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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  خمسـون ال والسابعاالجتمـــاع 

  2009 نيسان/ ابريل 3-ارآذ/مارس 30مونتريال، 
 

  

  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية:مقترح مشروع

  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي  

  إلزالةا

القواعد التنظيمية، وبرنامج التدريب، :  لإلزالةخطة الوطنيةالتنفيذ   •
  )الشريحة الخامسة(والرصد 

منظمة / نامج األمم المتحدة للبيئة بر
  األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 



ندف التبغ

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

10,000. 

تكاليف الدعم 1,300. 1,300. 

10,000. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

1,054,000. 

تكاليف الدعم 70,698. 21,242. 13,000. 2,600. 0. 107,540. 

163,400. 100,000. 20,000. 0. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 770,600. 

1,064,000. 

تكاليف الدعم 70,698. 21,242. 13,000. 2,600. 1,300. 108,840. 

163,400. 100,000. 20,000. 10,000. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 770,600. 

536,000. 

تكاليف الدعم 40,200. 40,200. 

528,000. 

تكاليف الدعم 30,498. 21,242. 13,000. 2,600. 1,300. 68,640. 

163,400. 100,000. 20,000. 10,000. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP                تكاليف المشروع
234,600. 

UNIDO              تكاليف المشروع
536,000. 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC

177. 120. 66. 48. 30. 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال 66.3 66.3 66.3 220.9 CFC 220.9 

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2005 2006 2007 2008 2009 المجموع

0

Others

Methyl Bromide 

0

0

Halons

CTC

0

CFC

55 55.

59.2

الخدمات الصناعة

59.2

Non QPS QPS

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

40.7  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

UNEP, UNIDO خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  وصف المشروع

، باعتباره الوكالة قدم برنامج األمم المتحدة للبيئةبالنيابة عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية،  -1
 2008 لسنة  عن تنفيذ برنامج العملليا تقريرا مرح إلى االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذيةالمنفذة الرئيسية

 كما قدم .برنامج التحقق الذي نص عليه االتفاقمع للنظر فيه  إلزالة الكلوروفلوروكربون ةالوطنيالخطة ب الخاص
 دوالر 10 000 بتكلفة إجمالية قدرها 2009برنامج األمم المتحدة للبيئة أيضا طلبا لتمويل برنامج عمل سنة 

وال يوجد طلب تمويل لحساب منظمة األمم .  دوالر أمريكي1 300 مساندة للوكالة قدرها  زائدا تكلفةأمريكي
 .المتحدة للتنمية الصناعية

  خلفيةال

 في جمهورية كوريا وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين على الخطة الوطنية لإلزالة -2
 68 640 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 1 064 000الديمقراطية الشعبية بتكلفة إجمالية قدرها 

 دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 40 200دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و
التنفيذية  ومنذ ذلك الوقت وافقت اللجنة .2009 في البلد بحلول سنة لإلزالة النهائية الستهالك الكلوروفلوروكربون

 دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم 67 340 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 1 054 000على مبلغ 
 . دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لتنفيذ برامج العمل األربعة األولى40 200المتحدة للبيئة و

 التقرير المرحلي والتحقق

 200 و من فنيي التبريد200، تم تدريب  الوطنية لإلزالةخطةالمن  2008نامج عمل سنة عند تنفيذ بر -3
ونفذت عدة أنشطة .  وتم تسليم مجموعات من أدوات الخدمة اإلضافية إلى ورش الخدمة.من موظفي الجمارك

 .عامة للتوعية وواصلت وحدة رصد المشروع عملها

وخلص التقرير إلى أن الكمية . الكلوروفلوروكربونتم إعداد تقرير التحقق من مستويات استهالك  -4
 الشركات الثالث المرخص لها 2007اإلجمالية من المركبات الكلوروفلوروكربونية التي استوردتها في سنة 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون من 18( طنا من قدرات استنفاد األوزون 40.7 تبلغ باالستيراد
وكانت هذه ) 12-ا من قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروكربون طن22.7 و11-الكلوروفلوروكربون
 طنا من قدرات استنفاد األوزون عن حصص الكلوروفلوروكربون الصادرة عن 22.3 الكمية تقل بمقدار

 وعدم اكتشاف أي اتجار 2004كما أشار التقرير إلى توقف إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية منذ سنة . الحكومة
 . من الملفات الرسمية التي جرى استعراضهاغير مشروع

 2009برنامج العمل السنوي لسنة 

 دمة التبريد تنفيذ برامج التدريب لمئة من فنيي خ2009تشمل أنشطة برنامج العمل السنوي لسنة  -5
 كما تشمل هذه األنشطة أيضا .واستكمال شراء وتوزيع مجموعات أدوات الخدمةوخمسين من موظفي الجمارك، 

وتقديم المساعدة الفنية لورش الخدمة فيما يتعلق رصد مراكز استرداد وإعادة تدوير المواد المستنفدة لألوزون، 
وتنظيم التحقق من استيراد المواد المستنفدة لألوزون  ،2009باحتياجاتها من الكلوروفلوروكربون بعد سنة 

 .، ورصد وتقييم األنشطة المدرجة في الخطة الوطنية لإلزالة2008واستعمالها الفعلي في 
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

  طنا من قدرات استنفاد األوزون المبلغ40.7 البالغ 2007الكلوروفلوروكربون في سنة استهالك كان  -6
 25.6 يقل بمقدار  من بروتوكول مونتريال7عنه من حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بموجب المادة 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون لذلك 66.3 عن المستوى المسموح به والبالغ طنا من قدرات استنفاد األوزون
طنا من قدرات استنفاد األوزون في  63.0ورغم منح حصص استيراد الكلوروفلوروكربون لحوالي . العام

 . طنا من قدرات استنفاد األوزون فعال40.7ستورد إال فإنه لم ي، 2007

ة عن صرف مبلغ ـة الصناعيـ المتحدة للتنمية، أبلغت منظمة األممـبناء على الطلب المقدم من األمان -7
 دوالر أمريكي للمعدات 536 000 من التمويل اإلجمالي الموافق عليه والبالغ  دوالر أمريكي357 000

  وتم التخطيط آلخر عملية شراء لألدوات المكملة وقطع الغيار الالزمة لشبكة االسترداد وإعادة التدوير.واألدوات
المواد  كما يمكن أيضا استخدام وحدات االسترداد التي تم شراؤها في استرداد .2009في الربع األول من سنة 
يصل معدل تلف الكباسات إلى درجة سبب االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي،  وب.يةالهيدروكلوروفلوروكربون

سوف يتم تزويد ورش الخدمة بمولدات طاقة صغيرة لضمان استدامة ولمواجهة هذه المشكلة، . عالية جدا
 .العمليات

 التوصية

 :وصي األمانة اللجنة التنفيذية بالتاليت -8

من الخطة ) الشريحة الرابعة (2008مج عمل سنة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنااإلحاطة   )أ (
  زالة الكلوروفلوروكربون في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛إلالوطنية 

 ؛2007 بتقرير التحقق من استهالك الكلوروفلوروكربون في اإلحاطة  )ب (

 ).الشريحة الخامسة (2009 على برنامج التنفيذ السنوي لسنة ةوافقالم  )ج (

 مع تكلفة )الشريحة الخامسة (2009موافقة شمولية على الخطة السنوية لسنة كما توصي األمانة ب -9
 :المساندة المرتبطة بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  تكلفة المساندة
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

القواعد التنظيمية، : تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة  )أ(
  )الشريحة الخامسة(وبرنامج التدريب، والرصد 

برنامج األمم المتحدة   1 300  10 000
  للبيئة

  

----
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