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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع     

الديمقراطية الشعبية جمھورية كوريا   
 الوكالة عنوان المشروع )1(

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

 
طن من قدرات استنفاذ    90.56    2013السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7أحدث بيانات المادة  )2(

 األوزون

 
 2013السنة:   أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) )3(

مكافحة رغوةإيروسولكيميائي
 الحرائق

عوامل  مذيبالتبريد
  التصنيع

استخدام 
  المختبر

إجمالي استھالك 
  القطاع

 الخدمةالتصنيع  

 20.0       20.0  ب141 -المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 70.5    59.8 10.7     22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  

  بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون) )4(

 78.0  البداية للتخفيضات المجمعة المستدامةنقطة  78.0  2010 -  2009خط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 78.0 :المتبقي 0  المعتمد بالفعل

 
 المجموع 2017 2016 2015 2014 خطة األعمال )5(

 12.9 0.7 1.5 10.7 0.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو

 772,947 64,200 128,400 580,347 0 التمويل (دوالر أمريكي)

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

 0 0 0 0 0 التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات المشروع )6(

 n/a 70.20 70.20 70.20 70.20 78.00  االستھالك في بروتوكول مونتريالحدود 

 n/a 70.20 70.20 70.20 66.30 n/a  طن من قدرات استنفاذ األوزون)أقصي استھالك مسموح به 

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  (دوالر أمريكي)

 202,000 20,000 0 90,000 48,500 43,500  تكاليف المشروع اليونيب
 26,260 2,600 0 11,700 6,305 5,655 تكاليف الدعم

 701,880 20,000 0 130,000 428,180 123,700  تكاليف المشروع اليونيدو
 49,132 1,400 0 9,100 29,973 8,659  تكاليف الدعم

 903,880 40,000 0 220,000 476,680 167,200  إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)
 75,392 4,000 0 20,800 36,278 14,314  المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي) الدعمإجمالي تكاليف 

 979,272 44,000 0 240,800 512,958 181,514  المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي) األموالإجمالي 

 
  )2014طلبات لتمويل الشريحة األولى ( )7(

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

 5,655 43,500 اليونيب

 8,659 123,700 اليونيدو

 

  أعاله ھو مبين) كما 2014( الموافقة على تمويل الشريحة األولى  طلب التمويل:

 للنظر فيه بصفة فردية  األمانة تتوصيا
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 وصف المشروع
 
جتماع االإلى  الوكالة المنفذةبصفتھا اليونيدو قدمت ، ھورية كوريا الشعبية الديمقراطيةحكومة جمنيابة عن   -1

بتكلفة إجمالية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولى من خطة إدارة  الثالث والسبعين طلبا لتمويل الشريحة
بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة أمريكيدوالر  750,280تألف من ت، ودوالر أمريكي 1,053,660قدرھا 

 28,860 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 222,000ولليونيدو،  دوالر أمريكي 52,520
إزالة المواد خطة إدارة  تنفيذ المرحلة األولى من في األصل. وسوف يساعد تحسبما قدم دوالر أمريكي لليونيب

ھدف االمتثال لبروتوكول مونتريال تحقيق  علىجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية فلوروكربونية الھيدروكلورو
   .2018في المائة بحلول عام  15 وقدره

 
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  لمرحلة األولى منا من الشريحة األولىتبلغ قيمة   -2

دعم  تكاليف ، باإلضافة إلىدوالر أمريكي 87,000تتألف من  دوالر أمريكي 729,910المطلوبة في ھذا االجتماع 
 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 590,280ولليونيب،  دوالر أمريكي 11,310بقيمة الوكالة 

  .حسبما قدمت في األصللليونيدو،  دوالر أمريكي 41,320
  

  خلفية
  
لجمھورية كوريا الشعبية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة المرحلة األولى من قدمت   -3

دوالر  1,528,016(أي  دوالر أمريكي 2,316,527بتكلفة إجمالية قدرھا  1الثامن والستينالديمقراطية إلى االجتماع 
، دوالر أمريكي 605,000ولليونيدو،  دوالر أمريكي 106,961 بقيمةدعم الوكالة تكاليف باإلضافة إلى  أمريكي،

ھدف االمتثال  تحقيق على) لمساعدة البلد لليونيب دوالر أمريكي 76,550 بقيمةباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 
  . 2015في المائة بحلول عام  10 وقدرهلبروتوكول مونتريال 

 
مجلس لقرارات االمتثال و ،للمقترحوالمالية المتعلقة بالجوانب الفنية  المسائلاألمانة واليونيدو ناقشت   -4

(ك)). ونتيجة لھذه  66/15بديلة للصرف، والھياكل التنظيمية وإجراءات الرصد (المقرر الوسائل وال. 2األمن
إزالة المواد خطة إدارة الموافقة على المرحلة األولى من  فياللجنة التنفيذية تنظر أن بالمناقشات، أوصت األمانة 

 لخفض(باستثناء تكاليف الدعم)،  دوالر أمريكي 922,380تكلفة إجمالية قدرھا بالھيدروكلوروفلوروكربونية 
  . 2017في المائة من خط األساس بحلول عام  15بنسبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 

 
أنه باليونيدو اللجنة التنفيذية  أبلغتإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  حولأثناء المناقشة و  -5

 الجزاءاتتشاور مع لجنة ال يجب، إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة من أنشطة  قبل تنفيذ أي نشاط
إزالة المواد خطة إدارة  في إطارمعدات أو خدمات أخرى  سيتم تقديم أي  لمعرفة ما إذا كان المعنية

خطة . وعقب المناقشات، قررت اللجنة إرجاء النظر في طلب المرحلة األولى من للبلدالھيدروكلوروفلوروكربونية 
تقديم تقرير إلى باليونيدو  تلبا، وطالتاسع والستينإلى االجتماع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة 

مشروع الد في إطار البلعدات في معلومات تثبت أن واردات الم يتضمناألمانة،  من خالل، التاسع والستيناالجتماع 
عام  ذمن المتبعةمجلس األمن قرارات وفقا لتم ت تكانسابقا (خطة للتخلص التدريجي من رابع كلوريد الكربون)  المنفذ

  ). 68/34فصاعدا (القرار  2006
 
تنفيذ  ه تمأن يؤكدالذي ، الحظت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم من اليونيدو اجتماعھا التاسع والستينوفي   -6

  )).8(أ) ( 69/4 المقررقرارات مجلس األمن (وفقا لالخطة  في إطارتوريد المعدات 
 

                                                      
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/26الوثيقة    1
  ).2009( 1874) و 2006( 1718و)، 2006( 1695قرارات ال   2
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) 2006( 1718المنشأة عمال بالقرار  مجلس األمن لجنة، تشاورت اليونيدو مع 2013 /كانون الثانيفي يناير  -7
 تبادل العديد منبعد و. لقرارات مجلس األمن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  امتثاللضمان 

  : إلى مجلس األمنلجنة ، خلصت 2014نيسان إبريل/ 30لمعلومات، في ل
 

 1874و)، 2006( 1718قرارات مجلس األمن بمحظورة المتعلقة بالمشروع  الموادلم تكن غالبية   ) أ(
للجنة ترى أنه من غير المرجح ، كانت اموادلعدة و). 2013( 2094) و 2013( 2087و)، 2009(

  يقين؛ ب لتقرر ذلككافية  غيرھا اليونيدو تقدم، ومع ذلك، كانت المعلومات التي حظرھا
 
أي من الكيانات المشاركة في ھذا المشروع للتدابير الواردة في قرارات مجلس األمن أو خضع ال تو  (ب)

أي من أو بتوجيه من نيابة عن  تتصرف تأي من ھذه الكيانات كان معلوما أناللجنة، وأنه لم يكن 
  مجلس األمن أو اللجنة؛ لجنة ھمتعينالكيانات أو األفراد الذين 

  
ن من أجھزة الكمبيوتر المحمولة إلدارة قواعد البيانات، ياثنويمكن أن تصنف بعض الدول األعضاء   (ج)

يجب الحرص وكمالية. سلع على أنھما  ،2094سلع كمالية" في القرار ك" اللذين لم يتم تحديدھما
وال  على نطاق واسعلسكان ل ذات االستخدام المدنيالعادية ض من السلع على عدم تقييد المعرو

  سلبي على البلد؛يكون لھا أثر إنساني 
  

. لذلك، فقط في مرحلة تنفيذ المشروع مادةدقيقة لكل المواصفات ال ه يمكن صياغةفھم اللجنة أنوت  (د)
يتم لضمان أنه في مرحلة تنفيذ المشروع، ال  الواجب االجتھاداليونيدو  تجتھدأوصت اللجنة بأن 

  قرارات.موجب الحظر جميع البنود التي سيتم شراؤھا في إطار المشروع ب
  
المذكورة  المواداليونيدو آليات الرصد المناسبة للتأكد من أن تنشئ أن بلجنة مجلس األمن أيضا وأوصت   -8

فقط وليس ألي برنامج أو أنشطة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة مشروع ستستخدم ألغراض 
 2087و)، 2009( 1874و)، 2006( 1718في قرارات مجلس األمن  ءشيال يوجد فھمھا أنه  ولتأكيدمحظورة؛ 

جمھورية كوريا الشعبية لالتنمية الصناعية أھداف ) يحظر المشروع، الذي كان لدعم 2013(2094) و 2013(
  بموجب بروتوكول مونتريال.  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة الديمقراطية وتنفيذ 

  
إلى  خطابا، أرسلت حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 2013 /تشرين األولأكتوبر 18بتاريخ   -9

 لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية االمتثال لھدف استھالك د من احتمال عدمالبل بوضع لتبلغھاأمانة األوزون 
  أمانة األوزون أن:  وتطلب من، 2013

 
جھودا حسنة النية لمعالجة حالة عدم بذل قد د البلبأن من إجراء عدم االمتثال  4وفقا للقسم  تخطر"  (أ)

  ؛2015و  2013عامي ھداف ال ألعلى االمتث ةغير قادرأنھا االمتثال المحتمل و
 

مساعدة جمھورية كوريا باف والمنظمات الدولية ذات الصلة أمانة الصندوق المتعدد األطر توصيو  (ب)
إزالة خطة إدارة الموافقة على  من خاللاالمتثال لبروتوكول مونتريال على الشعبية الديمقراطية 

لتمويل وتوفير المعدات واتخاذ التدابير في الوقت المناسب  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ".بروتوكول مونتريال لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار تنفيذ

  
الثاني في اجتماعھا الديمقراطية الشعبية  جمھورية كوريا وضع احتمال عدم امتثاللجنة التنفيذ حللت   -10 

بالمعلومات التي قدمتھا أمانة األوزون والتحديثات  اإلحاطة علما علىلجنة التنفيذ  اتفقت. ونتيجة لذلك، 3والخمسين
في  الثالث والخمسينأمانة الصندوق والوكاالت المنفذة ذات الصلة وإعادة النظر في المسألة في اجتماعھا  التي أجرتھا

أن  ينبغيأنه عمليات اللجنة التنفيذية، ب، دون المساس أيضا على لجنة التنفيذ واتفقتضوء أي معلومات إضافية ترد. 
                                                      

  من جدول األعمال) 6(البند  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/52/4الوثيقة   3
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جمھورية كوريا الشعبية ل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة النظر في اللجنة التنفيذية   تعيد
  مسألة ملحة. بصفتھا  الديمقراطية

 
  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 
المقدمة من  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة المرحلة األولى من يصف القسم التالي   -11

  نيابة عن حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية. الثالث والسبعيناليونيدو إلى االجتماع 
  

 لمواد المستنفدة لألوزون ل األحكام التنظيمية
 

برئاسة  بيئةلاللجنة الوطنية التنسيقية ل 1996الشعبية في عام الديمقراطية جمھورية كوريا حكومة أنشأت   -12
  ، تحت سلطة وتشرف وحدة األوزون الوطنيةوتعد نائب وزير الشؤون الخارجية، لتنسيق تنفيذ بروتوكول مونتريال. 

لمواد المستنفدة ا إزالةوأنشطة  مشروعاتتنفيذ  على، بيئة ووزارة األراضي وحماية البيئةلاللجنة الوطنية التنسيقية ل
إبالغ أمانة األوزون وأمانة  شروط وتنفذإنتاج المواد المستنفدة لألوزون، جمع بيانات استھالك وتلألوزون، و
، بالتعاون مع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستخدام المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك  وتحكمالصندوق، 

  مفتشي البيئة. 
 

فرض حظر على تصنيع معدات التبريد القائمة  تشملحماية طبقة األوزون، لعدة قوانين ولوائح تم إدخال   -13
على المواد المستنفدة لألوزون وحظر استيراد أو تصنيع معدات التبريد الصناعية القائمة على المواد المستنفدة 

للمواد وأنشئ نظام الحصص  يالتشغيلتصدير المواد المستنفدة لألوزون واستيراد تراخيص ونظام لألوزون. 
خطة إدارة إزالة المواد ؛ ومع ذلك، في حالة عدم وجود 2011في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمستوردين أو على اطبق نظام الحصص ي لم، الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .2014و  2013 يعام
  

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد واستھالك إنتاج 
 

الوحيدة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةي ھ 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةو ،2004منذ عام   -14
، الذي أنشئ في عام المركبفينالون  2,8 لـلتبريد لفقط، من قبل مصنع ھامھونغ  المنتجة في البلد، للسوق المحلية

 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيتم استيراد جميع ومواد المستنفدة لألوزون. للالمنتج الوحيد وھو ، 1994
المواد واردات يظھر مستوى إنتاج وومن الصين، مع جزء صغير من االتحاد الروسي.  غالباالمستھلكة في البالد، 

لالمتثال  لوروفلوروكربونيةالمواد الھيدروكتم احتساب خط إنتاج و. 1في الجدول  22-الھيدروكلوروفلوروكربونية
  استنفاد األوزون. من قدراتطن  27,6 عند

  
  في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج وواردات  - 1الجدول 

 2013 2012 2011 2010 2009 22- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 طن متري
 578.9 504.0498.0480.0521.0 إنتاج

 703.7 361.0889.4821.0754.5  استيراد
 1,282,6 865.01,387.41,301.01,275.5 اإلجمالي (طن متري)

 ن من قدرات استنفاذ األوزونط
 31.8 27.727.426.428.7  إنتاج

 38.7 19.948.945.241.5 استيراد
 70.5 47.676.371.670.2)طن من قدرات استنفاذ األوزون(المجموع 

  
تم احتساب و. 2من بروتوكول مونتريال في الجدول  7بموجب المادة عنه مستويات االستھالك المبلغ ويتم توضيح   -15

  استنفاد األوزون.  من قدراتطن  78,0 عندلالمتثال  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك الخط األساس 
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- 2009للفترة  7في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية (بيانات المادة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك  -2الجدول 
2013(  

 خط األساس 2013 2012 2011 2010 2009 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 طن متري

 1,126.2 1,282.6 1,301.01,275.5 1,387.4 865.1 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 145.5 182.0 168.0171.0 162.0 129.0 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 1,271.7 1,464.6 1,469.01,446.5 1,549.4 994.1 اإلجمالي (طن متري)
 ن من قدرات استنفاذ األوزونط

 62.0 70.54 71.5670.15 76.3 47.6 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 16.0 20.02 18.4818.81 17.8 14.2 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

 78.0 90.56 90.0488.96 94.1 61.8)طن من قدرات استنفاذ األوزون(المجموع 
  

كوريا جمھورية الحكومة، يبدو أن  عنهأبلغت  الذي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى استھالك  -16
  .2013 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام استھالك ھدفلالديمقراطية في حالة عدم امتثال الشعبية 

  
 حسب القطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 
من قدرات  طنبالقاس الذي يرغوة ال تصنيعاالستھالك في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء وقطاع يمثل   -17

استنفاد األوزون، كما  من قدراتطن  78,0 وقدرهفي المائة على التوالي من خط األساس  21و 64 استنفاذ األوزون
القائمة على المواد  التبريد وضواغط معدات تصنيع مجال ستھالك المتبقي فيواال. 3ھو مبين في الجدول 

 . الھيدروكلوروفلوروكربونية
  القطاع موزع حسب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -3الجدول 

 2013 2012 2011 2010 2009 المادة القطاعات
خط 
 األساس

 الحصة (%)

 طن متري

ضواغط وتصنيع الالتبريد التجاري 
  (ھامھونغ)

المواد 
-الھيدروكلوروفلوروكربونية

22 

149.0 139.2 111.9 120.3 123.8 144.1 11 

ضواغط وتصنيع الالتبريد التجاري 
  )أوتوميشن(بيونجيانج 

69.9 81.2 89.2 70.6 71.5 75.6 6 

 71 906.6 1,087.3 1,084.6 1,099.9 1,167.0 646.1  قطاع خدمات التبريد

 89 1,126.2 1,282.6 1,275.5 1,301.1 1,387.4 865.0 المجموع الفرعي

 قطاع تصنيع الرغوة
المواد 

-الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ب141

129.0 162.0 168.0 171.0 182.0 145.5 11 

 100 1,271.7 1,464.6 1,446.5 1,469.1 1,549.4 994.0 المجموع (طن متري)

 طن من قدرات استنفاذ األوزون

ضواغط وتصنيع الالتبريد التجاري 
  (ھامھونغ)

المواد 
-الھيدروكلوروفلوروكربونية

22 

8.2 7.7 6.2  6.6   6.8  7.9 10 

ضواغط وتصنيع الالتبريد التجاري 
  )أوتوميشن(بيونجيانج 

3.8 4.5 4.9  3.9   3.9  4.2 5 

 64 49.9  59.8   59.6  60.5 64.2 35.5  قطاع خدمات التبريد

 79 62.0  70.5  70.2 71.6 76.3 47.6 المجموع الفرعي

 قطاع تصنيع الرغوة
المواد 

-الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ب141

14.2 17.8 18.5  18.8   20.0  16.0 21 

 100 78.0  90.5  89.0 90.1 94.1 61.8 المجموع (طن متري)

  
 انيتالبولي يورتصنيع رغوة قطاع 

 
المواد د باستخدام في البلان تالبولي يوري شركات لتصنيع رغوة يوجد سوى ثالثال   -18

من  7المخلوطة مسبقا والمبلغ عنھا بموجب المادة في البوليوالت المستوردة ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونية
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للحصول على التمويل في إطار  تانالشركات مؤھلھذه ن من ااثن. 4بروتوكول مونتريال، كما ھو مبين في الجدول 
جاسئة الوريتان ي رغوة بوليل جسونيون جيانجفي المرحلة األولى: بيونغ وھما مشمولتانالصندوق المتعدد األطراف، 

ولم تدرج أي من ھاتين الشركتين بناء (رغوة رذاذ لبناء العزل). المواد بوھونج ل) وجاسئةال(رغوة البولي يوريثان 
مواردھا يوربتان ببولي السونيونغ لرغوة  شونجين الثالثة، وسوف تتحول الشركةالمرحلة الثانية. للتحويل في 

  الخاصة. 
 

   ب141-لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل رغوةتصنيع الشركات  استھالك -4الجدول 
 2013 2012 2011 2010 2009 الشركة

         طن متري
 67.0 64.3 73.0 64.3 52.6  بيونجيانج سونبونج لرغوة البولي يوريتان

 63.7 57.9 35.0 35.6 36.9  بوھونج لمواد البناء
 51.3 48.8 60.0 62.1 39.5  شونجين سونبونج لرغوة البولي يوريتان

 182.0 171.0 168.0 162.0 129.0 المجموع (طن متري)
   طن من قدرات استنفاذ األوزون

  7.4   7.1  8.0 7.1 5.8  بيونجيانج سونبونج لرغوة البولي يوريتان
  7.0   6.4  3.9 3.9 4.1  بوھونج لمواد البناء

  5.6   5.4  6.6 6.8 4.3  شونجين سونبونج لرغوة البولي يوريتان
  20.0   18.8  18.5 17.8 14.2 المجموع (طن متري)

  
خالل السنوات الثالث الماضية بسبب الطلب ب 141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةزاد استھالك و  -19

عن طلب الحكومة من أجل إدخال تحسينات في كفاءة  من صناعة البناء والتشييد الناجمرذاذ الالمتزايد على رغوة 
  استخدام الطاقة في المباني.

  
 التبريد  تصنيعقطاع 

 
مصنع ، وةالت التجاريلآل جھامھونمصنع د: في البلاغط وضالمعدات التبريد و اثنان من مصنعيھناك   -20
  . األولى مرحلةالھذه المؤسسات في لأي أنشطة  ولم تدرجمعدات. أتوميشن لل جيانجبيون

 
 قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء 

 
 1,000 أعلى منفي قطاع خدمة التبريد  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالستھالك السنوي من كان   -21

صيانة أنظمة التبريد  تقديميتم واستنفاد األوزون) خالل السنوات األربع الماضية.  من قدراتطنا  55طن متري (
خدمة  تقديم، في حين يتم الخدمةورش من خالل العديد من  ةالصغيرالمحال التجارية و بالمساكن وتكييف الھواء

ورش خدمة التبريد المسجلة في جميع أنحاء البالد. من ورشة  210ھناك و. الداخليين الفنيين من قبلالمنشآت الكبيرة 
  . 5في الجدول  تطبيق رئيسي حسب كلقطاع الخدمات في  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ويرد توزيع استھالك 

   
  في قطاع الخدمات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتوزيع استھالك  -5الجدول 
  الحصة (%)  االستھالك (طن متري)*التطبيق

 48.2 436.98  الوحدات المجزأة لتكييف الھواء
 13.8 125.11  مكيفات الھواء المركزية

 7.1 64.37  التخزين المبرد
 19.4 175.88  عملية التبريد الصناعي

 0.4 3.63  المواد الغذائية بالتجزئةتبريد 
 11.1 100.63  تجارية أخرى

 100.0 906.6المجموع
  * استنادا إلى خط األساس لالمتثال. 

 
 امراكز إقليمي 25من  التي تتألفشبكة االسترداد وإعادة التدوير  ، أنشئت إلزالةلالوطنية خطة الخالل تنفيذ   -22

، صعوبات كبيرة أثناء تنفيذ الخطةووجھت لضمان التشغيل المستمر لمعدات التبريد ومنع التقاعد المبكر. ومع ذلك، 
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، والضرر المتكرر غازات التبريدمنخفضة، وعدم وجود حافز اقتصادي السترداد ال االستردادمستويات  تشمل
وسوف تشمل خطة الدعم التشريعي لممارسة االسترداد وإعادة التدوير.  واالفتقار إلىالمعدات بسبب تقلبات الكھرباء ب

 المنشأةتحسين شبكة االسترداد وإعادة التدوير الموجودة ل عنصرا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 
  .إلزالةلخطة الوطنية البموجب 

  
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة استراتيجية 

 
التي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية قدمت   -23

 متعدد األطراف. وتتضمن خطة العمل للعودة إلى االمتثالى االمتثال بمساعدة من الصندوق لعودة إللأنشطة  تشمل
 وفقامبادرات السياسات وأنشطة التوعية.  بمصاحبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة أنشطة  سرعة تنفيذ

  تنفيذ األنشطة المحددة التالية:راتيجية الشاملة، تقترح الحكومة الستل
  

إلى تكنولوجيا ، البولي يوريتان الخاسئة رغوة تصنيعلرغوة، لل جسونيون مصنع بيونجيانجتحويل   (أ)
وآلتين ، الخلط، ومحطة ما قبل السيكلوبنتانومناولة تخزين نظاما لتحويل ال ويشمللسيكلوبنتان. ل
، الفنيةللعمل مع الھيدروكربونات، والھندسة المدنية، والمساعدة  السالمةرغوة، وأنظمة لل

  ، والتدريب، وإصدار الشھادات والحاالت الطارئة. والتجريب
 

فورمات الميثيل. إلى ، رذاذ العزل للبناءفي  ، المتخصصبوھونج مصنع مواد البناءتحويل و  (ب)
والحاالت ، واالختبار والتدريب الفنية، والمساعدة رذاذالرغوة صغير ل تحويل موزعويشمل ال
  . الطارئة

 
اإلزالة لضمان شونجين سونبونج لتصنيع رغوة البولي يوريتان مصنع لالتمويل الذاتي بتحويل وال  (ج)

  . 2018 /كانون الثانييناير 1 بحلول ب141-لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل التامة 
 

ويشمل . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتعزيز تدابير إنفاذ القوانين واللوائح للسيطرة على و  (د)
 المعداتو الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد واردات ضبط إنشاء فريق لمراجعة تدابير اإلنفاذ في 

 إلنفاذ؛ عمل وتوزيع مواد تثقيفية لال حلقات، وتنظيم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية القائمة
 

تدريب  ذلك . ويشملالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واردات للسيطرة على وتنفيذ بناء القدرات  )ـ(ھ
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد استيراد / تصدير من أجل الجمارك ط ابضمن  300

  ؛ بانتظام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية القائمة علىوالمعدات 
 

 على افني 600مدربا و  50ويشمل تدريب التدريب على الممارسات الجيدة لخدمة التبريد. و  (و)
  ساسية ألغراض التدريب؛لمعدات األخدمة التبريد. وشراء ا الجيدة في مجال ممارسةال

 
 25وتوزيع  الخطة الوطنية لإلزالة تحسين شبكة االسترداد وإعادة التدوير القائمة المنشأة بموجبو  (ز)

  ؛المساعدةوالمعدات  من آالت االسترداد آلة
 

إلزالة  تسريع الجدول الزمني نامة، بما في ذلك حملة إعالمية عالتوعية العو التثقيفوأنشطة   (ح)
، الواجب نشرھاذات الصلة  واألحكام التنظيميةالسياسات  وعن، الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد
  التكنولوجيات البديلة المتاحة والناشئة. وعن

  
المسؤولة  لمشروع،وتقييم ا أيضا وحدة رصد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتشمل خطة إدارة إزالة   -24

المواد خطة إدارة إزالة عن التنسيق والتنفيذ الشامل لألنشطة المدرجة في المرحلة األولى من 
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إعداد التقارير و؛ تنسيق التدقيق السنويو. وستقوم الوحدة بإعداد برامج التنفيذ السنوية؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك المرحلية السنوية؛ ودعم الوكاالت المنفذة للتحقق من ا

  
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة تكلفة 

 
 لتحقيق المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من قدرت    -25

، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 972,280 بقيمة 2018الستھالك في عام لالمائة من خط األساس في  15 خفض بنسبة
تنفيذ المرحلة سوف يؤدي  و. 6، كما ھو مبين في الجدول دوالر أمريكي 115,000تقدر بنحو التي مساھمة الحكومة 

استنفاد األوزون، وھو  من قدراتطن  23,15 بقيمة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك خفض إلىاألولى 
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك الفي المائة من خط األساس  29,7ما يمثل 

  
لجمھورية كوريا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمرحلة األولى من لالتكلفة التقديرية  - 6الجدول 

  الشعبية الديمقراطية 

  
  

 تعليقات األمانة والتوصية
 
 تعليقات ال
 

لجمھورية كوريا الشعبية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة األمانة  تاستعرض  -26
 المقرر( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة  خططالمبادئ التوجيھية إلعداد  سياقالديمقراطية في 

في قطاع االستھالك  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة معايير تمويل  وتمت الموافقة على ،)54/39
 الصندوق متعدد األطراف أعمال خطةو ،المقررات الالحقة بشأن الخططو). 60/44 المقرر( الستينفي االجتماع 

، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة استعراض  وأثناء. 68/34 والمقرر؛ 2016- 2014 لفترةل
بديلة للصرف، والھياكل التنظيمية وإجراءات الرصد للسماح الطرق ال بشأن(ك)  66/15 المقرراألمانة أيضا  راعت

 المادة الوكالة النشاط
  الخفض

(طن من قدرات 
  استنفاذ األوزون)

  التكلفة 
 (دوالر أمريكي)

  مساھمة عينية
  (دوالر/كجم)

 اليونيدو  تحويل مصنع بيونجيانج سونبورج للرغوة

المواد 
الھيدروكلوروفل
-وروكربونية

 ب141

7.49 416,680  

 اليونيدو  تحويل مصنع بوھونج لمواد البناء

المواد 
الھيدروكلوروفل
-وروكربونية

 ب141

5.74 105,600  

وضع تدابير التنفيذ للقوانين واألحكام التنظيمية للسيطرة 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى 

 اليونيدو

المواد 
الھيدروكلوروفل
-وروكربونية

22  

4.28 

16,500 
15,000 

 13,500 اليونيب

 20,000 60,000 اليونيب  تدريب ضباط الجمارك

  100,000 اليونيدو  تحسين مخطط االسترداد وإعادة التدوير

  تدريب الفنيين على الممارسات الجيدة في خدمة التبريد
 11,500 اليونيدو

20,000 
 118,500 اليونيب

 10,000 30,000 اليونيب  إذكاء الوعي والتثقيف العام

 50,000 100,000 الجميع اليونيدو  الرصد والتقييم

 115,000 972,280 17.51    إجمالي األنشطة الممولة

التحويل بالتمويل الذاتي لمصنع شونجين لرغوة البولي 
  يوريتان

 

المواد 
الھيدروكلوروفل
-وروكربونية

 ب141

5.64   

  972,280 23.15   المجموع الكلي
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)، 2006( 1718و)، 2006( 1695قرارات مجلس األمن و؛ التعزيز المؤسسيبمشروع  لتمويل المرتبطا بتحويل
)؛ واإلجراءات التي وضعتھا وكاالت األمم المتحدة لتقديم 2013( 2094) و2013( 2087و)، 2009( 1874و

  رية كوريا الشعبية الديمقراطية. المساعدة إلى جمھو
 

  ھذا القسم من الوثيقة من: يتكون   -27
 

  ؛ 2013في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالجزء األول: عدم االمتثال لھدف استھالك 
 
  مجلس األمن.لجنة الجزء الثاني: االمتثال لقرارات و
  
  الرصد؛ياكل التنظيمية وإجراءات والھ صرفالالجزء الثالث: طرق و
  
  الفنية والتكلفة. المسائلالجزء الرابع: و

  
 2013في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعدم االمتثال لھدف استھالك الجزء األول: 

 
 نظام الترخيص التشغيلي 

 
نظام وطني قابل  بوجودالديمقراطية جمھورية كوريا الشعبية لم يرد تأكيد من حكومة ، 63/17للمقرر  وفقا  -28

المواد صادرات المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك دات ووارللتنفيذ لتراخيص وحصص إنتاج و
، طلبت األمانة توضيحات بشأن ما 2013. ومع ذلك، نظرا لحالة عدم االمتثال في عام الھيدروكلوروفلوروكربونية

أكدت اليونيدو ود لبروتوكول مونتريال. لبلامان امتثال ا كان نظام التراخيص والحصص قابل للتنفيذ وقادر على ضإذ
 دي حدذال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواردات  لضبطبالفعل نظام التراخيص والحصص  أن البلد أنشأ

نظام الحصص الحالي، يتم  وفي ظلست شركات. ب مالمرخص لھ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستوردي 
مستورد بعد، لم تطبق الحصة النسبية لكل  تخصيص الحصة السنوية لكل المستورد على أساس مطلبھم. ومع ذلك،

خطة إدارة األولوية القصوى في تنفيذ تكون و. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة نظرا لعدم وجود 
. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتفعيل نظام الحصص للسيطرة على  كربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروإزالة 
الجدول  لتحقيقنظام الحصص سيتم تنفيذ ، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة الموافقة على  وفور

سنوي لكل  ترخيصسيتم إصدار وبالكامل بموجب اتفاق مرتقب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.  لإلزالةالزمني 
تم تالتنفيذية في شكل أمر إداري، وس بين الحكومة واللجنة المبرم تفاقاالفي الواردة خفض الأھداف  لتحقيقمستورد 

  نشطة االستيراد الخاصة بھم.ألصارمة الرقابة ال
  

 الجدول الزمني للعودة إلى االمتثال 
 

خطة عمل للعودة إلى  تعدالديمقراطية جمھورية كوريا الشعبية حكومة كانت في وقت إعداد ھذه الوثيقة،   -29
خطة إدارة أنشطة لى إ. وتستند الخطة الثالث والخمسينفي اجتماعھا لتنظر فيھا لجنة التنفيذ إلى الاالمتثال لتقديمھا 

كما ھو  2015ول عام لعودة إلى االمتثال بحلبابلد لتسمح لسوالسياسات التي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 
المواد معدات التبريد الصناعية التي تستخدم لجديد ال التركيب. وتشمل حظرا على 7مبين في الجدول 

المواد على  القائمةحظر على استيراد المعدات و. 2016اعتبارا من عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
وإنتاج المعدات  22-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد حظر إنتاج و. 2018 عام من الھيدروكلوروفلوروكربونية

 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبعد تحويل خطوط إنتاج  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى  القائمة
المواد خطة إدارة إزالة خالل المرحلة الثانية من  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى  القائمةالمعدات و

من ورش خدمات التبريد والفنيين للتعامل مع  اإلجباريشھادة إصدار الالترخيص / و ،لوروكربونيةالھيدروكلوروف
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 انتشار آالت االسترداد والتأكد من ،بعد اكتمال تدريب الفنيين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمعدات القائمة على 
  تدوير. الوإعادة 

 
  متثالاالإلى عودة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية جدول  -7الجدول 

أقصى استھالك مسموح به بالطن  السنة
  من قدرات استنفاذ األوزون

ھدف االستھالك المقترح 
بالطن من قدرات استنفاذ 

  األوزون 

أقصى إنتاج مسموح به 
بالطن من قدرات 
  استنفاذ األوزون 

ھدف اإلنتاج المقترح 
بالطن من قدرات 

  فاذ األوزوناستن
2013 78.00 90.6027.60 31.80 
2014 78.00 80.0027.60 29.00 
2015 70.16 70.1624.84 27.60 
2016 70.16 70.1624.84 24.84 
2017 70.16 70.1624.84 24.84 

 الديمقراطية إلى لجنة التنفيذ. جمھورية كوريا الشعبية من  ةللعودة إلى االمتثال المقدم األعمالمصدر: خطة ال
 

 مجلس األمن لجنة الجزء الثاني: االمتثال لقرارات 
 

األمانة مع اليونيدو الوضع الحالي إلجراء مشاورات مع لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار ناقشت   -30
 لتلك ولكن لفرض الحظر ةمرجحلجنة مجلس األمن غير اعتبرتھا التي  بالمواديتعلق فيما  وخاصة)، 2006( 1718
 20سعنه  ، خزان تحت األرضمثليقين (ب بشأنھا للحسمكافية  غيراليونيدو كانت معلوماتھا المقدمة من  التي المواد

حاويات النابيب واألمضخات وال، والسيكلوبنتان ومناولة تخزين  المشمولة في نظاممضخات الوتسليم  متر مكعب
رغوة؛ الآلة و؛ السيكلوبنتان ما قبل خلط مصنعصمامات المدرجة في نظام الو وجھاز الرجحراري، المبادل الو

إعداد تطلب تمن أجل توفير معلومات أكثر تفصيال،  أنه اليونيدو تتبريد). وأوضحالونظام  اإلعفاءما قبل ومعدات 
  .الشركاتزيارات إلى  إجراء بعدالمواصفات الفنية للمشروع 

  
البولي  بيونجيانج سونبونج لرغوةيل تحوبالمذكورة أعاله ترتبط  الموادأن جميع إلى األمانة وأشارت   -31

التعديل رذاذ أو الرغوة لموزع صغير مواد البناء (أي ل بوھونج تحويلبالمتعلقة  الموادلكن ولسيكلوبنتان ايوريتان إلى 
المواد المستنفدة عدة أدوات لتحديد الجمارك (أي ولمشروع تدريب ضباط ) رذاذالرغوة لموزع صغير ل التحديثي

اليونيدو  تهھذا ما أكدود. وبالتالي يمكن استيرادھا في البل، حظرھا المحتمل الموادفي قائمة  لم تكن مدرجةلألوزون) 
  اليونيدو:  علىبعد التشاور مع خبرائھا وعلى ھذا األساس، اقترحت األمانة 

 
بشأن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة التركيز على الشريحة األولى من   (أ)

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  7,00استھالك  التخلص من
مواد ل التي يستخدمھا مشروع بوھونجرذاذ التطبيقات رغوة ل 4ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونية
المواد المستنفدة  اتمعرف أدواتعدد شراء وعلى حظرھا،  من المحتملالبناء حيث ال توجد مواد 

على و؛ حظرھا أيضا في قائمة العناصر المحتمل الغير مدرجةلألوزون المخصصة للتدريب، 
المواد صادرات القوانين واللوائح للسيطرة على واردات واألنشطة الرامية إلى تعزيز تدابير إنفاذ 

لبلد لھذه األنشطة سوف تسمح الجمارك.  ضباطقدرات وعلى بناء  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية
لى، تنظم اقترحت األمانة أيضا أنه خالل الشريحة األوو. 2015 عام لعودة إلى االمتثال فيبا

 مشروعل شراؤھاد من قبل خبير لتحديد المواصفات الفنية للمعدات التي سيتم اليونيدو بعثة إلى البل
المزيد من توجد بنود تتطلب  بينماإلى السيكلوبنتان،  البولي يوريتان الخاسئة رغوة تحويل

عندئذ . االيونيدو الحقا ھذه المواصفات إلى لجنة مجلس األمن إلجازتھوسوف تقدم معلومات. ال
 وف تقدمسومشروع يستوفي جميع متطلبات لجنة مجلس األمن. تصميم من اليونيدو ستتمكن 

خطة عمل وستقدم  ه المشاوراتنتائج ھذ عن 2015األول في عام  اليونيدو التقارير إلى االجتماع
  .مادةأي ب عدم السماح ةفي حال

  

                                                      
  .كمرجع 2013مواد البناء في عام ل بوھونج استخدام استھالك   4
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التي   جونبسونج يانجبيون( البولي يوريتان الخاسئة أن الشريحة الثانية ستغطي تحويل شركة رغوةو  (ب)
) ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  7,4تستھلك 

  .2015االجتماع األول للجنة التنفيذية في عام ويمكن تقديمھا إلى 
  

وفقا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة ھذه االقتراحات وتم تعديل على  اليونيدو وافقت   -32
  لذلك. 

 
 المواداالستفادة من  ستتم همالئمة لضمان أنالرصد الإنشاء آليات بتوصية لجنة مجلس األمن بوفيما يتعلق   -33

وليس ألي برنامج أو أنشطة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة مشروع ألغراض فقط المذكورة 
 مواقعإلى  الوكاالت المنفذة وصول توافق علىاليونيدو أن وحدة األوزون الوطنية  وذكرتمحظورة،  أخرى

بين  المبرم تفاقاالأدرج ھذا في و. عليهواإلشراف  هرصدوالمشروع بالقدر الالزم لتنفيذ  دون عائقالمشروع 
  الحكومة واللجنة التنفيذية. 

 
 صرف والھياكل التنظيمية وإجراءات الرصدالطرق الجزء الثالث: 

 
، الثامن والستينالمقدمة إلى االجتماع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة استعراض  أثناء  -34

بديلة للصرف، والھياكل التنظيمية وإجراءات الطرق ال بشأن(ك)  66/15 المقررأيضا أخذت األمانة في االعتبار 
ستخدم النظام التالي تس اأنھعلى اليونيدو  وأكدتالتعزيز المؤسسي. بمشروع  التمويل المرتبط بتحويلالرصد للسماح 

  :UNEP/Ozl.Pro/ExCom/68/26 الوثيقةب 24في الفقرة  ي تم وصفهذال
  

الخاص شراء العقد / أمر  ويتمشراء المعدات والخدمات من خالل المناقصات التنافسية. يتم ترتيب   (أ) "
المواد وال تتصور خطة إدارة إزالة توريد السلع / الخدمات بين اليونيدو والمورد المختار. ب

المعدات لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية المشتريات المحلية من  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 مختاراللمورد الدولي لملزمة بموجب عقد اليونيدو الوالسلع؛ وبالتالي، سيتم صرف األموال 

  ؛ مباشرة
 

خدمات مثل تسليم المعدات والتركيب التوريد المعدات دائما توفير  بشأنتشمل االختصاصات و  (ب)
تكاليف ھذه الخدمات في مين يتم تضوواالختبار والتشغيل التجريبي، وتدريب المشغل والتكليف. 

المصادق على توقيعه من تقرير التكليف مختار عند تقديم الدولي اللمورد لويتم صرفھا أيضا  العقد
ستطبق رارات األمم المتحدة ذات الصلة، امتثال لقعدم لتجنب أي ومن المشروع.  المستفيد قبل

  اإلنمائي؛ األمم المتحدة برنامجطري لمكتب القأدخلھا الالمعدلة التي اليونيدو أيضا إجراءات الشراء 
  

ثيق مع وحدة وال بالتشاور) الوطنيين الموظفين المحليين (الخبراء / االستشاريين ويتم تعيين  (ج)
لليونيدو. ويتم اختيار المرشح على  المقترحينلمرشحين ل الذاتية سيرالقدم تي تاألوزون الوطنية، ال

كل ويوقع القيام بھا.  عليه مع الواجبات التي يتعين يةالعمل ته/خبرتھاخبرو هتعليمأساس مطابقة 
صرف رسوم الخدمة من يتم مع اليونيدو و عمل فردي عقدتم اختياره  وطني استشاريخبير / 

األمر نفسه على ينطبق والعملة المحلية. بخالل المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
جمع تتدريبية، حيث العمل ال حلقاتترتيب وتنفيذ سسات المحلية، على سبيل المثال، المؤ تعيين

منح عقد اليونيدو إلى وال يقل عن ثالثة عروض من الموردين المحليين ما وحدة األوزون الوطنية 
ھورية كوريا الشعبية في جمليونيدو لقطري يوجد مكتب  ال وبما أنه. الشروطعرض يتوافق مع  أقل
نيابة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتصدر ھذه العقود من المكتب المحلي قراطية، الديم

اإلنمائي التخليص  األمم المتحدة برنامجالمكتب القطري ل سوف يرتب ،اليونيدو. وباإلضافة إلى ذلك
 لشراءأو أوامر او/د بموجب عقود البل إلى المسلمةلمعدات المستوردة لالجمركي واإلعفاء الضريبي 

  ". اليونيدومن 
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في االجتماع  المعتمد التعزيز المؤسسي مشروعمانة عن قلقھا إزاء التأخير في ، أعربت األاليونيب في حالةو  -35

ن مع بالتعاوأن اليونيب اليونيدو  ت، بسبب صعوبات في صرف األموال نظرا للقيود السائدة. وأوضحالثامن والستين
 المماثلة تھااستخدمت الحكومة مساھموالتنفيذ المباشر. بوأنشطة التوعية  الفنيةلمساعدة لاليونيدو نظم أحداث معينة 

ھذا تتبع خطة عمل  تم وضعو م اللوجستي المحلي لھذه األنشطة.الدع لتقديم) التعزيز المؤسسي (كما ورد في مشروع
كان قادرا  أنه أن يثبت اليونيبيمكن و. التعزيز المؤسسي مشروعع الحكومة لألموال المتبقية من النھج بالتشاور م

أخذ كل ھذه العوامل وبمحلية.  نفقاتأي  التعزيز المؤسسي الذي ال يتطلب على تنفيذ بعض األنشطة في إطار مشروع
ستشمل  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة في االعتبار، تم االتفاق على أن الشريحة األولى من 

 ضباطجمارك ماليزيا: تدريب مع المعھد التقني في أكاديمية  ا من خالل عقدمسيتم تنفيذھفقط لليونيب  نشاطين
  إنفاذ القانون، على النحو المحدد في القسم السابق. حالةالجمارك والتدريب على 

  
  الفنية والتكلفة المسائلالجزء الرابع: 

 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالستھالك استھالك البداية للتخفيضات المجمعة في نقطة 

 
 من قدراتطن  78,0 قدرهخط األساس حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية على إنشاء وافقت   -36

، لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلھا استھالك فيالمستدامة البداية للتخفيضات المجمعة كنقطة استنفاد األوزون 
استنفاد  من قدراتطن  94,1واستنفاد األوزون  من قدراتطن  61,8 وقدرهالمحسوب باستخدام االستھالك الفعلي 

  من بروتوكول مونتريال.  7، على التوالي، بموجب المادة 2010و  2009األوزون المبلغ عنه لعامي 
 

 رغوة الالمتعلقة بقطاع  المسائل
 

 الرغاوىعلى خطة قطاع التي طرأت تغييرات البالفعل  الثالث والسبعينإلى االجتماع المقدم  التقديميعكس   -37
تم تعديل تكلفة مشروع  ،أثناء تلك المناقشةو. الثامن والستينالجتماع في ااألصلي  التقديمأثناء مناقشة  المتفق عليھا

 7,13 قدرھامن حيث التكلفة  ةفعاليب دوالر أمريكي 416,680إلى  دوالر أمريكي 752,748سونيونغ من  جيانجبيون
 دوالر أمريكي 231,868من مواد البناء لرغوة رذاذ  مشروع شركة بوھونج تكلفةتم تعديل كجم، و/دوالر أمريكي

تم  ،أثناء تلك المناقشةوكجم. /دوالر أمريكي 2,92 قدرھامن حيث التكلفة  ةفعاليب،  دوالر أمريكي 105,700إلى 
مرحلة الفي لتصنيع الرغوة بأموالھا الخاصة  جسونيون شركة شونجين تم التخطيط لتحويله االتفاق أيضا على أن

بشأن أولويات  لقرارات ذات الصلةل ب وفقا141-األولى مما يضمن اإلزالة التامة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ھا األطراف في بروتوكول مونتريال واللجنة التنفيذية. المواد التي اعتمد

  
  على النحو التالي:  الثامن والستينبين األمانة واليونيدو في االجتماع  المبرم تفاقاالتقديم الحالي عن اليختلف   -38

 
نقية أو ال ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحظر على واردات ال بفرضتلتزم الحكومة   (أ)

كانون /يناير 1، بدال من 2018الثاني كانون يناير/ 1الواردة في البوليوالت المخلوطة مسبقا بحلول 
  ول. األتقديم ال، وذلك بسبب الوقت الذي انقضى منذ 2017 الثاني

 
المواد  فورمات الميثيل بدال من إلىمواد البناء لرغوة رذاذ  سوف تتحول شركة بوھونجو  (ب)

مناقشات الفي و. دوالر أمريكي 105,600بتكلفة إجمالية قدرھا  5أف 245- الھيدروفلوروكربونية
 المستخدم للمواد، الخالط المسبق نظام التبريد وال لن يحتاج إلى ه، تم االتفاق على أنمع األمانة

ت في البوليوالالواردة فورمات الميثيل  ءشرا بالفعلسيتم  ألنه ف أ،245- الھيدروفلوروكربونية
  .دوالر أمريكي 57,200إلى . وبناء عليه، تم تعديل تكلفة تحويل ھذا المشروع المخلوطة مسبقا

                                                      
تكنولوجيا بقبل االلتزام  المنخفضعالمي الحترار اال إمكانية ببدائل القيام باالختباراتالشركة تتولى أن على في ذلك الوقت، تم االتفاق مع اليونيدو   5

بحلول نھاية عام كان البديل غير المولد الھيدروفلوروكربونية مجديا من الناحية التقنية ومتاحا تجاريا إذا و. ف أ245- الھيدروفلوروكربونية المواد
  بالماء). النفخ(أي  الصيغ المخفضةالمقترحة على أساس  ف أ245-الھيدروفلوروكربونية الموادتكنولوجيا ، سيتم إدخال 2014
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ي العامين مواد البناء، قد ازداد فل بوھونج ت المؤھلة، وخاصةااستھالك كل من المؤسسبما أن   (ج)

 أفضل مما كانت عليه عند ةفلالتكمن حيث فعالية  حققت المشروعات)، 4الماضيين (الجدول 
تكون السنوات الثالث الماضية كمرجع،  استھالك ستخداماوب. الثامن والستينتقديمھا في االجتماع 

مواد بوھونج للو كجم/دوالر أمريكي 6,12 قدرھا جسونيون جيانجبيونل ةفلالتكمن حيث فعالية ال
أكبر من  أيضا خفضا المشروعاتھذه  ستظھركجم. وفقا لذلك، /دوالر أمريكي 0,94 قدرھاالبناء 

  نقطة البداية.
  

استنفاد األوزون. نظرا  من قدراتطن  16,00ھي  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد  البدايةنقطة   -39
 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميةزيادة االستھالك في ھذا القطاع خالل السنوات الثالث الماضية، ل

من طن  13,23لف من تأت يوزون) أكبر من نقطة البداية. وھاستنفاد األ من قدراتطن  18,87( الجاري إزالتھا
ون تمويل ذاتي من شونجين استنفاد األوز من قدراتطن  5,64و ،استنفاد األوزون التي يمولھا الصندوق قدرات
سيكون ، ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونيةونظرا لإلزالة التامة  للمواد . لتصنيع رغوة البولي يوريتان جسونيون

استنفاد  من قدراتطن  13,23 تشملاستنفاد األوزون ( قدرات منطن  16,00قدره من نقطة البداية الخفض 
لتصنيع رغوة  جسونيونشونجين استنفاد األوزون من  من قدراتطن  2,77و المؤسسات المساعدةاألوزون من 
  ). البولي يوريتان

  
 المتعلقة بقطاع الخدمة  المسائل

 
 بقيمة قطاع السياسات وتقديم الخدمات عنصرألمانة واليونيدو على وافقت ا الثامن والستين االجتماعفي   -40

 عنصر. ويشمل 6أمريكي دوالر 100,000الرصد تحت مسؤولية اليونيدو بمبلغ  وعنصردوالر أمريكي  300,000
دوالر  100,000السترداد وإعادة التدوير على نطاق تجريبي (بشأن االسياسات وتقديم الخدمات نشاطا  قطاع

، ووضع الخطة الوطنية لإلزالةخالل  مبدئياأنشئ الذي مخطط الالتي تواجه تنفيذ  المسائلأمريكي) لمعالجة 
يشمل أيضا وضع تدابير إنفاذ للقوانين واللوائح للسيطرة على ووإعادة التدوير.  االسترداداستراتيجية لتعزيز ودعم 

تدريب و دوالر أمريكي) 60,000تدريب الجمارك (و ،والر أمريكي)د 30,000( الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
  دوالر أمريكي). 10,000( وعنصر التوعية دوالر أمريكي) 100,000الفنيين (

  
، بزيادة قدرھا الثامن والستينواألنشطة المتفق عليھا في االجتماع  العناصرنفس بتقديم الحالي اليحتفظ   -41

المناقشة، رأت  وعند. التوعيةدوالر أمريكي لعنصر  20,000الفنيين وبزيادة قدرھا دوالر أمريكي لتدريب  30,000
سمح بمزيد من المرونة لتدريب المدربين خارج البالد نظرا يبحيث فقط زيادة برنامج التدريب  ه تم تعديلاألمانة أن

  عنصر التوعية.زاد ميزانية تلم ود. البلفي  تنفيذلللقيود الحالية ل
 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةااللتزامات المتفق عليھا وتكلفة المرحلة األولى من 
 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألنشطة المدرجة في المرحلة األولى من سوف تخفض   -42
المواد استنفاد األوزون من استھالك  من قدراتطن  17,26متعدد األطراف من الصندوق  الممولة

من خالل تلقي ھذه المساعدة، والستھالك. لفي المائة من خط األساس  22,1ما يمثل  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية
الحظر على  وفرضفي المائة من خط األساس  15خفض بتلتزم حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 بحلول عامنقية أو الواردة في البوليوالت المخلوطة مسبقا ال ب14-وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفل واردات
لتمويل الذاتي (تحويل ل اواحدا المرحلة األولى أيضا نشاط سوف تشمل ،ةخفيضات الممولال. باإلضافة إلى 2018

                                                      
 بقيمةوكان الرصد والتقييم  دوالر أمريكي 758,400 الثامن والستين بقيمةإلى االجتماع  المقدمالخدمات  ات وتقديمالسياسطاع ق عنصركان    6

  .دوالر أمريكي 225,000
  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37 
 

15 
 

المواد  من استنفاد األوزون من قدراتطن  5,64 قدره إضافي بانخفاض) شركة شينجين للرغوة
  الستھالك. لفي المائة من خط األساس  7,2، ما يعادل ب14-الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
لجمھورية كوريا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من   -43

كجم /دوالر أمريكي 4,67فعالية من حيث التكلفة قدره مستوى ب دوالر أمريكي 903,880 قدرھاالشعبية الديمقراطية 
  .8على النحو الوارد في الجدول 

  
لجمھورية كوريا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمرحلة األولى من ل االمتفق عليھ تكلفةال - 8 الجدول

  عبية الديمقراطيةالش

  
  
 تأثير على المناخ ال
 

لسيكلوبنتان وفورمات إلى ا ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من تحويلالتنفيذ سوف يتجنب   -44
ثاني أكسيد  مكافئطن من  122,336 قدرھاواالنبعاثات في الغالف الجوي البولي يوريتان  الميثيل في قطاع رغوة

  . 9سنويا كما ھو مبين في الجدول  الكربون
   

 المادة الوكالة النشاط
  التخفيضات

قدرات  (طن من
 استنفاذ األوزون)

  التكلفة
(دوالر 
 أمريكي)

  الفعالية من حيث التكلفة
  (دوالر أمريكي/كجم)

 اليونيدو  تحويل مصنع بيونجيانج سونبونج لرغوة البولي يوريتان
المواد 

الھيدروكلوروفلور
 ب141-وكربونية

7.49  416,680 6.12  

 اليونيدو  تحويل مصنع بوھونج لمواد البناء
المواد 

الھيدروكلوروفلور
 ب141-وكربونية

5.74  57,200 0.94  

المواد وصع تدابير اإلنفاذ للقوانين واللوائح للسيطرة على
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اليونيدو

المواد 
الھيدروكلوروفلور

 22-وكربونية
4.03  

16,500 

4.50 

 13,500 اليونيب
 60,000 اليونيب  تدريب ضباط الجمارك

 100,000 اليونيدو  تحسين مخطط االسترداد وإعادة التدوير

  تدريب الفنيين على الممارسات الجيدة للتبريد
 11,500 اليونيدو
 118,500 اليونيب

 10,000 اليونيب  العامتثقيف الإذكاء الوعي و
 100,000 الجميع اليونيدو  الرصد والتقييم

  4.67 903,880  17.26  إجمالي األنشطة الممولة

  تحويل مصنع شينجين لرغوة البولي يوريتان بالتمويل الذاتي
 

المواد 
الھيدروكلوروفلور

 ب141-وكربونية
5.64 

  

 3.69 903,880  22.90  المجموع الكلي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37 
 
 

16 
 

إزالة المواد خطة إدارة في قطاع الرغاوى في المرحلة األولى من  المشروعات علىتأثير المناخ  - 9الجدول 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تحويل الشركات الممولة من الصندوق متعدد األطراف

  مكافئ ثاني أكسيد الكربون (طن/سنة) طن/سنة إمكانية االحترار العالمي المادة

       قبل التحويل

 87,218 120.30 725 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 0    التحويلبعد 

 885 44.27 20  السيكلوبنتان  

 522 31.85 20 فورمات الميثيل

 (85,810-)    صافي التأثير

 تحويل الشركات الممولة من الصندوق متعدد األطراف

 مكافئ ثاني أكسيد الكربون (طن/سنة) طن/سنة إمكانية االحترار العالمي قبل التحويل

 37,193 51.30 725 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 0   التحويلبعد 

 667 33.35 20  السيكلوبنتان

Net impact   (-36,526) 

 (122,336-) المجموع الكلي

  
التي  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمقترحة في  الفنيةأنشطة المساعدة سوف تقلل   -45

المواد كمية من  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخدمة وإنفاذ ضوابط استيراد الممارسات أفضل تتضمن إدخال 
المواد ) من جمكل كيلوغرام (كال ينبعث والمستخدمة في خدمة التبريد.  22-الھيدروكلوروفلوروكربونية
من مكافئ  طن 1,8 ما يقارب قدرھا تؤدي إلى وفوراتممارسات التبريد أفضل  ألن 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد على المناخ أدرج في  التأثيرعلى الرغم من أن حساب و. ثاني أكسيد الكربون
المواد بدائل  ألن، سيكون من الصعب توفير بيانات موثوقة عن تأثير المناخ الھيدروكلوروفلوروكربونية
لم في ھذا الوقت، وبشكل واضح في ھذه المرحلة. التي سيتم استخدامھا لم يتم تحديدھا  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تأثير على المناخ. ويمكن أن ينشأ التأثير من خالل تقييم تقارير التنفيذلكمي لالتقدير الاألمانة في وضع يمكنھا من تكن 
إزالة خطة إدارة مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ  أخرى، جملة أمور عن طريق، من

، وعدد عنھا مبلغال وإعادة تدويرھا التي تم استردادھا وكميات غازات التبريد، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
   ي.تحديثال لھا التعديل يجرىالتي  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية القائمة على  المعداتالفنيين المدربين و

 
 التمويل المشترك 

 
لحصول على موارد إضافية لتعظيم ل المحتملة المالية فرصالحوافز وال بشأن(ح)  54/39استجابة للمقرر   -46
عينية بقيمة المساھمة ال إلى ، أشارت اليونيدوإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط من فوائد البيئية ال

مصنع شونجين سونبونج لرغوة ) وتحويل 6من الحكومة (كما ھو موضح في الجدول رقم  دوالر أمريكي 115,000
  دوالر أمريكي.  500,000 قدرھابتكلفة البولي يوريتان بالتمويل الذاتي 

 
 2016-2014لفترة ل ل الصندوق متعدد األطرافاعمأخطة 

 
(بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) لتنفيذ المرحلة األولى  دوالر أمريكي 979,272اليونيدو واليونيب تطلب   -47

 وقدرھا 2016-2014القيمة اإلجمالية المطلوبة للفترة و. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخطمن 
اليونيدو أدرجت وفي خطة العمل.  من الحصة الواردة أعلىدعم البما في ذلك تكاليف  دوالر أمريكي 935,272

لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية في  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخطلمرحلة األولى من ا
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 أعماله للفترة في خطةيدرجھا اليونيب ، ولم 2015تبدأ في عام سالتي  2016-2014 أعمال الفترةخطة 
2014-2016.  

  
 مشروع اتفاق 

 
لمواد إلزالة  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية واللجنة التنفيذيةمشروع اتفاق بين حكومة يرد   -48

  في المرفق األول لھذه الوثيقة. الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 

 التوصية 
 

والھياكل  الصرفطرق بتلك المتعلقة  وبخاصةفي ضوء المعلومات المقدمة أعاله وتعليقات األمانة،   -49
  ، قد ترغب اللجنة التنفيذية في: المتحدة األممواالمتثال لقرارات  الرصد إجراءاتالتنظيمية و

 
إدارة إزالة المواد  ةخطالمرحلة األولى من على الموافقة، من حيث المبدأ،   (أ)

 لخفض 2018-2014لفترة لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ل الھيدروكلوروفلوروكربونية
 يتألف من، دوالر أمريكي 979,272مبلغ بفي المائة من خط األساس،  15استھالك بنسبة 

 دوالر أمريكي 49,132بقيمة دعم الوكالة تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 701,880
دوالر  26,260بقيمة دعم الوكالة تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 202,000ولليونيدو، 
مونتريال بروتوكول آلية موافقة كانت دون المساس بتشغيل ب، على أساس أن اللليوني أمريكي

  لمعالجة عدم االمتثال؛
  

 قدرهأن حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية وافقت على إنشاء خط األساس  ومالحظة  (ب)
في استھالك للتخفيضات المجمعة المستدامة  البدايةكنقطة  استنفاد األوزون من قدراتطن  78,0

من طن  61,8 وقدره، المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
و  2009 عاميل المبلغ عنه استنفاد األوزون من قدراتطن  94,1استنفاد األوزون و قدرات
  من بروتوكول مونتريال؛  7، على التوالي، بموجب المادة 2010

 
المواد حظر واردات بالتزام حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية  ومالحظة  ج)(

نقية والواردة في البوليوالت المخلوطة مسبقا، في ال كالھما، ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .2018 /كانون الثانييناير 1موعد ال يتجاوز 

  
نتائج المشاورات مع لجنة  عن 2015إلى االجتماع األول في عام  تقرير بتقديماليونيدو  ومطالبة  (د)

بموجب قرارات األمم  الحظر لفرض ةمرجحتعتبر غير التي مجلس األمن بشأن بنود المعدات 
 بنود وجودفي حال و. بيقين ھامعلومات إضافية لتحديداليونيدو لھا جمعت لتلك التي  المتحدة ولكن

المواد تقديم خطة عمل بديلة لمعالجة استھالك اليونيدو  من طلبت ،لجنة مجلس األمنتجيزھا  مل
  ؛ ةالمصاحب الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
من نقطة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  20,03 وخفض  )ـ(ھ

  .الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك  للتخفيضات المجمعة المستدامة منالبداية 
  

تفاق بين حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية واللجنة التنفيذية االالموافقة على مشروع و  (و)
في المرفق األول لھذه  ، على النحو الواردالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتخفيض استھالك 

  الوثيقة؛
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إدارة إزالة المواد  ةخطالموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من و  (ز)
مبلغ ب، الموازية، وخطة التنفيذ ھورية كوريا الشعبية الديمقراطيةلجم الھيدروكلوروفلوروكربونية

، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 123,700يتألف من ، دوالر أمريكي 181,514
دعم الوكالة تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 43,500، ولليونيدو دوالر أمريكي 8,659 بقيمة
  لليونيب. دوالر أمريكي 5,655 بقيمة
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  لرابع عشرالمرفق ا

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطيةحكومة اتّفاق بين ع روشم

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  

 
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء (" جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1

 طن من 66,30ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
 روتوكول مونتريال.بما يتماشى مع الجداول الزمنية لب 2018يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

من   2- 1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  -2    التذييل

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة -1المشار إليھا في التذييل 
لتمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من ا3في الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
المستوى  ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز- 1ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3-2-4 و 3-1-4 الصفوفالمحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

ا وفقيوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. و .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة 5للفقرة الفرعية 

بتكليف من ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2-1الصف للمواد كما يأتي في 
 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد تمتنع الل .5 جنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2تذييل من ال 2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 
 ؛طلب التمويلالتنفيذية الذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   )ب (
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل   )ج (
حقق مستوى متقدم من التنفيذ  تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4ئة التذييل أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھي  )د (
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السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 
 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

المؤّسسات المحّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد  .6
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً  -5

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في -5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 اله.أع 4الفقرة 

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  .7
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل  - 1ھذه المبالغ وفقا

 ألف:

ة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّ  عمليات إعادة  )أ (
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ تتعلقالتي يمكن أن المسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛  )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

خطة التنفيذ السنوية المعتمدة تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في  )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب (
تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي 

 السنوي الالحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في خطة   )ج (
قة من اللجنة التنفيذية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتطلب ذلك مواف

كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير 
التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم المواد 

لبلد على أن يؤدي أي وفورات محتملة المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق ا
في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب ھذا 

 االتفاق وفقا لذلك؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د (
فق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية الھيدروكلوروفلوروكربونية موا

للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي 
) ال تحصل أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية 2007والعشرين من سبتمبر/ أيلول 
 كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛
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الخلط بدال من خلطھا محليا، وذلك  ةالھيدروكربون السابق ةنظمأيلتزم البلد ببحث إمكانية استخدام   (ھ)
بالنسبة لمؤسسات الرغاوي المشمولة بالمشروع الشامل، إذا كان ذلك مناسبا من الوجھة التقنية، 

  وممكنا من الوجھة االقتصادية ومقبوال من المؤسسات؛

د أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة تعا  )ه (
 بموجب ھذا االتفاق.

 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

ق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفا  )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ب (
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق  يوافق البلد .9
كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق

 ة("الوكال ةالمتعاون ةة المنفذالوكال تكونعلى أن  اتفقت ، واليونيب المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 

على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 
 ابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.إطار برنامج التقييم الت

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وتتضمن (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ.  ةمسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالذه الھ
باء - 6بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل  نةوة المتعاة المنفذوستقوم الوكال

إلى توافق  ةالمتعاون ةالمنفذ ةلوكالة المنفذة الرئيسية والوكالمنفذة الرئيسية. وتوصلت افي التنسيق الشامل للوكالة ال
في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ،  .أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق
من  4-2و 2-2] بالرسوم المحددة في الصفوف ةالمتعاون ةالمنفذ ةعلى تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكال

 ألف.-2  التذييل

محددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد ال .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد و لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. 
ي منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمن

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7مة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقي

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا 

لى حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام االتفاق ع
  أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  .12
  .في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد تمويل أية مشروعات أخرى
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والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالعالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوك

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في المرحلة األولى من يتم إنجاز  .14
ألف. وفي حالة بقاء - 2صى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أق

، فسيرجأ إتمامھا 7(د) والفقرة 5أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
(أ) 1ا في الفقرات الفرعية حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھ

 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1و

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال ذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھ

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  تذييالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 62,0 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 16,0 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 78,0    المجموع
 
 

  والتمويلألف: األھداف  -2التذييل 
 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 صفوال الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1
 قدرات استھالك األوزون)من المجموعة األولى (أطنان 

متوفرير غ 70,20 70,20 78,0070,2070,20  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.2
 قدرات استھالك األوزون)من المجموعة األولى (أطنان 

متوفرير غ 66,30 70,20 70,2070,20(*)  

) (دوالر اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 2.1
 701.880 20.000 0 123.700428.180130.000 أمريكي)

 49.132 1.400 0 8.65929.9739.100 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 المتعاونة (اليونيب)لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 2.3

 202.000 20.000 0 43.50048.50090.000 (دوالر أمريكي)

دوالر المتعاونة (اليونيب، تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4
 26.260 2.600 0 5.6556.30511.700 أمريكي)

 903.880 40.000 0 167.200476.680220.000 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3.1
 75.392 4.000 0 14.31436.27820.800 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3.2
 979.272 44.000 0 181.514512.958240.800 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3.3
 4,03  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربون4.1.1
متوفرير غ  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون4.1.2  
 57,97  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22- الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 4.1.3
 16,00  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الھيدروفلوروكربون4.2.1
متوفرير غ  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 141-الھيدروفلوروكربون4.2.2  
 0,00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141- الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 4.2.3

طن من قدرات استنفاد األوزون، وھو أعلى من  80.00قّدرت حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية استھالكا بمقدار   (*) 
  خط أساس االمتثال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37 
Annex I 

 

6 

  الزمني للموافقة على التمويل ألف: الجدول -3التذييل 

  
في السنة المحددة في  لواألسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع  .1

 ألف.-2 التذييل

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
    

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ (
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 تجةالناالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
واإلدخال ذي الصلة ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة ل
لتحديات المتصلة التقرير الضوء على النجاحات والخبرات واكما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األب
ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة.  يوفر

، ات، مثل التأخيريراتوما يبرر ھذه التغيمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه واستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي من ھذا االتفاق، أو  7  في الفقرة
ة إلى ذلك أن يشمل أيضا (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضاف 5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد   )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

ف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خال
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية،  ھاية السنة المزمعة لتقديم طلبحتى نوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
لشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة ا

المحددة في الفقرة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

يمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه . والشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة 
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعاله)، 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1الفرعية 

  فس الفترات الزمنية والنشاطات؛وستغطي نتغييرات في الخطة الشاملة، 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

روفلوروكربونية بمساعدة من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة سيتم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلو .1
المتعاونة. وستتولى وحدة إدارة المشروع المسؤولية عن تنسيق وتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد المنفذة 

فيذ أنشطة الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتضمن دور وحدة إدارة المشروع ما يلي: إعداد خطة التنفيذ السنوية، وتن
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ورصد وتنسيق األنشطة المتعلقة بمصنع إنتاج معدات التبريد، 

تقرير مرحلي سنوي؛ وتقديم الدعم للوكالة ومصنع غازات التبريد ومصانع رغاوي؛ وتنفيذ التدقيق السنوي؛ وإعداد 
 عاونة للتحقق من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المت

تمشيا مع قرارات مجلس األمن التابع لألمم  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوسيتم تنفيذ خطة  .2
فريق االستعراض التابع لألمم  ات. وستؤخذ في الحسبان توصي2094و 2087و 1874و 1718و 1695المتحدة 
التغييرات اإلجرائية، وذلك لنقل المعدات والتكنولوجيا إلى البلد. وسوف تستخدم اإلجراءات الثابتة المعني بالمتحدة 

المعدات لوكاالت األمم المتحدة في البلد، والسيما تدابير الشراء المعدلة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتوريد 
تحت مسؤولية الوكالة المنفذة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة خدمات، وذلك لتنفيذ أنشطة خطة الو

تحت مسؤولية الوكالة المنفذة المتعاونة،  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالرئيسية. وأنشطة خطة 
ة ياكل التنظيميالصرف، والھ طرائقتنفيذھا باستخدام المسؤولة أيضا عن مشروع التعزيز المؤسسي، سيتم 

 اإلجرائية المطبقة في مشروع التعزيز المؤسسي.والترتيبات 

يوافق البلد على الوصول دون عائق إلى مواقع المشروع بواسطة الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  .3
 المتعاونة إلى الحد الضروري لتنفيذ المشروع، ورصده واإلشراف عليه.

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة ستكـون .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 د؛بالبل

 ألف؛-4 مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل  )ب (

إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ية والخطة الشاملة على الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنو  )ه (
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )و (

 طلوبة؛إجراء مھاّم اإلشراف الم  )ز (

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   )ح (
  الدقيق عن البيانات؛
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 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ط (

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي (
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 ثنائية معنية؛

   ؛المنفذ للبلد يستند إلى استخدام المؤشراتالتأكد من أن الصرف   )ك (

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد  مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد

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

  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةمسؤولة عن  ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات عند الضرورة؛  )أ (

، والرجوع إلى الوكالة ولھا الوكالة المنفذة المتعاونة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تم  )ب (
 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة   )ج (
 ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

  دقيق عن البيانات؛ضمان وجود آلية تشغيلية للسماح بالتنفيذ الفعال والشفاف لخطة التنفيذ واإلبالغ ال  )د (

 .المنفذ للبلد يستند إلى استخدام المؤشراتالتأكد من أن الصرف   )ه (

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

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
عن كّل  دوالرا أمريكيا 105من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من التذييل  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من المواد المستنفدة لألوزون كيلوغرام 
 ألف.-2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2

  


