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  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية مقترح مشروع: 

  

  : ةمقترح المشروع التالي مانة بشأناألھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية  تتألف

   زالةاإل

  ،خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى
 الشريحة الثانية)

 يونيدو/يونيب
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  مشروعات متعددة السنوات  - ورقة تقييم المشروع 
  الشعبية الديمقراطية  جمھورية كوريا

 تدابير الرقابة ةاجتماع الموافق الوكالة  (أوال) عنوان المشروع

 2018% بحلول عام 15 الثالث والسبعون يونيب، يونيدو (رئيسية)، (المرحلة األولى) الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد 

 
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  79.37 2014السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 
 2014السنة:  الثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)(ث

الرغاو األيروصوالت كيميائي 
 ي

مكافحة 
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

 إجمالي االستھالك االستخدامات المعملية

  الخدمة التصنيع  

          123-الھيدروكلوروفلوروكربون

          124-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 16.0      16.0  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

          ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 63.4   10.353.1    22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
(رابعا) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 78.00 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة201078.00-2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
 62.00 المتبقي:16.00موافق عليه بالفعل:

 
 المجموع 2016 2015 (خامسا) خطة األعمال

 2.7 2.7 0.0إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو
 129,000 129,000 0التمويل (دوالر أمريكي)

 0.0 0.0 0.0إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيب
 0 0 0التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2018 2017 2016 20142015 (سادسا) بيانات المشروع

 ال ينطبق 70.20 70.20 70.20 70.20 78.00الحدود االستھالك في بروتوكول مونتري
 ال ينطبق 66.30 70.20 70.20 70.20 *الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 202,000 20,000 0 90,000 48,500 43,500تكاليف المشروعيونيب التمويل الموافق عليه (بالدوالر األمريكي)
 26,260 2,600 0 11,700 6,305 5,655متكاليف الدع

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

 167,200 0 0 0 0 167,200تكاليف المشروعالمبالغ المعتمدة من اللجنة التنفيذية (دوالر أمريكي)
 14,314 0 0 0 0 14,314متكاليف الدع

 476,680 0 0 0 476,680 0تكاليف المشروعإجمالي المبالغ المطلوب الموافقة عليھا في ھذا االجتماع (دوالر أمريكي)
 36,278 0 0 0 36,278 0تكاليف الدعم

األوزون وھو أعلى من خط األساس لالمتثال للمواد  طن من قدرات استنفاد 80.00* قدرت حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية استھالك يبلغ 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 للدراسة الفردية توصية األمانة: 
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 وصف المشروع

  

بالنيابة عن حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، قدمت يونيدو بصفتھا الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى   -  1
لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  االجتماع الخامس والسبعين طلبا

دوالر أمريكي زائد  428,180دوالر أمريكي تشمل  512,958الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 
ف دعم الوكالة دوالر أمريكي زائد تكالي 48,500دوالر أمريكي ليونيدو ومبلغ  29,973تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالر أمريكي ليونيب. ويشمل الطلب تقرير مرحلي حول تنفيذ الشريحة األولى وخطة تنفيذ الشريحة  6,305البالغة 
  . 2016لعام 

  تقرير حول استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن من قدرات استنفاد  79.37ية الديمقراطية عن استھالك يبلغ أبلغت حكومة جمھورية كوريا الشعب  - 2
استھالك المواد  1. ويبين الجدول 2014األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عام 

  . 2014-2010الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

 2014- 2010ية الديمقراطية (. استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في جمھورية كوريا الشعب1الجدول 
  )7بيانات المادة 

 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
       طن متري

 1,126.2 1,153.1 1,282.6 1,275.5 1,301.0 1,387.4 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 145.5 145.0 182.0 171.0 168.0 162.0 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,271.7 1,298.1 1,464.6 1,446.5 1,469.0 1,549.4 المجموع (طن متري)
       طن من قدرات استنفاد األوزون

 62.00 63.42 70.54 70.15 71.56 76.30 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 16.00 15.95 20.02 18.81 18.48 17.80 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 78.00 79.37 90.56 88.96 90.04 94.10قدرات استنفاد األوزون)المجموع (طن من 

  

إلى  2014و  2013يرجع االنخفاض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين عامي   - 3
التطبيق الفوري لنظام الترخيص والحصص لواردات وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند الموافقة على 

أقل من  2014ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، مما سمح بمستوى استھالك لھذه المواد عام خطة إد
. ويبلغ االستھالك المقدر للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (1)األرقام المقدرة في خطة العمل للعودة لالمتثال

  . 2جدول كما يتضح من ال 2015طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  70.16

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

أبلغت حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية بيانات استھالك قطاع المواد   - 4
وھو متفق والبيانات المبلغ عنھا  2014الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري عام 

  . 7بموجب المادة 

                                                 
  ، القسم أ من المرفق األول). UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/4( 53/2التوصية   (1)
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  ريحة األولى تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الش

ركزت الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بجمھورية كوريا الشعبية   - 5
صادر عن لجنة مجلس األمن لألمم المتحدة  (2)الديمقراطية على أنشطة لم يكن بھا انتھاكات محتملة ألي قرار

طن  7.00طن متري ( 63.63ھونج لمواد البناء باستخدام . وشملت تحويل شركة بو1718المنشأة بموجب القرار 
ب في الرغاوي المرشوشة؛ وشراء حافظات 141- من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون

للتعرف على المواد المستنفدة لألوزون لتدريب رجال الجمارك وتعزيز تدابير اإلنفاذ لمراقبة واردات وصادرات 
كلوروفلوروكربونية؛ وبناء القدرات لموظفي الجمارك. ويمكن لھذه األنشطة أن تسمح للبلد بالعودة المواد الھيدرو
  . 2015لالمتثال عام 

تم أيضا االتفاق على أنه خالل الشريحة األولى ستقدم يونيدو إلى لجنة مجلس األمن مواصفات أكثر دقة   - 6
صلبة (بيونج يانج سون بونج لرغاوي البوليوريثان، التي للمعدات في المشروع الثاني لرغاوي البوليوريتان ال

ب، ذلك 141-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 7.40طن متري ( 67.27تستھلك 
ألنه كان ھناك بعض العناصر التي طلبت بشأنھا اللجنة معلومات إضافية خالل المشاورات السابقة. وبعد الحصول 

  جنة مجلس األمن، يمكن طلب الشريحة الثانية لتحويل شركة الرغاوي. على تصريح ل

  اإلطار القانوني 

، تم 2014عند الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تشرين الثاني/نوفمبر   - 7
تم إصدار حصة سنوية تشغيل نظام الترخيص والحصص لواردات وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. و

في المائة من خط أساس استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أول كانون الثاني/  10تضمن خفض بنسبة 
  ، كما تم فرض رقابة صارمة على أنشطة اإلنتاج واالستيراد حتى ال تتخطى الحدود المسموح بھا. 2015يناير 

دة من يونيب ويونيدو، تم تعزيز نظام الترخيص والحصص من نتيجة للمشاورات بين الوزارات وبمساع  - 8
  خالل فحص سجل التجارة ومضاھاة المعلومات بين السلطات المعنية.

  قطاع رغاوي البوليوريثان

. 2015بدأت يونيدو عملية شراء المعدات لتحويل مصنع بوھونج لمواد البناء في كانون الثاني/يناير   - 9
ن حجم ووزن المعدات لم يسمحا بنقلھا بطريق الجو. من المتوقع أن تصل المعدات وتأخر شحن المعدات ذلك أل

. كما أنه من المتوقع أن يتم التدريب وتجارب اإلنتاج واستكمال المشروع 2015بالبحر في كانون األول/ديسمبر 
  . 2016في الربع األول من عام 

البوليوريثان سون بونج، أشارت لجنة مجلس  بناء على طلب يونيدو للتصريح بالمعدات لمصنع رغاوي  - 10
، وأنه ليس ھناك احتمال لحظر تصدير المعدات المطلوبة (3)األمن إلى أن الشركة ليست معروفة بانتھاك القرارات

  للتحويل. 

نظرا لتعليق السفر إلى البلد لجميع المسافرين الدوليين، تمكنت يونيدو من زيارة الشركة في حزيران/يونيه   - 11
. انتظارا للموافقة على الشريحة الثانية، من 2015لتحديد المواصفات التقنية بشكل نھائي في تموز/يوليه  2015

  . 2016المتوقع أن يستكمل المشروع بحلول منتصف عام 

                                                 
إذا كانت  قبل تقديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحديد ما 1718تمت استشارة لجنة مجلس األمن المنشأة بموجب القرار   (2)

  المعدات أو أي خدمات أخرى في إطار الخطة يمكن توفيرھا للبلد. 
  ). 2013( 2094) و 2013( 2087) و 2009( 1874) و 2006( 1718) و 2006( 1695 تالقرارا  (3)
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  أنشطة غير استثمارية

ك للجنة الوطنية تم شراء وتسليم ثالث حوافظ التعرف على المواد المستنفدة لألوزون لتدريب الجمارك وذل  - 12
  . وتم الشراء وفقا لقواعد يونيدو للمشتريات الالمركزية. 2015لتنسيق البيئة في أيار/مايو 

وحصل مدرب واحد لموظفي الجمارك على يومين تدريب في بانجوك، ولكن لم يتم بعد أي تدريب إضافي.   - 13
رك ووزارة البيئة في سري النكا لتدريب موظفي وعند تقديم التقرير كان يونيب يدرس اتفاق تعاون مع إدارة الجما

. كما أبلغ يونيب أيضا 2016و  2015الجمارك واإلنفاذ في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ما بين عامي 
عن صعوبات في تحويل األموال لألنشطة المحلية نظرا لقرارات األمم المتحدة. ووافقت لجنة التنسيق الوطنية للبيئة 

  ر الدعم اللوجستي كتمويل مقابل قدر اإلمكان. على توفي

  وحدة تنفيذ المشروع والرصد 

نظرا للقيود المفروضة على تحويل األموال إلى البلد، لم يتم حتى اآلن إنشاء وحدة تنفيذ المشروع والرصد   - 14
ووحدة األوزون وفي غضون ذلك، تم تشكيل فريق استشاري غير رسمي بمشاركة لجنة التنسيق الوطنية للبيئة/ 

  الوطنية، ويونيدو ويونيب. ويجتمع الفريق على األقل مرة كل عام على ھامش اجتماعات الشبكة اإلقليمية. 

، قامت يونيدو بزيارة لعدد من وكاالت األمم المتحدة والوكاالت الثنائية في بيونج 2015في حزيران/يونيه   - 15
بلد ولتنظيم أنشطة داخل البلد. نتيجة لذلك، أقامت يونيدو عالقات يانج الستكشاف خيارات لتحويل األموال إلى ال

  تشغيلية مع برنامج الغذاء العالمي وھو القناة التي تستخدمھا وكاالت األمم المتحدة األخرى. 

  مستوى صرف األموال

 123,700دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن ( 167,200، من إجمالي مبلغ 2015بتاريخ سبتمبر   - 16
في المائة)  34.8دوالر أمريكي ( 58,234دوالر أمريكي ليونيب) تم صرف  43,500دوالر أمريكي ليونيدو و 

 108,966دوالر أمريكي ليونيب). وسيتم صرف الرصيد البالغ  8,591دوالر أمريكي ليونيدو و  49,643(
  . 2016و  2015دوالر أمريكي خالل عامي 

  خطة تنفيذ الشريحة الثانية

سيتم تنفيذ شريحة التمويل الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين كانون األول/   - 17
  ، وسيتم القيام باألنشطة التالية: 2016وكانون األول/ديسمبر  2015ديسمبر 

 كي):دوالر أمري 376,680تحويل مصنع رغاوي البوليوريثان بيونج يانج سون بونج (يونيدو) (  (أ)
 2016، تسليم المعدات بحلول آذار/مارس 2015عقد الشراء بحلول كانون األول/ديسمبر 
  . 2016والتكليف وبداية العمل بحلول نيسان/أبريل 

طلبات العروض باألسعار  دوالر أمريكي): 11,500معدات لتدريب فنيي التبريد (يونيدو) (  (ب)
، وتسليم 2015؛ تقييم العروض بحلول كانون األول/ديسمبر 2015بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 
  ؛ 2016المعدات بحلول آذار/مارس 

ورشة عمل واحدة لتدريب المدربين  دوالر أمريكي): 38,500ورش تدريب الفنيين (يونيب) (  (ج)
فني ما  160وأربع ورش عمل لتدريب  2016من كبار المدربين بحلول آب/أغسطس  20تشمل 

  ؛ 2016بتمبر وكانون األول/ديسمبر بين أيلول/س
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ورشة عمل واحدة لزيادة دوالر أمريكي):  10,000تعزيز التوعية وتواصل جماھيري (يونيب) (  (د)
  ؛ و 2016الوعي بحلول كانون األول/ديسمبر 

إنشاء وحدة تنفيذ المشروع بحلول  دوالر أمريكي): 40,000الرصد والتقييم (يونيدو) (  (ھـ)
بحلول  2015؛ التحقق من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2016آذار/مارس 

؛ 2016؛ التحقق من تركيب معدات رغاوي البوليوريثان بحلول تموز/يوليه 2016أيار/مايو 
  . 2016وتحديد مراكز االسترداد وإعادة التدوير الموجودة فعال بحلول تموز/يوليه 

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  اتالتعليق

  االمتثال ببروتوكول مونتريال

، أبلغت حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية األطراف من خالل أمانة 2012في حزيران/يونيه   - 18
و  2013األوزون باحتمال عدم امتثالھا بتدابير الرقابة الستھالك وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام 

درست لجنة التنفيذ، في إطار  2014ماع الثالث والخمسين في تشرين الثاني/نوفمبر . وفي االجت2015و  2014
إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال، خطة العمل للعودة لالمتثال والتي أعدتھا جمھورية كوريا الشعبية 

). ويرد في XXVIر الديمقراطية والتي أخذ بھا علما بعد ذلك في االجتماع السادس والعشرين لألطراف (المقر
  جدول العودة لالمتثال.  2الجدول 

  . جدول العودة لالمتثال بجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2الجدول 

أقصى استھالك  السنة
 مسموح به

 اإلنتاج المستھدف المقترح أقصى إنتاج مسموح به االستھالك المستھدف المقترح

2013 78.00 90.60 27.60 31.80 
2014 78.00 80.00 27.60 29.00 
2015 70.16 70.16 24.84 27.60 
2016 70.16 70.16 24.84 24.84 
2017 70.16 70.16 24.84 24.84 

  

، والتي أخذت 54/1، اعتمدت لجنة التنفيذ التوصية 2015في االجتماع الرابع والخمسين في تموز/يوليه   - 19
، كما يتضح من XXVI/15كوريا الشعبية الديمقراطية ممتثلة بالتزاماتھا الواردة في المقرر  علما بأن جمھورية

  . 2014بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنھا لعام 

  تقرير حول استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ذلك ألن خطة إدارة إزالة  2014روفلوروكربونية لعام ال ينطبق التحقق من استھالك المواد الھيدروكلو  - 20
ولم يتم تحديد ھدف  2014المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد تمت الموافقة عليھا في تشرين الثاني/نوفمبر 

ألف من االتفاق. سيكون التحقق من استھالك المواد -2من التذييل  2.1استھالك لذلك العام في السطر 
  . 2015روكربونية مطلوبا بدءا من عام الھيدروكلوروفلو
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  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني

وفقا لجدولھا للعودة  2015أصدرت الحكومة فعال حصص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام   - 21
  .3ين الجدول لالمتثال، كما يب

   2015حصص استيراد وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عام  3الجدول 

حصة االستيراد (طن  المادة
متري)

حصة اإلنتاج (طن 
متري)

حصة االستيراد (طن من 
 قدرات استنفاد األوزون)

حصة اإلنتاج (طن من 
 قدرات استنفاد األوزون)

 27.50 32.18 500.00 585.00 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ال ينطبق 10.45 ال ينطبق 95.00 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 27.50 42.63 500.00 680.00 المجموع

  

ب 141-أعادت اليونيدو التأكيد على التزام الحكومة، بفرض حظر على واردات الھيدروكلوروفلوروكربون  - 22
  . 2018كانون الثاني/يناير  1في موعد ال يتجاوز النقية، والموجودة في البوليوالت سابقة الخلط، 

  االمتثال لقرارات لجنة مجلس األمن في األمم المتحدة، وأسلوب الصرف، والھياكل التنظيمية وإجراءات الرصد

الحظت األمانة المنھج المفصل الذي اتبعته يونيدو لالمتثال لقرارات لجنة مجلس األمن ذات الصلة، وأسلوب   - 23
الھياكل التنظيمية، وإجراءات الرصد. وكانت يونيدو قد أكدت أنھا سوف تتبع نفس المنھج في تنفيذ الصرف، و

  الشريحة الثانية. 

أثناء تنفيذ الشريحة األولى، لم تطلب يونيدو تحويل أموال لألنشطة لمحلية، وركزت على توفير المعدات.   - 24
دو بتحويل أموال، عن طريق برنامج الغذاء العالمي، لتنفيذ برنامج ومع ذلك فإنه في حالة الشريحة الثانية ستقوم يوني

تدريب موظفي الجمارك والفنيين، باإلضافة إلى أنشطة التوعية. ووضع خريطة لشبكة االسترداد وإعادة التدوير 
  وإنشاء وحدة تنفيذ المشروع. 

  قطاع رغاوي البوليوريثان

، بعد تلقي الموافقة 2015ليوريثان، فقط في حزيران/يونيه زارت يونيدو مصنع سون بونج لرغاوي البو  - 25
على المعدات من قبل لجنة مجلس األمن، وارتأت أن ھناك حاجة إلى بعض المعدات اإلضافية (مثل مثبت الترددات، 
 مكبس لقوالب الرغاوي، وماكينة تقطيع قوالب الرغاوي)، وھي معدات ليست أساسية لتشغيل المعدات الموافق عليھا
بالفعل، ولكنھا تتطلب موافقة لجنة مجلس األمن. ومن ھنا، وعند اعتماد الشريحة الثانية، فإن المعدات الموافق عليھا 

  ھي فقط التي سيتم شراؤھا، بينما المعدات اإلضافية سيتم شراؤھا بعد الحصول على موافقة لجنة مجلس األمن. 

  نقل مكون يونيب إلى يونيدو

د عجز عن تحويل األموال إلى البلد المعني، لتنفيذ أنشطة تدريب موظفي الجمارك، فإنه لما كان يونيب ق  - 26
اقترح بتنفيذ عملية تدريب موظفي الجمارك، عن طريق أكاديمية الجمارك الماليزية. ومع ذلك واجه يونيب صعوبات 

أو جامعة تونجي في الصين، وتعذر  في تنفيذ ھذا الخيار، وبحث في إمكانية استخدام أكاديمية الجمارك في سري النكا
عليه تنفيذ ھذا الخيار أيضا. وفي ضوء العقبات الكبرى في الميدان والتي واجھھا يونيب، في مجال تنفيذ األنشطة 
المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وافقت كل األطراف على أن 

تنفيذية تحويل المكون غير االستثماري الذي كان يونيب تكلف بتنفيذه (أي تدريب موظفي الجمارك تطلب من اللجنة ال
والفنيين، ونشر الوعي والتواصل مع الجماھير) إلى يونيدو، في ضوء حقيقة أن اليونيدو سيكون قادرا على تنظيم 
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ى ھذا فإن يونيب لن يكون، بعد اآلن، التدريب مستخدما األموال المحولة عن طريق برنامج الغذاء العالمي. وعل
  الوكالة المتعاونة في تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

الجدير بالذكر أن تغيير الوكالة المتعاونة، وما يرافقه من نقل لألموال، يتطلب مراجعة االتفاق بين حكومة   - 27
الديمقراطية واللجنة التنفيذية. ومن ھنا سيتعين على يونيب إعادة الرصيد الذي لم ينفق إلى  جمھورية كوريا الشعبية

دوالر أمريكي) لتحويلھا إلى  43,500الصندوق المتعدد األطراف، من أموال الشريحة األولى المعتمدة (وھو مبلغ 
إال في االجتماع السادس والسبعين. وھذا  يونيدو. على أن يونيب لن يكون قادرا على إعادة الرصيد النھائي المتبقي

  يعني أن االتفاق لن يتم مراجعته إال في ذلك االجتماع. 

لتجنب أية تأخيرات جديدة في تنفيذ األنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   - 28
لسادس والسبعين (متى أعاد يونيب الرصيد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفي انتظار مراجعة االتفاق في االجتماع ا

دوالر أمريكي موزعة على  506,680المتبقي من التمويل المعتمد في الشريحة األولى)، طلب يونيدو اعتماد مبلغ 
  النحو التالي: 

  دوالر أمريكي إلكمال تحويل مصانع الرغاوي (كما ھو مقترح أصال في االتفاق)؛ 428,180مبلغ   (أ)

دوالر أمريكي، لتدريب فنيي خدمات التبريد (كما ھو مقترح أصال في االتفاق في  48,500مبلغ   (ب)
  الجزء الخاص بيونيب)؛ 

دوالر أمريكي، المقدم أصال كشريحة ثالثة  90,000دوالر أمريكي من أصل  30,000مبلغ   (ج)
في االجتماع  ليونيب، وذلك لمواصلة تنفيذ برنامج التدريب لموظفي الجمارك. وھذا التمويل مطلوب

الحالي وذلك ألن الرصيد المتبقي من األموال المعتمدة في الشريحة األولى والمخصصة لھذا النشاط 
  لن يتم إعادته إال في االجتماع السادس والسبعين. 

  تغيير االتفاق

استنادا إلى طلب تحويل مكون اليونيب في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   - 29
كلوروفلوروكربونية في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى يونيدو، سوف يتم تعديل الفقرات ذات الھيدرو

ألف من االتفاق في االجتماع السادس والسبعين عندما يجري إعادة الرصيد غير المنفق من  – 2الصلة، والتذييل 
  يونيب إلى الصندوق المتعدد األطراف. 

  الخالصة

، وكذلك تحسن البيانات 2015ردات وإنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون المحددة في عام في ضوء حصص وا  - 30
المراجعة، وضوابط االستيراد الصارمة، وحقيقة أن استھالك البالد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

لمحرز في أنشطة التحويل، أدنى من الھدف المقرر في جدول العودة إلى االمتثال للبلد المعني، والتقدم ا 2014
وموافقة لجنة مجلس األمن على المعدات المطلوبة في مصنع بيونج يانج سون يونج لرغاوي البوليوريثان، وقرار 

  تحويل األموال، وقضايا الموافقة على المعدات، توصي األمانة باالستجابة لطلب الشريحة الثانية. 
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  التوصية

  أن تنظر في: قد ترغب اللجنة التنفيذية في   - 31

  أن تحيط علما:   (أ)

بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى، من خطة إدارة إزالة   )1(
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ؛ و 

ي المرحلة األولى من بطلب الحكومة أن يحول إلى يونيدو، كافة أنشطة اإلزالة الواردة ف  )2(
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي كان قد عھد بھا إلى يونيب؛

أن تطلب من يونيب أن يعيد إلى الصندوق المتعدد األطراف، في االجتماع السادس والسبعين   (ب)
دوالر أمريكي،  5,655دوالر زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار  43,500الرصيد الباقي من مبلغ الـ 

المعتمدة في الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

دوالر أمريكي، المعتمدة في الشريحة  43,500أن توافق على تحويل الرصيد المتبقي، من مبلغ الـ   (ج)
  م الوكالة المنطبقة في ھذه الحالة؛ األولى لليونيب، إلى يونيدو إضافة إلى تكاليف دع

 158,500أن توافق على أن تنقل من يونيب إلى يونيدو المبالغ المعتمدة من ناحية المبدأ ومقدارھا   (د)
دوالر أمريكي الخاصة بالشرائح الثانية  11,095دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ و والثالثة والرابعة، من خطة إدارة إزال

أن تطلب من األمانة، تنقيح االتفاق بين جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية واللجنة التنفيذية،   (ھـ)
استنادا إلى الفقرات الفرعية (ب)، (ج) و (د) الواردة أعاله، عندما يتم تقديم طلب تمويل الشريحة 

  واد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ و الثالثة من خطة إدارة إزالة الم

أن تعتمد الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (و)
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، والخطة المقابلة الخاصة بتنفيذ 

 35,468ف دعم الوكالة بمبلغ دوالر أمريكي زائد تكالي 506,680، بمبلغ 2016الشريحة في عام 
  دوالر أمريكي ليونيدو. 

  

  

  


