وتوعيتهم وفقًا لتخصيص خطة العمل، دون تغيير هدفها ونطاقها: أي التشريع )

دوالر أمريكي، وتدريب التقنيين من  60.000دوالر أمريكي إلى  80.000والتدريب على الجمارك من 

ن التوعية من  100.000دوالر أمريكي إلى  148.000 دوالر أمريكي إلى  122.000دوالر أمريكي ومكوِّ

 دوالر أمريكي حيث تمت إزالة تمويل الحملة اإلعالمية؛  10.000

ن المراقبة والتحقق بتكلفة إجمالية تقدر ب .ج   دوالر أمريكي. 100.000مبلغ ستتحمل اليونيدو مسؤولية مكوِّ

 دراسات الجدوى
 

 100.000) 22-الحظت األمانة أن دراسة الجدوى لتحديد خطة منشأة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 32

دوالر أمريكي( ودراسة الجدوى الخاصة بتحويل تصنيع معدات التبريد إلى تكنولوجيا معتمدة على المواد 

ريكي( لديها نفس خصائص التمويل التحضيري كإحدى مخرجاتها النهائية. على دوالر أم 650.000الهيدروكربونية )

هذا األساس، تم االتفاق على إزالتها من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 حلة الثانية. للتقديم المستقبلي عندما تتم الموافقة على المبادئ التوجيهية للتمويالت التحضيرية بالمر
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 االلتزامات وتكلفة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتفق عليها
 

كنتيجة للمناقشات، ستخفض األنشطة المتضمنة في المرحلة األولى بخطة إدارة إزالة المواد  33

طن من قدرات استنفاد  09.14ا يساوي الهيدروكلوروفلوروكربونية والتي يمولها الصندوق متعدد األطراف م

% من خط األساس لالستهالك. 01األوزون من استهالك المواد الهيدروكلوروفوروكربونية، ما يمثل نسبة 

% من خط 07بخفض نسبة  الشعبية الديمقراطيةوبالحصول على هذه المساعدة، تلتزم حكومة جمهورية كوريا 

الخام أو المحتوية على  -ب090المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األساس لالستهالك ووضع حظر على واردات 

. وعالوة على عمليات الخفض الممولة، فستشمل المرحلة األولى أيًضا 2107البوليوالت سابقة الخلط بحلول عام 

 طن من قدرات استنفاد 7.74نشاطًا ذاتي التمويل )تحويل شركة جونجيانج للرغاوي( إضافة إلى خفض ما يبلغ 

 % من خط األساس لالستهالك.  7.2ب، ما يساوي نسبة 090األوزون من المواد الهيدروكلوروفوروكربونية 

سيبلغ إجمالي تكلفة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية  39

دوالر أمريكي/كجم كما هو موضح في  7.72دوالر أمريكي بفعالية تكلفة تبلغ  922.380 الشعبية الديمقراطيةكوريا 

 . 7الجدول 

. تكلفة المرحلة األولى من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتفق عليها في جمهورية كوريا 7الجدول 

 الشعبية الديمقراطية

 

 المادة الوكالة النشاط

التخفيضات )طن 

استنفاد من قدرة 

 األوزون(

التكلفة )دوالر 

 أمريكي(

 فعالية التكلفة

 )دوالر أمريكي/كجم(

تحويل مصنع رغاوي البوليوريثان في مدينة بيونج يانج 

 سونبونج
 اليونيدو

الهيدروكلوروفل

 –وروكربون 

ب 090  

1.93 901,111 7.03 

مواد البناء في مدينة بوهانج تحويل مصنع   اليونيدو 

الهيدروكلوروفل

 –وروكربون 

ب 090  

3.44 017,711 2.42 

وضع إجراءات إنفاذ القوانين واللوائح للتحكم في المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
 اليونيب

الهيدروكلوروفل

 -وروكربون 

22 

3.17 

31,111 

9.71 
 11,111 اليونيب تدريب موظفي الجمارك

 011,111 اليونيدو تحسين خطة االسترداد وإعادة التدوير

 011,111 اليونيب التدريب التقني على ممارسات خدمات التبريد الجيدة

 01,111 اليونيب رفع التوعية والتعليم العام

  011,111  الكل اليونيدو المراقبة والتقييم

 7.72 422,311 09.14   إجمالي األنشطة الممولة

التمويل في مدينة تحويل مصنع البوليوريثان ذاتي 

 شونجين
 

الهيدروكلوروفل

 –وروكربون 

ب 090  

7.74   

 9.39 422,311 04.11   المجموع الكلي

 

 األثر على المناخ
 

ب إلى سيكلوبينتان  090 -قد يساعد تنفيذ تحويل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  37

في قطاع رغاوي البوليوريثان على تفادي انبعاث ثاني أكسيد الكربون في طبقة  245fa-والهيدروكلوروفلوروكربون 

سيتم إدخال  2107. ومع ذلك، فإنه بحلول عام 4طن  سنويًا كما هو موضح في الجدول  12.111الهواء بحد أدنى 

، ويُقدر 245fa-بونتكنولوجيا االحترار العالمي المنخفضة في صناعة الرغاوي المرشوشة بدالً من الهيدروفلوروكر

 طن سنويًا. 103.652أن تبلغ نسبة انخفاض غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقة الهواء بمقدار 
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. أثر المناخ على المشروعات في قسم الرغاوي في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 4الجدول 

 الهيدروكلوروفوروكربونية

متعدد األطرافتحويل المؤسسات الممولة من الصندوق   

 المادة
االحترار 

 العالمي
 طن/في السنة

مكافئ ثاني أكسيد الكربون )طن/في 

 السنة(

     قبل التحويل

 –الهيدروكلوروفلوروكربون  

ب 090  
727 49.71 11,171 

 1    بعد التحويل

السيكلوبنثان   21 37.44 711 

 297af-الهيدروفلوروكربون 

)*( 
0131 21.71 20,310 

 22.212    األثر الصافي

 تحويل المؤسسات غير الممولة من الصندوق متعدد األطراف

 قبل التحويل
االحترار 

 العالمي
 طن/في السنة

مكافئ ثاني أكسيد الكربون )طن/في 

 السنة(

 –الهيدروكلوروفلوروكربون  

ب 090  
727 71.11 31,131 

 1    بعد التحويل

السيكلوبنثان    21 33.12 111 

 22.171    األثر الصافي

 22.222 المجموع الكلي

طن  907، قد تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صناعة الرغاوي المرشوشة إلى ما يكافئ  297af-)*( عند إدخال تكنولوجيا االحترار العالمي المنخفضة بدالً من الهيدروفلوروكربون

طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. 013.172إجمالي االنبعاثات التي تم تفاديها من ثاني أكسيد الكربون سنويًا وقد يكافئ   

سوف تعمل أنشطة المساعدة الفنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتي  31

وكربونية، على تشمل إدخال ممارسات خدمة أفضل وتطبيق وسائل التحكم في استيراد المواد الهيدروكلوروفلور

المستخدم في خدمات التبريد. حيث يؤدي تفادي انبعاث كل كيلوجرام )كجم(  22-تخفيض كمية الهيدروفلوروكربون

طن من ثاني  0.1بسبب ممارسات التبريد الجيدة إلى توفير ما يكافئ حوالي  22 –من الهيدروكلوروفلوروكربون 

ثير على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد أكسيد الكربون. وعلى الرغم من تضمين حساب التأ

الهيدروكلوروفلوروكربونية، إال أنه من الصعب توفير بيانات موثوقة عن تأثير ذلك على المناخ نظًرا ألنه لم يتم 

تحديد بدائل الهيدروفلوروكربون بوضوح والتي ستُستخدم في هذه المرحلة.  كما أن األمانة في الوقت الراهن ليست 

ية إجراء تقدير كمي للتأثير على المناخ. لكن يمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ من خالل عدة في وضع

أمور من بينها على سبيل المثال، مقارنة مستويات غازات التبريد الُمستخدمة سنويًا منذ بدء تنفيذ خطة إزالة إدارة 

لتبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها، وعدد التقنيين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وكميات غازات ا

 التي أعيد تهيئتها. 22 –الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 

 التمويل المشترك

)ح( بشأن الحوافز المالية والفرص المحتملة لموارد إضافية بغرض تحقيق الحد  79/34استجابة للمقرر  37

)ب( من المقرر  00األقصى من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عمالً بالفقرة 

X/X/1 دو إلى المساهمة العينية المقترحة من حكومة الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أشار اليوني

دوالر  011111) 1باعتبارها مصادر تمويل مشتركة والواردة في الجدول  الشعبية الديمقراطيةجمهورية كوريا 

أمريكي( إلى جانب التحويل ذاتي التمويل لمصنع البوليوريثان الثالثي بمدينة تشونجين سونبونج )بقيمة تقديرية 
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أمريكي( في المرحلة األولى. ولم يتم تحديد أي تمويل مشترك إضافي محتمل في هذه المرحلة  دوالر 500.000

 بسبب القيود المالية على الحكومة.

 خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 2109-2102

المرحلة دوالر أمريكي )شامل تكاليف دعم الوكالة( لتنفيذ  441.497يطلب كل من اليونيدو واليونيب مبلغ  31

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويُقدر إجمالي القيمة المطلوبة للفترة من 

 دوالر أمريكي بما فيها تكلفة الدعم في خطة األعمال.  173727بملغ  2102-2109

 مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  الشعبية الديمقراطيةيرد مشروع اتفاق بين حكومة جمهورية كوريا  34

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق األول بهذه الوثيقة.

 

 التوصية

 

في ضوء المعلومات المزودة سابقًا وتعليقات األمانة، خاصة فيما يتعلق بطرق اإلنفاق، والهياكل التنظيمية،  91

 رغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:وإجراءات المراقبة واالمتثال مع قرارات األمم المتحدة، فقد ت

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .أ 

إلى  2102في الفترة من  الشعبية الديمقراطيةالهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا 

خط األساس، بقيمة % من  07لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  2107

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  722.380دوالر أمريكي، تتكون من  922.380

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  200.000دوالر أمريكي لليونيدو، ومبلغ  50.567

 دوالر أمريكي لليونيب؛ 26.000

على تأسيس نقطة البداية إلجمالي التخفيض  الديمقراطيةالشعبية ولم تتفق حكومة جمهورية كوريا  .ب 

طن من قدرة  71.1المستدام لخط األساس الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي يبلغ 

طن من قدرة استهالك  10.1استهالك األوزون، المحسوبة باستخدام االستهالك الفعلي الذي يبلغ 

، على 2101و 2114األوزون المبلغ عنها في عامي  طن من قدرة استهالك 49.0األوزون و

 من بروتوكول مونتريال؛ 7التوالي، بموجب المادة 

بحظر واردات  الشعبية الديمقراطيةاألخذ في االعتبار التزام حكومة جمهورية كوريا  .ج 

ب، سواء الخام أو المحتوية على البوليوالت سابقة الخلط  بعد  090 -الهيدروكلوروفلوروكربون 

 ؛2107ألول من يناير ا

طن من قدرة استنفاد األوزون من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام الستهالك  04.11خفض  .د 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

مالحظة أن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .ه 

من تسليم اقتراح بشأن تحقيق خفض المواد  ية الديمقراطيةالشعبال تمنع جمهورية كوريا 

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتخطى الخفض المعالج في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛2107الهيدروكلوروفلوروكربونية وذلك قبل حلول عام 
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واللجنة التنفيذية  راطيةالشعبية الديمقالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية كوريا  .و 

لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في الملحق األول بهذه 

 الوثيقة؛ 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى بخطة إدارة إزالة المواد  .ز 

تنفيذ المطابقة، بقيمة ، وخطة الالشعبية الديمقراطيةالهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا 

دوالر أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  542.380دوالر أمريكي، تتكون من  688.827

دوالر أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  96.000دوالر أمريكي لليونيدو، و 37.967بقيمة 

 دوالر أمريكي لليونيب. 12.480بقيمة 
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  األولالمرفق 

 

 متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق   جمهورية كورية الشعبية الديمقراطية حكومةاتّفاق بين مشروع 

 كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
 
 

لجنة التنفيذية فيما البلد"( وال)"  جمهورية كورية الشعبية الديمقراطية هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مثّلي 1-

واّد"( إلى ألف )"الم -1يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع  6112يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  66.66 كمية ثابتة قدرها

 مونتريال . الجداول الزمنية لبروتوكول

 

من  6-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف )"األهداف والتمويل"( -6التذييل 

ه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّ  ألف.-1المشار إليها في التذييل 

من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد  ا، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد  3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب خألف باعتباره ال-6من التذييل  6-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألهذا االتفاق لجميع المواد 

 .)االستهالك المؤهل المتبقي( من كل من المواد 3-6-4و 3-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المحدد

 

تزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنا  بامتثال البلد الل 3-

ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد. وستوفألف ل -6من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 زمني للموافقة على التمويل"(.ألف )"جدول  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 

ا وفق  الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة.  المواد ق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفق ا لخطط قطاع إزالةفيوا 4-

 ورةــن تحقيق حدود االستهالك المذكـمتحقّق مستقّل  راءـإجد ـالبلسوف يقبل )ب( من هذا االتفاق، 5للفقرة الفرعية 

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من هذا االتفاق ألف-6من التذييل  6.1صف الأتي في للمواد كما ي

 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 

في حالة عدم وفاء البلد  للجدول الزمني للموافقة على التمويل استمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفق   5-

على  تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية من  ثمانية أسابيعبل ق بالشروط التالية

 :األقل

 

لجميع السنوات  لفأ-6ل ييمن التذ 2.1في الصف األفقي  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق ( أ)

. هذا االتفاقلموافقة على المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها ا

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع يوجد فيها ال وتستثنى السنوات التي 

 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

 أن هذا التحقق ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ( ب)

 غير مطلوب؛
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"( تنفيذالارير وخطط ألف )"شكل تق-4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق )ج(

حقق مستوى متقدم من التنفيذ تتغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد 

معدل صرف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن 

في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  61الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

 بالكامل؛

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط )د( 

أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلحة تمويل الشريفيها لب طالتي يُ السنة 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيتنفألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن  -5التذييـل 

للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن  األف. وسيخضع هذا الرصد أيض  -5ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل  اوفق  

 .أعاله 4في الفقرة 

 

ص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيتوافق و 7-

 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  اهذه المبالغ وفق  

 

ثَّق مسبق   )أ( مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما  اإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُو 

أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  )د( 5في الفقرة الفرعية  حسبما هو متوقع

 ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

 ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف التي يمكن أن تتعلقالمسائل  (1)

 ؛ هذا االتفاقشروط تؤدي إلى تعديل أي شرط من التغييرات التي  (6)

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في  (3)

 لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم  (4)

في المائة من مجموع  31من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن أو إزالة أي نشاط 

 ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 
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 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة  )ب(

التنفيذ ها في تقرير الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأن

 ؛الالحقالسنوي 

م تكنولوجيا بديلة بخالف التكنولوجيا المقترحة في خطة اتقداسأثناء تنفيذ االتفاق  بلدإذا قررت ال )ج(

يتطلب هذا األمر الحصول على  قدوروكربونية المتفق عليها، فلإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف

لخطة التي جرت الموافقة ل كتنقيحا من خطة التنفيذ السنوية أو موافقة اللجنة التنفيذية بوصفها جزء  

يحدد تكاليف التشغيل يجب أن تغيير في التكنولوجيا بإجراء عليها. إن أي تقديم لمثل هذا الطلب 

وأي اختالفات في أطنان قدرات استنفاذ األوزون  ،والتأثير المحتمل على المناخ المرتبطة، اإلضافية

المحتملة في تكاليف التشغيل التوفيرات أن الموافقة على د بلالوعلى . ن أمكنها إالتي ينبغي إزالت

كنتيجة بموجب هذه االتفاقية  العامإلى خفض مستوى التمويل تؤدي المتعلقة بتغيير التكنولوجيا قد 

 .لذلك

  يةوكربونالهيدروكلوروفلورالمواد )د(      في حالة تحويل أي مؤسسة إلى تكنولوجيا غير قائمة على 

أن هذا األمر وتبين  المتفق عليها مدرجة في  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اإلنشاء بعد  للملكية األجنبية أوبسبب تعدد األطراف )أي موفق ا إلرشادات  الصندوق ال مؤهلغير 

بلّغ اللجنة التنفيذية بهذه أي مساعدة. تُ  ىقللن تتف( 6112سبتمبر/أيلول  61تاريخ اإلنهاء في يوم 

ا من   . خطة التنفيذ السنويةالمعلومات بوصفها جزء 

توقعة مآخر شريحة متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف عند االنتهاء من  مبالغ)هـ(     سيتم تحويل أي 

  بموجب هذا االتفاق.

 د، وبصفة خاصةـات التبريـالفرعي لخدماع ـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-

 :لما يلي

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  )أ(

 خالل تنفيذ المشروع؛

ين بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررالت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن  )ب(

 خالل تنفيذ الخطة. 44/6و 41/111

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و يوافق البلد 9-

كون الوكالة يعلى أن اليونيدو  قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها

الوكالة المنفذة "كون الوكالة المنفذة المتعاونة )على أن تاليونيب  توافقولرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( المنفذة ا

ويُوافق البلد على ( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. "المتعاونة

مج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار في إطار برا ىعمليات التقييم التي قد تُجر

 في هذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةاببرنامج التقييم الت

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل هذه  )ب(. 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التفاق، بموجب هذا االت

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

ئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الر

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد  –6التذييل 
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بالغ والمسؤوليات التخطيط واإلالترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .ا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقالداخلة في إطار هذا االتفاق تيسير  

بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-6من التذييـل  4-6و   6-6 يناألفقي ينالصف

 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-6من التذييل  6-1الصف األفقي 

لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  االتمويل وفق   يحّق له الحصول على

 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لجدول  التمويل إلى وضعه وفق  ا

ة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. م شريحأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

)"تخفيضات في  ألف -2المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

نوات، من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من الس كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال"(

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

ا أمام الشرائح ، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائق  ىعلى حد

 .أعاله 5ا للفقرة المقبلة وفق  

 

تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 

 الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةالوكالة المنفذة و ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

على  طالعاال الوكالة المنفذة المتعاونةولة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .ق من االمتثال لهذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق

 

في واالتفاق المقترن بها الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من إنجاز تمي 14-

ألف. وفي حالة -6االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 2 والفقرة )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق  

 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في ماحتى نهاية السنة ال هاإتمام

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ( ه)1)د( و1)ب( و1)أ( و1

 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  االمحّددة في هذا االتفاق حصر   الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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 تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة قالمرف المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 66.1 األولى جيم 66-الهيدروكلوروفلوروكربون

 16.1 األولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون 

 1..2   المجموع

 

 
 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2111 2112 2112 2112 2112 2112  

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى )أطنان 

 قدرات استهالك األوزون(

 ال يوجد 21.16 21.16 21.16 1..2 1..2 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-6

لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 

)أطنان قدرات استهالك 

 األوزون( 

 ال يوجد 66.66 21.16 21.16 1..2 1..2 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة  6-1

 ]اليونيدو[المنفذة الرئيسية 

 )دوالر أمريكي(

546.3.1 - 
 

161.111 
- 41.111 61.111 266.3.1 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  6-6

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 
32.462 - ..411 - 6..11 1.411 51.562 

التمويل الموافق عليه للوكالة  6-3

 ]اليونيب[المنفذة المتعاونة 

 )دوالر أمريكي(

46.111 - 51.111 - 34.111 61.111 611.111 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  6-4

 المتعاونة )دوالر أمريكي( 
16.4.1 - 6.511 - 4.461 6.611 66.111 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1

 الر أمريكي()دو
63..3.1 - 

 

121.111 
- 24.111 41.111 466.3.1 

مجموع تكاليف الدعم )دوالر  3-6

 أمريكي(
51.442 - 14.411 - 2.661 -4.111 26.562 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3-6

 )دوالر أمريكي(
6....62 - 

 

1.4.411 
- .1.661 44.111 44..442 

طن من قدرات استنفاد بموجب هذا االتفاق ) االمتفق على إزالته 66-كربونيةالهيدروفلوروالمواد مجموع  4-1-1

 (األوزون
3.62 

طن من من المشروعات الموافق عليها في السابق ) اى يتعين إزالتهتال 66 – يةالكلوروفلوروكربونالمواد  4-1-6

 (قدرات استنفاد األوزون
 ال يوجد

 33..5 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 66-الهيدروفلوروكربونية دالموا االستهالك المؤهل المتبقي من 4-1-3

طن من قدرات استنفاد ب المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق )141-مجموع المواد الهيدروفلوروكربونية 4-6-1

 (األوزون
16.1 

طن من فق عليها في السابق )ب التى يتعين إزالتها من المشروعات الموا141 –المواد الكلوروفلوروكربونية  4-6-6

 (قدرات استنفاد األوزون
 ال يوجد 

 -  (طن من قدرات استنفاد األوزونب )141-االستهالك المؤهل المتبقي من المواد الهيدروفلوروكربونية 4-6-3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -2التذييل 

في السنة المحددة في التذييل  الثانياالجتماع ه في ـة عليــقة للموافـح المقبلـالنظر في تمويل الشرائ ىسيجر .1

 ألف.-6

 

 تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -2التذييل 

 

 من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف  1

 

ة سابقالسنة المنذ حرز بشأن التقدم الممع البيانات الُمقدمة من خالل السنة التقويمية، ، تقرير مسرود )أ(

، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسهام مختلف النشاطات ماضيللتقرير ال

ة لألوزون دإزالة المواد المستنفويجب أن يتضمن التقرير فيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض. 

ستخدمة والتقديم وجيا البديلة المُ حسب نوع المادة، والتكنول ،كنتيجة مباشرة على تنفيذ األنشطة

بما يسمح لألمانة تزويد اللجنة التنفيذية بالمعلومات فيما يتعلق بالتغيير  ،الصلة للبدائل يالتدريجي ذ

اإلنجازات الضوء كذلك على التقرير نبعاثات المتعلقة بالمناخ. وينبغي أن يسلط االالناتج عن 

تغييرات الشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف الن

تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التي 

السابق تقديمها، التنفيذ السنوية  )خطط( مقارنة بخطةتغييرات  ةعلى معلومات عن أي اأيض  التقرير 

المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على  كحاالت التأخير، وحاالت استخدام

من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات. وسيغطي التقرير  2النحو المنصوص عليه في الفقرة 

)أ( من االتفاق، ويمكن إضافة إلى 5المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 ت عن األنشطة في السنة الحالية؛ذلك أن يشمل أيضا معلوما

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد  )ب(

)ب( من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما هو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليها في التذييل 

تحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا ال

)أ( 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

قىديم طلىب الشىريحة التاليىة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها حتىى نهايىة السىنة المزمعىة لت )ج(

مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيىذ الشىرائح السىابقة 

بعىىين االعتبىىار؛ وسىىتقدم البيانىىات الىىواردة فىىي الخطىىة حسىىب السىىنة التقويميىىة. وينبغىىي أن يتضىىمن 

تغييىىرات ممكنىىة مىىن  ة، فضىىال عىىن أيىىالوصىىف أيضىىا اإلشىىارة إلىىى الخطىىة الشىىاملة والتقىىدم المحىىرز

أن تطرأ علىى الخطىة الشىاملة. وينبغىي أن يغطىي هىذا الوصىف السىنوات المحىددة فىي الفقىرة المتوقع 

)د( من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلىت علىى الخطىة 5الفرعية 

شطة المستقبلية كجزء من نفىس الوثيقىة بوصىفه ا لها. ويمكن تقديم وصف األنالشاملة وأن يقدم تفسير  

 التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطىط التنفيىذ السىنوية المقدمىة  )د(

ين تقىديمها حسىب من خالل قاعدة بيانات علىى اإلنترنىت. وسىتعدل هىذه المعلومىات الكميىة، التىي يتعى
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السىىنة التقويميىىة مىىع كىىل طلىىب شىىريحة، كىىال مىىن السىىرود والوصىىف الخىىاص بىىالتقرير )انظىىر الفقىىرة 

)ج( أعىىاله(، وخطىىة التنفيىىذ السىىىنوية وأي 1)أ( أعىىاله( والخطىىة )انظىىر الفقىىرة الفرعيىىة 1الفرعيىىة 

 تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

 ( أعاله.د)1)أ( إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منتنفيذي  موجز (ه) 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -2التذييل  

سيُجرى تنفيذ خطة إزالة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  1.

دة إدارة المشروع مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ أنشطة خطة إزالة إدارة المواد المنفذة المتعاونة. تعد وح

وتنفيذ أنشطة  ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيشتمل دور وحدة إدارة المشروع على: إعداد برنامج التنفيذ السنوي

تبريد الإنتاج معدات  األنشطة المتعلقة بمصنعوتنسيق ورصد  ؛خطة إزالة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وتقديم الدعم للوكالة  ؛وإعداد تقرير التقدم السنوي ؛وإجراء التدقيق السنوي ؛ومصنع غاز التبريد ومصانع الرغاوي

 المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لرصد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

فق مع قرارات مجلس األمن التابع لألمم اوهيدروكلوروفلوروكربونية بالتد السيتم تنفيذ خطة إدارة إزالة الموا 2.

لألمم  ةالتابع مراجعةال لجنةسيؤخذ في االعتبار التوصيات المقدمة من و. 1.24و .121و ،1645رقم  ةالمتحد

ا ستُستخدموالمتحدة بشأن التغييرات اإلجرائية لنقل المعدات والتكنولوجيا إلى البلد.  ءات القائمة الخاصة اإلجرا أيض 

في  ،اإلنمائي المعدل لتوفير المعدات والخدمات ةخاصة إجراءات شراء برنامج األمم المتحدو ،بوكاالت األمم المتحدة

تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية. كما ستُنفذ أنشطة 

وهي التي تعد مسؤولة  المتعاونةشرف عليها الوكالة المنفذة الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تُ خطة إدارة إزالة المواد 

ا عن مشروع  والهياكل التنظيمية والترتيبات اإلجرائية المطبقة  ،اإلنفاقباستخدام طرق  تنمية القدرات المؤسسيةأيض 

 .تنمية القدرات المؤسسيةعلى مشروع 

 

 لة المنفذة الرئيسيةألف: دور الوكا -2التذييل 

 

 :وتشمل على األقل ما يلي ة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك 1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  )أ(

الخاّصة دروكلوروفلوروكربونية المواد الهيإزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع )ب(

للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد إلى اتحقّق  تقديم )ج(

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الي خطة أُكملت على النحو المبيّن ف

تنفيذ الالتجارب المكتسبة والتقدم المحرز في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط انعكاس التأّكد من  )د(

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1ا مع الفقرتين الفرعيتين المقبلة تمشي   السنوية

والخطة الشاملة على  التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةبتقارير الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة  (ه)

تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير
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 ؤهّلين للمراجعات التقنيَّة ؛ين المالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة  )ح(

 الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ )ط(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11ا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق   (ي)

تمويل كل وكالة منفذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

  ؛عمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى است (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. (ل)

 منظمةبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  6

واستهالك المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة  اوتكليفه ةمستقل

-4)ب( من التذييل 1)ب( من االتفاق والفقرة الفرعية 5ا لما جاء بالفقرة الفرعية ألف، وفق  -1المذكورة في التذييل 

 ألف.

 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -2التذييل 

لكنها ، والخطة الشاملةفي أكثر تحدد هذه األنشطة وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.  1

 تشتمل على األقل على:

 عند الطلب؛ ةتقديم المساعدة في إعداد السياس )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

  األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في 

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو  )ج(

  ألف.-4الوارد في التذييل 

 

 ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -1التذييل 

 

عن كّل  اأمريكي   ادوالر   131 بمقدار التمويل المخّصص من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11ا للفقرة وفق   1

ألف -6من التذييل  6-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون  رامغيلوك

 ألف.-6من التذييل  6-1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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