
 
 

1 
 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/50 

7 July 2017 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال
  

  

  االنتاج بقطاع المعني الفرعي الفريق تقرير

 مقدمة

أربع  واجتمع نيوالسبع الثامن ةيذيللجنة التنفااجتماع لفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في ا الفريقأعيد تشكيل         -1
د تاج المواع إنلقطا ةيھيالفرعي في مشروع المبادئ التوج قيالفر . نظرنيھامش االجتماع التاسع والسبع یمرات عل

 ،نيللص ةينوروکربودروکلوروفليالمواد الھ إنتاجإزالة  من خطة إدارة ةيوالمرحلة الثان ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
 عبيةالش ايکور ةيفي جمھور ةيدروکلوروفلوروکربونيلقطاع إنتاج المواد الھ تقنيتدقيق إجراء  دويونيوطلب ال

 لمكسيكاوبنان . وتألف الفريق الفرعي من ممثلي األرجنتين واستراليا والنمسا والصين وألمانيا ولةيمقراطيالد
متحدة ألمم الميسر. وحضر الدورة أيضا ممثلو برنامج االبصفة أستراليا  تعملدة األمريكية، ووالواليات المتح

 قب.ة مراوالبنك الدولي بصف )اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (و (اليوئنديبي) اإلنمائي

  اعتماد جدول األعمال        من جدول األعمال: 1 البند

الفريق الفرعي جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  اعتمد         -2
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/SGP/1. 

 تنظيم العمل        من جدول األعمال: 2 البند

 الفريق الفرعي على اتباع تنظيم العمل الذي اقترحه الميسر. وافق         -3

  ةيوروکربوندروکلوروفليالمواد الھمشروع المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج         من جدول األعمال: 3 البند

 ةيدروکلوروفلوروکربونيلقطاع إنتاج المواد الھ ةيھيالفرعي سابقا في المبادئ التوج قينظر الفر   -4
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(UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/SGP/2) الثامن و الخامس والستينو الرابع والستين االجتماعاتھامش  یعل
 .السابع والسبعينو السادس والسبعينو الحادي والسبعينو السبعينو التاسع والستينو والستين

يكون من  ة وقال إنه قدال تزاالن بين أقواس معقوففقط ) و (ك) ـوذكر الميسر الفريق الفرعي بأن الفقرتين (ھ       -5
قبل  23 -روكربوندروفلوالھي حل مشكلة المنتج الثانويالمفيد انتظار نتائج المناقشات في اللجنة التنفيذية بشأن كيفية 

  مناقشة الفقرة (ك). االستمرار في

 وجدت أيما إذا ع ، وتساءلفقط المصانع المزدوجة االستخدامتتناول ن الفقرة (ك) أبأحد األعضاء  وأفاد        -6
 يمكن حذف الفقرة.، وإن لم توجد. الشرطمسائل يتعين تناولھا من خالل 

بادئ التوجيھية، ) من مشروع المـوالفقرة (ھ XIX/6من المقرر  5، عمال بالفقرة يجبوقال عضو آخر إنه         -7
 ثانويالالمنتج  رقابةتثار أيضا في المداوالت بشأن كانت مسألة  وأنھاتعويض جميع األرباح المفقودة، 

لى نتائج إيتم التوصل  حتى. واتفق على تأجيل مواصلة النظر في المبادئ التوجيھية 23 -الھيدروفلوروكربون
 .23 -الھيدروفلوروكربون الثانويالمنتج المناقشات التي أجرتھا اللجنة التنفيذية بشأن 

 نيلصل) ةيمرحلة الثان(ال ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھ        من جدول األعمال: 4البند 

 یلي المرحلة األوفاإلنجازات التي تحققت  أوضحقدم ممثل البنك الدولي عرضا  سر،يدعوة من الم یبناء عل        -8
واد تاج المنظام حصص إن نيواستعرض العالقة ب ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھإنتاج من خطة إدارة إزالة 

 ةيكربونوروھيدروكلوروفلمادة لکل منتج لكل خصصت و "حقوق اإلنتاج" التي  نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
المواد اج إنتة من خطة إدارة إزال ةيوقدم الجدول الزمني المقترح لخفض اإلنتاج للمرحلة الثان .للرقابة ةخاضع

ساس دة واألرباح المفقوالبنك الدولي لحساب معدالت األ استخدمھاالتي  الطريقةو ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
 .لوبالمط ليالمنطقي للتمو

د ي تنتج المواالت المنشآتتلك  عالجت ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھإنتاج وقال إن خطة إدارة إزالة     -9
ا ط ألنھألولية فقاالمواد  أنتجتالتي  المنشآتتلك شمل ت ولكنھا لملالستخدام المراقب؛  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

أربعة  قت، أغل2015أغلقت في عام التي  ةباإلضافة إلى خطوط اإلنتاج الخمسخارج نطاق بروتوكول مونتريال. 
 طن 15,000 البالغالقدرة  اختالفأيضا. وردا على استفسار عن  نتاجية غير مستغلةإطاقة بخطوط إنتاج إضافية 

أنھا ال تملك بمنشأة واحدة  قيم 2009لعام  التقنينيكسانت  تدقيق، أوضح أن 22 -لھيدروكلوروفلوروكربونلمتري 
ن متري ط 30,000إنشاء كان مصرحا لھذه المنشأة بفي ذلك الوقت  رغم أنهطن متري من القدرة،  15,000سوى 
 روكربونلھيدروكلوروفلوالشركة قدرة ل أنشأت. وفي وقت الحق، أيضا 22 -لھيدروكلوروفلوروكربونا ةمن قدر
نتاج المواد إلتستخدم س اإلضافيةأن القدرة يعي . وكان البنك الدولي حسبما صرح لھا بهتري طن م 15,000 قدرھا

 كربونية.وروفلوروالمواد الھيدروكلإنتاج تخرق الشروط المتفق عليھا لخطة إدارة إزالة  الوبالتالي  األولية فقط

ن أقال أيضا . واألوليةاستخدام المواد لحالة يمكن أن تشكل إعادة توجيه ن ھذه اأوقال أحد األعضاء      -10
دقيق تاردة في رقام الوفي االتفاق األصلي تستند إلى األ مستغلةالنتاجية غير اإلطاقة الالمداوالت المتعلقة بمعالجة 

 تختلفلمعنية. وقد اطن متري من القدرة في المنشأة  15,000 وقدرھاالكمية اإلضافية  يعالجلم  الذي التقني نيكسانت
بب سن أ ضايأ . وقال العضواإلنتاجية قدرتھامن قد تزيد  الشركةاللجنة التنفيذية أن عرفت ه المداوالت إذا ھذ

 نيي الصفب 141- دروکلوروفلوروکربونيللھ المقيدةاالفتراضات المستخدمة لحساب األرباح المفقودة في السوق 
ى ن مستوأصال. وأعرب عن دھشته أل المفقودةواضحة. واعتبرت تلك السوق غير مقيدة عند حساب األرباح  ريغ
  .من ذلك لم يكن أعلى األوليةالمواد الستخدام نتاج اإل

من  ةيالتي تناولت المرحلة الثان UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/SGP/3 قةياألمانة الوث ةممثل تعرضو      -11
 یاإلزالة إلزالة اإلنتاج استنادا إل استراتيجية وتم وضع. نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ
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في بلدان المادة  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ واستھالكن يفي الص ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ
االستھالك  أنه رغم إمكانية تلبية احتياجات توقال. نيمن الص ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ استوردتالتي  5

جزئيا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج خطة إدارة إزالة  استندتباإلنتاج من بلدان أخرى،  5في بلدان المادة 
ورغم . على مر الزمنمن الصين  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھالتي استوردت  5إلى االستھالك في بلدان المادة 

 يحدث. قديتعذر على األمانة التنبؤ بما  ،ھذا الوضع يمكن أن يتغير أن

 ةيالثان لمفقودة للمرحلةمستوى األرباح ا يتجاوزالبنك الدولي،  قدمھاالحسابات التي  یاستنادا إل أنهوقالت        -12
تفاق في اال هيالمتفق علالمؤھل المتبقي  ليالتمو ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھإنتاج من خطة إدارة إزالة 

ويل ضمن مستوى التم بقاء لكي تضمنتمويل مختلفة  يوھاتسينار األمانة نموذجا ألربعلذلك، وضعت اإلطاري. 
 عام نترة معن تمويل سنوي، للف اري. وأسفرت السيناريوھات األربعالمستوى المتفق عليه بموجب االتفاق اإلط

الوثيقتين  نأمليون دوالر أمريكي. وقالت أيضا  36يكي و مليون دوالر أمر 29,2بين قدره ، 2020 عام إلى 2017
وحدة إدارة المشروع  وبشأن مسؤولية 2018البنك الدولي بشأن برنامج التنفيذ السنوي لعام  قدمھمااإلضافيتين اللتين 

 مانة.ألاا مضھجدا لكي تستعر تينمتأخر افي تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد وردت

األمانة  ةممثل تالمختلفة، أوضح وھاتيناريمن المعلومات عن الس ديمزال یطلب للحصول عل یوردا عل      -13
 ليتمو تحسبي تالال یاألول الثالث وھاتيناريعکس الس یعل أنه توقال ف،يحسابات التکال لتحديدالطرق المستخدمة 

 290 ةبقيمتبقي الم ليوالتم استنادا إلى ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ الموادإنتاج من خطة إدارة إزالة  ةيالمرحلة الثان
المواد إنتاج خطة إدارة إزالة ل ليالتمو عيالرابع توز السيناريو شکل کي،يدوالر أمر ونيمل
أنه . وقالت کييردوالر أم ونيمل 385 وقدرهالمعتمد  ليإجمالي التمو یبناء علبأكملھا  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

المواد إنتاج من خطة إدارة إزالة  یللمرحلة األول محسوبالمبلغ ال كان السيناريوفي إطار ھذا 
عتمد لمبلغ الما تخداماسالتمويل المتبقي من خالل  وتعديل. بالفعل من المبلغ المعتمد یأعل ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

ن ضم ةيوروکربوندروکلوروفليالمواد الھإنتاج الة خطة إدارة إزللمرحلة األولى في  دوالر أمريكيمليون  95وقدره 
لفترة من عام الشريحة السنوية ل لكي تكون، دوالر أمريكيمليون  385 المعتمد وقدرهالتمويل إجمالي  عدم تغير

 .في ظل السيناريو الرابع دوالر أمريكيمليون    31,24 قدرھا 2020إلى عام  2017

 لذي استخدمتها فيلاج التكنموذجه للتكاليف كان مماثال لنموذ ه رغم أنأن وأوضح ممثل البنك الدولي        -14
ح األربالك تجميع  التمويل المتفق عليه لم يشملكأساس لحسابه. ومع ذلك،  يةري، استخدم أرباحا مفقودة تقداألمانة

ي. وأکد أن مليون دوالر أمريك 290 الغطاء بقيمةناسب كي يالمفقودة، وبالتالي تم تخفيض المبلغ بالتناسب ل
ق االتفا عتوق ماعند للشركة یالدفعة األول سدادشرائح، مع  فيتمت  للشركاتالمدفوعات عن األرباح المفقودة 

ية البيئ ئيةير الوقاالتدابإجراء تقييم  بعدالنھائية  وسددت الدفعةلمواد المستنفدة لألوزون ل ھاإلغالق خطوط إنتاج
يتعلق  رباستفسا االمتثال للوائح الوطنية ذات الصلة. وفيما يتعلق أثبتي ذخطوط اإلنتاج الإلغالق  واالجتماعية

حتى  فهم يتم صرلالتي  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھإنتاج خطة إدارة إزالة تمويل من المرحلة األولى من الب
شطة المساعدة ألن دوالر أمريكيمليون  1,8 المبلغ صخصو، دوالر أمريكي مليون 19,8 أنه تبقى المبلغقال ، اآلن
 للتدابير الوقائيةھا امتثال إثباتبعد  للشركات دوالر أمريكيمليون  18 تم التعھد بصرف المبلغ الباقي وقدرهو الفنية

 البيئية واالجتماعية.

مائة من األموال في ال 92 سيبلغالذي  ة،يالمطلوب للمرحلة الثان ليوأعرب عن القلق إزاء مستوى التمو        -15
لبنك اعن سبب استخدام  للمواد المستنفدة لألوزون. وسئل المتبقيةمن اإلزالة فقط في المائة  72 تتحقق  مافي المتبقية

د من خطة إدارة إزالة الموا ةيالمرحلة الثان مدة لتعويضالحالي التقديري الدولي للربح المفقود 
رية التقديدة المفقو عندما توقعت کل من األمانة والبنك الدولي أن تکون األرباحأكملھا ب ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

  .ايحال التقديريةفي المستقبل أقل من تلك 

ب  141- دروکلوروفلوروکربونيالھ ستھدفيوقال ممثل البنك الدولي إن البنك کان        -16
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األوزون. وستکون األرباح المفقودة  تدمير علىالكبيرة قدرتھما بسبب أوال ب  142-  دروکلوروفلوروکربونيوالھ
من  ةيمبکرة في المرحلة الثان مرحلةفي  ليمن التمو ديالمز یھناك حاجة إلانت كوبالتالي  ةيائيميلھذه المواد الک یأعل

 نيب ب 141- دروکلوروفلوروکربونيالھ یالطلب عل وزاد. ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھإنتاج خطة إدارة إزالة 
سعر  یعل التأثيرالتأکد من عدم الرغم من  یکان الطلب مستقرا، عل الحين، ولکن منذ ذلك 2013و  2010عامي 
 فيتکالمتوسط  ضايالبنك الدولي أ أخذالمستخدمة،  ةيائيميالمواد الک فيتکال ی. وباإلضافة إلالمستقبلفي الطلب 

المواد إنتاج من خطة إدارة إزالة  یدمة في إطار المرحلة األولالمستخ فيلتکالل المماثلالطاقة المستخدمة، 
يمكن أن تحصل عليھا  للمنشآتاالعتبار أي إعانات  في. وأكد أن البنك الدولي لم يأخذ ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

کانت مماثلة لتلك التي کانت  التقديرية الصيانة فيمن السلطات المحلية. وأوضح ممثل البنك الدولي أن تکال الشركات
البنك الدولي في تكاليف  ينظر. ولم ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھإنتاج من خطة إدارة إزالة  یفي المرحلة األول

 إجماليفي المائة من  10بخطوط اإلنتاج التي خصصت لھا  المتعلقةتكاليف تلك ال في، بل ابأكملھ المنشأةصيانة 
 الية للصيانة.االستثمارات الرأسم

لبنك التي وضعھا ا عن نتيجة مماثلة لتلك تي أسفرت، الإنشاء نماذجھااألمانة إنه في إطار  ةممثل توقال       -17
ة ألولئك الذين نوحالمبالغ المم تكونس لذلك،. 2030اح المفقودة للفترة حتى عام كامل األرب احتساب وجبالدولي، 

ا حتى وقت أكثر من أولئك الذين انتظرو ،2018في عام  لمثالفي وقت مبكر، على سبيل ا ھمإنتاجأغلقوا خطوط 
 .ھمإنتاجخطوط كي يغلقوا الحق ل

 للمنشآت لعمر المتبقيوسأل أحد األعضاء عما إذا كانت الطريقة التي تستخدمھا األمانة تأخذ في االعتبار ا       -18
عامل بلتعويض انماذج  زادتالثالث والرابع،  السيناريويناألمانة أنه في  ةممثل تالمعنية. وردا على ذلك، أوضح

 عديلتھذا ال وأسفر .في اآلخربأن معظم الخطوط األكثر ربحية ستغلق  لتنبؤفي المائة سنويا من أجل السماح با 3قدره 
لي أو نك الدوالب ينشئ. واقترح عضو آخر أن عام بوجهمعالجة مسألة تكاليف الصيانة  عن األثر المتمثل فيأيضا 

أن خطة  اضيأ ظح. ولواليلجدول اإلزالة بموجب بروتوکول مونتر ليببساطة مع مستوى التمو توافقي ااألمانة نموذج
 ةيلوروکربونوکلوروفدريخطة إدارة إزالة المواد الھ یعل سيؤثر ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھإنتاج إدارة إزالة 

 .وثيقاارتباطا  كانت تترابط ھمايکلل المحددةالحصص ألن 

 الثانوي دون مرفق لتدمير المنتجب منشأتيناستفسار عن األمانة أيضا، فيما يتعلق ب ةممثل توأوضح    -19
 كمادة أوليةته ثم باع 23 -الھيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي جمعت  المنشأتين، أن إحدى 23 -الھيدروفلوروكربون

ثانوي منتج الالتدمير أي خطة للتعامل مع  ةالثاني المنشأة. ولم يكن لدى ىفي إنتاج المواد الكيميائية األخر
ت ذلك في فعلو، 2010في عام  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون كلتا المنشأتانأنتجت و. 23 -الھيدروفلوروكربون

  األولية.أيضا، لكل من االستخدام الخاضع للرقابة والمواد  2015عام 

 بسبب هالستعراض الوقت الكافي يھالم يكن لداألمانة ، ألن على النحو الذي قدم به مشروع االتفاق عرض        -20
 ةيربونکلوروفلوروکدرويإدارة إنتاج المواد الھمن  والتحققرصد  تمي لكي تعديله تمي. واقترح أن متأخرا جدا تقديمه

مشروع  أنورغم . هلالمصاحبه  والمناخية ةيئيالب ثاراآل تقليلهضمان من أجل  المقترنة بھا وجيل المنتجات الثانوية
واد من خطة إدارة إزالة الم یاالتفاق الخاص بالمرحلة األول تبعيالمبدأ أن  ثيمن ح نبغيياالتفاق 

 جةينتان ک. ومع ذلك، قال عضو آخر إن االتفاق مستفادةأي دروس  يشملأن  مکني ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
ة فتح دم اعاد. وحث على عحائالشر وتوزيعأھداف اإلزالة ب ال تتعلق راتييمن إجراء أي تغ هوأعرب عن قلق تسوية

نشطة أ تنفيذى جبار الشركات الصينية علإ يتمكن منانه فى ظل النظام القانونى الصينى لم  وأوضحبقية االتفاق 
 .نونبموجب القا الزمةاضافية لم توافق عليھا ولم تكن 

ؤولية البنك المقترحة ستكون من مس الفنيةوسئل أحد األعضاء عما إذا كانت بعض أنشطة المساعدة          -21
 التدقيقن سؤولية عالتخطيط لھا أيضا. وطلب أيضا إيضاح بشأن المتم اإلضافية التي  الفنيةالدولي وما ھي األنشطة 

 .المالي السنوي
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انتظام ب نفذتة التي مماثلة لألنشط قةيالمدرجة في الوث الفنيةاألمانة أن أنشطة المساعدة  ةممثل توأوضح       -22
 يةلصيناحكومة لا. غير أن ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھإنتاج من خطة إدارة إزالة  یفي إطار المرحلة األول

 لمحدداالمبلغ  إدراج تميسديدھا أثناء التنفيذ. ويتعين تحكان  الفنية ساعدةأنشطة إضافية للمتنفيذ أيضا أنھا تود  ذكرت
 ت أيضا أن. وأوضحهيعل ةيذيموافقة اللجنة التنف یإل سيحتاجثم  حة،يالشر ذيلھذه األنشطة في خطة تنف الميزانيةفي 

 لغرض.وأن الحكومة توفر التمويل لھذا ا يةحكومة الصينال من مسؤوليات المالي السنوي التدقيقعمليات 

ل التي صرفت لألموا مالي سنوي تدقيق: في الواقعه يوجد تدقيقان ممثل البنك الدولي أيضا أن وأوضح       -23
 صرفت للشركات.والصين  تلقتھاألموال التي ل وتدقيق آخرمن البنك الدولي،  يةللحكومة الصين

ت يمات واإلجراءالتقيإجراء االمستخدمة لضمان  الطرق: شأنب التوضيحوقدم البنك الدولي أيضا مزيدا من        -24
رافات وجود انح ان عدمفي بيانات االستيراد والتصدير، وكيفية ضم واالختالفالوقائية البيئية واالجتماعية النھائية، 

 متكاملة جديدة. مصانعالتعامل مع أي  يفيةوك المواد األوليةستخدام الفي اإلنتاج 

المستنفدة  جھود التي بذلتھا الصين لوضع ضوابط لضمان عدم وجود انحراف للموادوعلى الرغم من ال       -25
بل سئل عن سوھذا االنحراف من المحتمل حدوث الستخدامات الخاضعة للرقابة، كان للألوزون من المواد األولية 

للوائح ا سمحت ،2015عام  حتى هاالنتصاف التي وضعتھا الصين لمعالجة ھذه المسألة. وأوضح أحد األعضاء أن
ستخدام الوروكربونية المواد الھيدروكلوروفلتنتج التي متكاملة ال المنشآتبإنشاء خطوط إنتاج جديدة في فقط الصينية 

 واألنظمة ال للوائحلضمان االمتث األقاليمأنشطة إدارات  ا علىتفتيشالحكومة المركزية  وأجرتفقط.  األوليةالمواد 
تخدامات االس نحو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةانحراف لتلك  يوجدعندما  مشددة وباتتنص على عق التي

  الخاضعة للرقابة.

حصص  يدوتحد 2018المقررة لعام  ضاتيالمناقصة للتخف ةيمن أجل بدء عمل ه،نأوقال أحد األعضاء       -26
مواد الاج إنتمن خطة إدارة إزالة  ةيالمرحلة الثان یمن الضروري الموافقة عل کونياإلنتاج المسموح بھا، س

 .الحالي ةيذيللجنة التنفااجتماع في  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 على عملھاو یاألھداف التي حددت في إطار المرحلة األول قيتحق یعل الصينيةحکومة الوھنأ األعضاء       -27 
 د األعضاءأقر أحو. ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ الموادإنتاج من خطة إدارة إزالة  ةيالشاق في إعداد المرحلة الثان

يذية جنة التنفن اللأمن  وكان متيقنا. ادھابالصلة بين إزالة اإلنتاج واالستھالك في قطاع صناعي كبير ومعقد من اقتص
يع جمألمانة الضمان استعراض  اوقتالبنك الدولي والصين  منحمن المھم أيضا كان تأخذ ذلك في االعتبار ولكن س
حة ائق المنقك الوثتلينبغي أن تعالج  هوثائق المقدمة قبل أن تنظر فيھا اللجنة التنفيذية. وشدد عضو آخر على أنال

 .أيضا الشواغل المثارة في االجتماع الحالي

 بما يلي:اللجنة التنفيذية الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  يوصي        -28

 ةيوکربوندروکلوروفلوريالمواد الھإنتاج من خطة إدارة إزالة  ةيالمرحلة الثان ميتقد الحظتأن   )أ(
 ن؛يللص

اد الموإنتاج من خطة إدارة إزالة  ةيالمرحلة الثان ميمطالبة البنك الدولي بإعادة تقدو  )ب(
 اجتماع الحق. یإل نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

لقطاع إنتاج المواد  تقني تدقيقجراء إلوطلب  أولية اناتيب        من جدول األعمال: 5 البند
 ةيمقراطيالد الشعبية ايکور ةيفي جمھور ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 األولية اناتيالب ميالتي تناولت تقد UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/SGP/4 قةياألمانة الوث ةممثل تقدم       -29
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 يةالشعب في جمھورية كوريا ةيدروکلوروفلوروکربونيلقطاع إنتاج المواد الھ تدقيق تقنيجراء إل هوطلب دويونيمن ال
 .الدمقراطية

لتعاون ل تصريحالذي عدل إجراءات الحصول على  2321الفريق الفرعي إلى قرار مجلس األمن  ونبھت       -30
(ب)  11قرة ). وتنص الف1718(لجنة مجلس األمن  1718الذي حدده القرار العلمي والتقني من لجنة مجلس األمن 

العلمي  ق التعاونالتي تنص على أنه يتعين على جميع الدول األعضاء تعلي دةعلى استثناء من القاع 2321القرار  من
 اعداملھا، والتقني الذي يشمل أشخاصا أو جماعات ترعاھا رسميا جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو تمث

عين لن لنشاط الماتقني أن أو ال علميفي التعاون التقرر فيھا الدولة التي تشارك الحاالت التي تلك التبادالت الطبية، في 
ية، ئف التسياربالقذاقة المتعلالنووية الحساسة أو البرامج جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنشطة انتشار يساھم في 
 تشاورإلى الج يحتا مازال اليونيدو ناألمانة أواستوعبت قبل اتخاذ ھذا القرار.  1718لجنة مجلس األمن  وأخطرت

  .الدراسةلمشروع قيد بشأن ا 1718مع لجنة مجلس األمن 

ة كوريا جمھوري ي تشترك فيھاذاغل المتعلقة بالتعاون التقني المداخلته بشأن الشوبأحد األعضاء  وذكر      -31
 المقترحة على وضع يسمح له بالموافق، وقال إن وفده ليس في 2321الشعبية الديمقراطية بموجب قرار مجلس األمن 

ن م المقدم مسألة فقدان األرباح في قطاع اإلنتاج مناقشة المشروعستجعل عالوة على ذلك، في الوقت الحالي. 
 قطاع االستھالك. بشأنجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية أكثر تعقيدا من المناقشات الجارية 

من قرار مجلس األ المشروع ال يتعارض مع ھذا من أن حتى يتم التأكد المقترحواتفق على إرجاء النظر في        -32
 أو أي قرارات أخرى قد يتخذھا مجلس األمن بشأن ھذه المسألة. 2321

 مسائل أخرى       من جدول األعمال:  6البند 

 مسائل أخرى. أي تطرحلم          -33

 اعتماد التقرير      من جدول األعمال:  7البند 

 استعرض الميسر ھذا التقرير.        -34

 االختتام     من جدول األعمال:  8البند 
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