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  السنوات ةمشروعات متعدد -ورقة تقييم المشروع 
  إيران (الجمھورية اإلسالمية)

 الوكالة عنوان المشروع(أوال)   

  (رئيسية)، اليونيب، اليونيدواليوئنديبيألمانيا، الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة المواد 
 

(طن من قدرات استنفاذ  376,3  2012السنة:   7بيانات المادة  أحدث(ثانيا)   
  األوزون)

 

  2012 السنة:  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) البيانات القطاعية للبرنامج القطري أحدث(ثالثا)   

مكافحة   رغوة  إيروسول  كيميائي
  الحرائق

  مذيب  التبريد

 

  إجمالي استھالك القطاع  استخدام المختبر  عوامل التصنيع

  الخدمة  التصنيع  

المواد 
-الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ب141

 115.5  94.4     209.9 

المواد 
-الھيدروكلوروفلوروكربونية

22 

 1.5  79.3 86.0    166.7 

 

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

  380.5  نقطة البداية لمجمل التخفيضات المستدامة 380,5  2010 - 2009 ساساألخط 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 279.2 المتبقي 101.3  المعتمد بالفعل
 

 المجموع 2015 2014  خطة األعمال   (خامسا) 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ  اليونيدو
  األوزون)

0.0 2.7 3.7 

 404,498 295,439 0  التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ  اليوئنديبي
  األوزون)

0.0 4.7 9.5 

 1,025,277 511,625 0 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ  ألمانيا
 األوزون)

 2.86 2.86 

 321,326 321,326  التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع  (سادسا) 

 n/a 342.45 342.45 342.45 380.5 380.5 ال يوجد ال يوجد  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

طن من قدرات استنفاذ أقصي استھالك مسموح به 
  األوزون)

 n/a 323.42 342.45 342.45 380.5 380.5 ال يوجد ال يوجد

 المعتمدالتمويل 
  (دوالر أمريكي)

 2,885,815   288,582   534,233 2,063,000  تكاليف المشروع ألمانيا

 327,440   32,744   60,617 234,079 الدعمتكاليف 

 4,565,746   475,930  477,816 1,370,000 2,242,000 تكاليف المشروع اليوئنديبي

 342,431   35,695  35,836 102,750 168,150 تكاليف الدعم

 262,000       262,000 تكاليف المشروع اليونيب

 34,060       34,060 تكاليف الدعم

 2,506,277 0 0 274,827  101,450 830,000 1,300,000 تكاليف المشروع اليونيدو

 187,971 0 0 20,612  7,609 62,250 97,500 تكاليف الدعم

األموال التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية 
  (دوالر أمريكي)

 8,601,233 0 0 0 0 0 2,734,233 5,867,000 تكاليف المشروع

 759,406 0 0 0 0 0 225,617 533,789 تكاليف الدعم

 لالعتمادمجموع األموال المطلوبة 
  في ھذا االجتماع (دوالر أمريكي)

 579,266 0 0 0 0 579,266 0 0 تكاليف المشروع

 43,445 0 0 0 0 43,445 0 0 تكاليف الدعم

 للنظر فيھا بصفة فردية توصية األمانة
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 وصف المشروع
 

) بوصفه الوكالة اليوئنديبيجمھورية إيران اإلسالمية، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (نيابة عن حكومة    -1
إدارة المنفذة، إلى االجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة 

، دوالر أمريكي 477,816تألف من دوالر أمريكي، وت 622,711بقيمة  1إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
، دوالر أمريكي 101,450 و دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 35,836 قيمتھازائد تكاليف دعم الوكالة 

 تقديم تقرير مرحلي عنشمل الي دوالر أمريكي لليونيدو، كما قدمت أصال.  7,609 قيمتھازائد تكاليف دعم الوكالة 
  .2014مع خطة تنفيذ الشريحة لعام خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ الشريحة الثانية من 

  

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   -2

من قدرات استنفاذ األوزون طن  62,7للقضاء على استھالك  الرغوةالھيدروكلوروفلوروكربونية ھي: خطة قطاع 
 29,3 الھواء إلزالةشركة واحدة من شركات تصنيع مكيفات تحويل و، ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خدمة التبريد ، والخطة القطاعية لقطاع 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن 
طن من قدرات استنفاد األوزون من  المواد  9,3 تخفضالتي من المتوقع أن وتكييف الھواء، 

 يتم وصف النتائج التي تحققت حتى اآلن أدناه. و. 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

 رغوة ال تصنيعنشطة في قطاع األ
توقع عليھا مذكرة االتفاق ولكن لم  االنتھاء من): تم اليوئنديبي(النظم شركة واحدة من شركات تحويل    -3

 فنيا وتجاريا والمجدية المحتملة ، التي تستكشف خيارات تكنولوجيا االحترار العالمي المنخفضالشركة حتى اآلن
  مجدية للظروف السائدة في البلد.الالتكنولوجيا  تحديدحتى اآلن لم يتم ولشركات. لعمالئھا من ا

  

أكملت  (اليونيدو):لألديم المندمج رغوة البولي يوريثان الصلبة والقطاع الفرعي مجال في  شركة 15تحويل    -4
. تكنولوجيا الھيدروكربوناتطن من قدرات استنفاد األوزون) التحويل إلى  2,77ساي سارما، شركة واحدة (غول أ

ثالثة سوف تستلم ، و2014نيسان عام أبريل/المعدات وستكمل التركيب والتشغيل في  إضافية شركاتثالثة  واستلمت
واحدة إضافية عملية تقديم العطاءات،  شركةأكملت و. 2014أخرى المعدات خالل الربع الثالث من عام شركات 

كمية الإجمالي يبلغ و. 2014المعدات خالل الربع الثاني من عام  تستلمأن  ومن المتوقعأمر الشراء،  تصدروأ
 الشركات السبعةتحويل ھذه  فور التي يجب التخلص منھا ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمجمعة من ال

  تنفاد األوزون.اس من قدراتطن  12,9 نحو
  

 الوضع الحالي لصناعة الرغوة في جمھورية إيران اإلسالمية على النحو التالي: يمكن تصنيف    -5
من قدرات طنا  35,7(من  ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةزيادة كبيرة في استھالك   ) أ(

 2012في عام من قدرات استنفاذ األوزون طن  72,6األساس إلى  استنفاذ األوزون في سنوات خط
حيث أن اإلنتاج للثالجات المنزلية ( العزلرغوة إلنتاج  مستخدمةمحلية) ثالث شركات في أكبر 
تكلفة السلع المستوردة بأكثر من ثالثة أضعاف) ولتصنيع  لزيادةلمعدات ازداد نظرا المحلي ل
 المستخدمة في قطاع البناء والتشييد؛ المنفصلة اللوحات

مكونات الرغوة المستخدمة لب 141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةانخفاض في استھالك و  ) ب(
 الذي ال ينمو بسبب الحظر على الواردات؛ ذات األديم المندمج لصناعة السيارات، 

مصنعة للرغوة ذات األديم أربع شركات  التي اختارتھا استخدام تركيبات بوليول السيكلوبنتانو  (ج)
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية غير المدرجة في المرحلة األولى من المندمج 

                                                 
لجمھورية إيران اإلسالمية في اجتماعھا الثالث والستين لتقليل  وافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   1

  .2015يناير/نيسان  1في المائة من خط األساس بحلول  10بنسبة  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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 شركاتتين من اثن التي اختارتھاالمياه ب النفختكنولوجيا . وكان استخدام حاليا اقتصاديا وتقنيا ُمجدِ 
بمثابة فورمات الميثيل كما اعتبرت أيضا.  للبقاءقابلة  غيرتصنيع الرغوة ذات األديم المندمج 

   بعد؛التكنولوجيا  لم تتح ھذهمحتملة، ولكن، في ظل الظروف الراھنة في البالد، تكنولوجيا 
 

 استھالك ذات 2ياخشافان)( ين منھاتاثنأن تم التأكيد على شركات الرغوة، وبعد التحقق من موقع   ) د(
طن من  3,8استھالك  ذات نوبوف و ب141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طن من  4,6 قدره

خطة إدارة إزالة المواد في المرحلة األولى من  نتيمشمولالقدرات استنفاد األوزون) 
  .غير مؤھلتينالھيدروكلوروفلوروكربونية 

  
مرونة الشرط  بموجب، اإلسالميةتقترح حكومة جمھورية إيران استنادا إلى الظروف المذكورة أعاله،   -6
خطة إدارة إزالة المواد رغوة المدرجة في المرحلة األولى من ال تصنيعاالتفاق، تعديالت األنشطة في قطاع ب

 : كما يليالھيدروكلوروفلوروكربونية 

ربع أللخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتحويل اللمرحلة الثانية من اتأجيل   )أ (
من طن  4,4قدره  استھالك ذات( خودروإريك : لرغوة ذات األديم المندمجالمصنعة لشركات 

وشركة )؛ 2012عام  ب141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن قدرات استنفاذ األوزون 
طن من  2,6رويان بوليمر (وشركة طن من قدرات استنفاد األوزون)؛  0,9(للرغوة سانات إيران 

 طن من قدرات استنفاد األوزون)؛  1,4خودرو (شركة زيفار تنفاد األوزون)؛ وقدرات اس

لشركة بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تحويل اللمرحلة الثانية من اتأجيل و  )ب (
 0,7 قدرهمن خط األساس  ھااستھالكالتي انخفض ، مصنعة أللواح الشطائر المنفصلةوما سانات، ھ

طن من  0,2إلى ب 141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استنفاذ األوزون منقدرات طن 
 ؛ 2012قدرات استنفاد األوزون في عام 

تحويل ثالث خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن تدرج في المرحلة األولى من و  (ج) 
طن من قدرات  72,6 قدرهكلي ذات استھالك للثالجات المنزلية  رغوة العزلتصنيع لشركات 

 ؛13كما ھو مبين في الجدول 2012عام  استنفاد األوزون في

 

                                                 
 دوالر أمريكي) من الشريحة الثالثة من 173,550( ياخشافان ذية في اجتماعھا الثامن والستين أن تخفض التكلفة المرتبطة بشركةقررت اللجنة التنفي   2

  )).2(أ) (  26/68المقرر ( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من 

  
)، IRA/REF/28 / / INV/42( الثامن والعشرينالتمويل في االجتماع على ايمرسون  تحصلالشركات الثالث ھي تحويالت المرحلة الثانية:    3

تمويل في إطار ال سافيه علىسانات حصلت نيكسون ) وIRA/REF/31/INV/69( الحادي والثالثينالتمويل في االجتماع  على ھيماالياوحصلت 

الشركات  تحويلو). IRA/PHA/42/INV/165( ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدار إل الوطنية الخطةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من عنصر 

  .ب141- المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  الثالث
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خطة إدارة إزالة المواد في المرحلة األولى من تدرج تصنيع الرغوة جديدة لشركات  -1الجدول 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

(طن من  ب141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  الشركة
 قدرات استنفاذ األوزون)

 معدات خط األساس
  

2010 2011 2012 Baseline  
  )2003ضغط عالي ( 2 10.7 13.2 12.1 11.6 )1992ھيمااليا (

  )2006ضغط عالي ( 2
  )1999الي (ضغط ع 2 18.4 34.1 34.1 36.3  )1992إميرسون (

نيسكون سانات سافيه 
)1993(  

  )1996، 1994منخفض (ضغط  2 6.6 25.3 22.4 20.8
  ، غير مؤھلة)2010ضغط عالي ( 1

  35.7 72.6 68.6 68.7 اإلجمالي
  

دوالر  840,105(رغوة ذات األديم المندمج لباألربع شركات المصنعة لإعادة تخصيص األموال المرتبطة   (د) 
لمرحلة الثانية، والتكاليف لدوالر أمريكي)  150,000( المنفصلةللوحات  المصنعة ) والشركاتأمريكي

 المصانعإلى تكلفة تحويل  )دوالر أمريكي) 97,172(نوبوف  الشركات غير المؤھلة (أي بإحدىالمرتبطة 
  .الجدد الثالث

خطة إدارة إزالة المواد في المرحلة األولى من المدرجة شركات الجديدة الثالث   . 7
. السيكلوبنتانتكنولوجيا ل إلى تتحو وسوفقبل الموعد النھائي، أنشئت ، مملوكة محليا الھيدروكلوروفلوروكربونية

إضافية وخزانات ؛ ما قبل الخلطمحطات وشمل التحويالت تركيب صھاريج التخزين وأنظمة المناولة؛ وسوف ت
رغوة الضغط المنخفض؛ واستبدال ماكينات  العالي ضغطرغوة ال ماكيناتل التعديل التحديثيو؛ عازلة للبوليوالت

األعمال المدنية ووالقوالب؛ الموجھات  وتحديث؛ الستخدام عوامل النفخ القابلة لالشتعالالسالمة المتعلقة بمعدات وال
 المعاد تخصيصهالتمويل وقيمة الطارئة.  والحوادث والفحص وإصدار الشھاداتالتدريب والتجارب ووالكھربائية؛ 

نظرا لعدد واستنفاد األوزون.  من قدراتطن  72,6 رهقد تأثيربدوالر أمريكي  1,087,277 لھذه التحويالت ھي
  قدر كبير من التمويل المشترك.ب، وافقت على المساھمة الشركاتھذه لخطوط اإلنتاج وحجم العملية 

باإلضافة إلى التأخيرات التي حدثت  في  المتصلة (حكومة ألمانيا): اللوحاتتحويل ثماني شركات في قطاع   -8
. وسوف يتم التركيب في الفترة ما بين 2014عملية الشراء، تم تسليم معدات لخمس شركات في مارس/آذار 

وستكمل  عملية الشراءالشركات الثالث المتبقية في مراحل مختلفة من و .2014أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 
التي ستتم إزالتھا  ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمجمعة من الكمية الي إجمالو. 2014خالل عام  تحويلھا

رغوة التطوير معيار لتصنيع جاري واستنفاد األوزون. من قدرات طن  30,7ھو الثمانية  الشركاتتحويل ھذه فور 
 ونظمت حلقة عمل .الھيدروكربونات بمركباتتصنيع الشركات في ال أن تشرعويتوقع أن يتم االنتھاء منه قبل 

 معترف بھا قانونا.للرغوة تفاھم لتشكيل جمعية ووقعت شركات تصنيع الرغوة على مذكرة رغوة ال لتكنولوجيا

 نشطة في قطاع تصنيع أجھزة تكييف الھواء (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)األ

في  تكييف الھواء السكنيقطاع تصنيع واحدة في  شركةتحويل لتنفيذ مشروع  ت مذكرة االتفاقوقع    -9
تم االنتھاء من إعادة تصميم المنتجات وتخطيط المصنع لتصنيع مكيفات الھواء و. 2012 األولتشرين أكتوبر/
معدات بحلول الشراء من عملية تم االنتھاء و. 2012/كانون األول في ديسمبر أ410 -الھيدروفلوروكربون باستخدام

. 2014نيسان إبريل/مكيفات الھواء في لتصنيع النموذج األولي  الشركة فيأ بد، ومن المتوقع أن ت2013نھاية عام 
  .2014 األولكانون يسمبر/بحلول دإنجاز المشروع ومن المتوقع 
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 ) واليونيبنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء (حكومة ألمانيا األ

 تم تنفيذ األنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء:   -10

المواد التخفيضات في معدالت تسرب  تم اختيار عشرة متاجر كبيرة إلثبات  (أ) 
في  غازات التبريدلرصد لتتبع التسرب واستھالك أدوات ل وتسلمت. الھيدروكلوروفلوروكربونية

تم إعداد السجالت ونظمة للحد من التسريبات. األلتعديل  الفنيةالمساعدة  ويلي ذلكأنظمتھا، 
أحد المتاجر في  وبدأ اإلثبات. المتاجر الكبيرةتكثيف وقدمت إلى والوثائق الخاصة لكل نظام وحدة 

  ؛ مغلقتكثيف واحدة إلنشاء نظام تم تعديل وحدة  ، حيث2014 /كانون الثانيفي يناير الكبيرة

الحد  تشمل، المتاجر الكبيرةتكييف الھواء في والتبريد معدات خدام عمل حول است حلقة ونظمت  (ب) 
غازات التبريد من التسرب وتحسين كفاءة الطاقة، والممارسات الجيدة في مجال تقديم الخدمات، و

  ؛البديلة والمعايير

رسميا على الخط عندما يتم االنتھاء  تقديمھايتم للرصد على شبكة اإلنترنت، وستم تطوير أداة و  )ج (
 االختبار األول؛  واكتمالمن الترجمة إلى اللغة المحلية 

على الممارسات الجيدة في خدمة التبريد في لتدريب المدربين حلقة عمل لمدة ثالثة أيام  وأجريت  )د (
، مھ، بدورنمقاطعة في البالد ھذا البرنامج الذي 20مدربا من  34حضر و .2013 /شباطفبراير

  ؛األخرينالفنيين  سيدربون

تم إصدارھا سيالتي  األنظمة المغلقةتصميم وتسرب ال للتحكم فيوثائق وأعدت حكومة ألمانيا   )ھ(
  المبادئ التوجيھية.باللغة المحلية بصفتھا 

 المشروع ذ ورصدتنفيوحدة 

المواد بشأن تنفيذ حصص  ديم الدعم لوحدة األوزون الوطنيةتقتنفيذ ورصد المشروع واصلت وحدة    -11
 بشأنوالتنسيق والتفاعل مع الشركات المستفيدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية للمستوردين المسجلين والمرخصين،

بما في ذلك اإلدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليومية ألنشطة خطة إدارة إزالة دارة واإلتنفيذ المشروع 
 والتنسيق مع الوكاالت األخرى. 

 تقرير التحقق 

التراخيص ذ نظام حة. وأكد التقرير أن الحكومة تنفطلب الشريعقب  2013لعام  قدم تقرير التحقق المؤقت  -12
المواد مجموع استھالك  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن وصادرات وارداتلالحصص و

تقرير التحقق  إصدارسيتم وطن من قدرات استنفاد األوزون.  358,00 ھو 2013لعام روكربونية الھيدروكلوروفلو
  .2014 /أيارمايوفي النھائي بعد تقديم تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

 حالة صرف األموال 

دوالر  8,601,233دوالر أمريكي من أصل  3,950,613، تم صرف2014اعتبارا من مارس/آذار   -13
 يفي عام دوالر أمريكي 4,650,620 قدره سيتم صرف رصيدو. تمدة للشريحتين األولى والثانيةالمع أمريكي
 ).2(الجدول  2015و  2014
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لجمھورية  التقرير المالي للشريحتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية - 2الجدول 
  إيران اإلسالمية

 الشرائج
 إجمالي الموافق عليه الشريحة الثانية األولىالشريحة 

 منصرف موافق عليه منصرف موافق عليه منصرف موافق عليه
 1,467,000 809,0001,370,000658,0003,612,000 2,242,000 اليوئنديبي
 1,388,994 1,239,733830,000149,2612,130,000 1,300,000 اليونيدو
 991,325 936,830534,23354,4952,597,233 2,063,000 ألمانيا
 103,294 103,29400262,000 262,000 اليونيب
 3,950,613 3,088,8572,734,233861,7568,601,233 5,867,000 المجموع

 46 32 53  معدل الصرف (%)
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ الشريحة الثالثة من خطة 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف تواصل الشريحة الثالثة من تمويل خالل   -14
، وسوف يتم والحصص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالترخيص  إنفاذ نظامحكومة جمھورية إيران اإلسالمية 

، إمكانية االحترار العالمي المنخفضذات تركيبات البوليوالت لبدء تطوير  لشركات النظم مذكرة االتفاقالتوقيع على 
مشاريع  االنتھاء منأيضا وسيتم الھواء،  مكيفات تصنيعستثماري في قطاع االمشروع الوسيتم االنتھاء من تنفيذ 

 اللوحاتفي قطاع مصنعة للرغوة وسبع شركات  المتصلة اللوحاترغوة في قطاع مصنعة للستة شركات ل
تحويل ثالثة مشاريع الرغوة، سيبدأ شركات في قطاع العلى طلب الستبدال  التنفيذيةوافقت اللجنة إذا و. المنفصلة

  .2015في لتنتھي جديدة في قطاع التبريد المنزلي 

  

  األمانة  وتوصية تعليقات

 تعليقاتال

  نظام التراخيص التشغيلية

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استيراد ية إيران اإلسالمية بالفعل حصص أصدرت حكومة جمھور  -15
 بروتوكول مونتريال.لوفقا ألھداف التحكم  2014و  2013 يلعام

 والتحققالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 

في جمھورية إيران اإلسالمية في  2013-2009المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة استھالك  يظھر  -16
المواد واستھالك  2012في عام اد الھيدروكلوروفلوروكربونية المواستھالك و. 3الجدول 

 المتثال.تحت خط أساس ا المقدر 2013في عام الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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  تقديري) 2013و  2012-2009، 7في جمھورية إيران اإلسالمية (المادة  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -3الجدول 

الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد   خط األساس (*) 2013 2012 2011 2010 2009 
   طن متري

 2,974.6 2,887.00 3,029.06 3,107.313,024.98 2,841.75 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 1,806.001,971.2 1,870.902,071.541,913.721,906.46ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 4,693.004,945.8 4,712.655,178.854,938.704,935.52 المجموع (طن متري)
      طن من قدرات استنفاذ األوزون

 159.00163.6 156.30170.90166.37166.60 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 199.00216.9 205.80227.87210.51209.71ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 358.00380.5 362.10398.80376.88376.31المجموع (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
  .2013التحقق المستقل المؤقت استنادا إلى البيانات األولية لعام * 

 شركة النظم

شركة النظم ل الفائقةتكنولوجيا المراجل ذات الضغوط فوق الحرجة وإذ تالحظ الصعوبات التي تواجھھا   -17
خالل السنوات الثالث الماضية لتحديد التكنولوجيا المناسبة للسوق اإليرانية، طلبت األمانة العامة من برنامج األمم 

تنفيذ إطار للوللمشروع معدل حلة األولى وتوفير نھج المتحدة اإلنمائي إعادة تقييم دور شركة النظم ھذه في المر
إمكانية  شركة النظم جدوىناقش مع يبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وال يزال راھنة. الظروف المحلية ال يراعي
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واستنادا إلى نتائج المناقشات، سيقترح بديلة في الوقت الحاضر. ال عوامل النفخإدخال 
تكنولوجيا المراجل ذات مؤھلة يمكن تحويلھا، وتأجيل رغوة لل شركة مصنعةشمل تحديد قد يللعمل الذي  بديال امنھج

  إلى المرحلة الثانية. الضغوط فوق الحرجة الفائقة

 الرغوةفي قطاع  الستبدال الشركات مقترح

 الحادي والسبعينالمقدم إلى االجتماع  المقترحسحب 

إحدى الشركات تبين بعد التحقق أن الحادي والسبعين ألنه إلى االجتماع الذي قدم اليونيدو  مقترحتم سحب   -18
ألن الشركة في البداية  تالحظ اليونيدو ذلكلم و. بالفعل حكومة ألمانيا ت تساعدھا ) كانالجديدة المقترحة (أيرا بارون

 شركةشمل الثاني والسبعين ليلالجتماع  معدلفي ضوء ذلك، يجري تقديم مقترح و. معروفة أيضا باسم اليكتروستيل
 .ه بدال من أيرا بارونيساف ساناتنيكسون 

خطة ، وحقيقة أنه خالل تنفيذ لاليكتروستيالذي حدث مع ايرا البارون/تفاھم السوء  يوضع في االعتباروإذ   -19
، عقب طلب بعد التحقق غير مؤھلتين شركتين أخريين إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وجد أن

المواد تستھلك  تتم مساعدتھا، أكدت الوكاالت ذات الصلة أن جميع الشركات المتبقية التي األمانة
معلومات عن كل األسماء  ، وقدمتمؤھلة للحصول على التمويلحاليا و ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستويات استھالك لفة المستخدمة من قبل كل شركة والمخت

 المقترح الجديد المقدم إلى االجتماع الثاني والسبعين 

تأجيل تحويل خمس شركات إلى المرحلة الثانية واستخدام األموال لاليونيدو  مقترحعند استعراض    -20
 األمانة ما يلي:  ذكرتجديدة في المرحلة األولى،  شركاتالمرتبطة لتشمل ثالثة 

من تلك التي يتم تأجيلھا إلى المرحلة الثانية. فعالية بالتكلفة تحويل الشركات الثالث الجديدة أكثر   ) أ(
 اعتمدتكما  مغك/دوالر أمريكي 8,60الرغوة التي تنفذھا اليونيدو من  التكلفة لعنصرفعالية  ستتغيرو

طن من  88,1 إزالةه ستتم ، مع األخذ بعين االعتبار أنمغك/دوالر أمريكي 3,13 في األصل إلى
 نفس مستوى التمويل؛بطن من قدرات استنفاد األوزون،  32,0قدرات استنفاد األوزون بدال من 
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مؤھلة غير دوالر أمريكي المرتبطة بشركة نوبوف التي اكتشف أنھا  97,172تقترح اليونيدو أن و  ) ب(
 استھالك مع العلم بأنالمرحلة األولى،  إلدراجھا فييتم تخصيصھا إلى الشركات المؤھلة الجديدة 

تحويل  ألنه سيتم البدايةنقطة  من مخفضاظل طن من قدرات استنفاد األوزون سي 3,8 وقدره نوبوف
 مواردھا الخاصة؛ ب الھيدروكلوروفلوروكربونيةغير المواد تكنولوجيا إلى  الشركة

طن من  63,1 سيتم تخفيض المرحلة األولى، يتم التعامل معه في الذيكبر األستھالك الونتيجة ل  ) ج(
ب من االستھالك المؤھل 141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقدرات استنفاد األوزون من 

  المتبقي؛

القابلة للمقارنة، لقي المساعدة تتالمؤھلة شركات التبريد المنزلي أن جميع الجديد  المقترح وقد يضمن  ) د(
 ھات في القطاع.يتقليل التشووبالتالي يتم 

خطة إدارة إزالة المواد  اليونيدو في المرحلة األولى من عنصر الرغوة الذي تنفذهوترد األنشطة المنقحة في   -21
 . 4لجمھورية إيران اإلسالمية في الجدول  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  د الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواليونيدو في المرحلة األولى من الرغوة لعنصر األنشطة المنقحة في  -4الجدول 

 الشركة القطاع الفرعي
االستھالك (طن من 

 قدرات األوزون)
 التكلفة (دوالر أمريكي)

  الشركة التي تنفذ حاليا*
 2.0  أزار سوزان تبريز (سيلوان)  الثالجة المنزلية

1,419,000  

 2.6  جول أساي سارما الثالجة المنزلية
 1.2 جولبين الثالجة المنزلية
 1.3  سورين نيشابور الثالجة المنزلية

 1.1  أموت للوحات اللوحات المنفصلة
 1.4  شركة بايا تيليك للصناعات اللوحات المنفصلة
 2.0  شركة بوشيش فومدير غارب اللوحات المنفصلة
 3.9  شركة بارسين جوستار جونوب اللوحات المنفصلة
 15.5 المجموع الفرعي

  إضافية**شركات جديدة 
 390,000 13.2 ھيمااليا التبريد
 477,277 34.1 إميرسون التبريد
 220,000 25.3 نيكسون سانتا سافيه التبريد

 1,087,277  72.6  المجموع الفرعي
 2,506,277  88.1  خطة التأثير المنقحة (األنشطة الممولة)

 الشركات الغير مؤھلة
 0 3.8  شركة نوبوف سارمايش اللوحات المنفصلة
 0 4.6  شركة ياخشافان التبريد المنزلي

 0 8.4  المجموع الفرعي للشركات الغير مؤھلة
  2,506,277 96.5  مجموع تأثير الشركات المؤھلة والغير مؤھلة
    

     الشركات المقترحة للمرحلة الثانية
   4.4  إريش خودرو رغوة ذات أديم مندمج
   0.9  للرغوة سانات إيران رغوة ذات أديم مندمج
   2.6  شركة رويان بوليمر رغوة ذات أديم مندمج
   1.4  شركة زيفار خودرو رغوة ذات أديم مندمج

  0.2  ھوما سانات اللوحات المنفصلة
   9.5  مجموع تأثير الشركات المقترحة للمرحلة الثانية

  .2014*  ليتم االنتھاء منھا بحلول عام 
  حة الثالثة.الشري**  لبدء التنفيذ بتمويل من 
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 تحليل تحويالت المرحلة الثانية 

 (ب)44/60ررين مقللوفقا الشركات الثالث ھي تحويالت المرحلة الثانية، أجري التحليل التالي حيث أن   -22
 ). 5(جدول  16/62و

  تحليل تحويالت المرحلة الثانية -5الجدول 

 الوصف

التأثير (طن 
من قدرات 
استنفاذ 
 األوزون)

(دوالر التمويل 
 أمريكي)

 فعالية التكلفة
(دوالر 
 م)غأمريكي/ك

 فعالية التكلفة
(دوالر أمريكي/طن  

من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

 70.71 7.78 1,725,240 24.4  الرغوة (اللوحات المنفصلة) المرحلة األولي
 70.71 7.78   37.3  الرغوة (لوحات) المراحل المستقبلية*

 61.90 6.81 377,575 6.1  المرحلة األولىالرغوة (صلبة) المدرجة في 
 61.90 6.81   18.4  *لرغوة (الصلبة وغيرھا)المراحل المستقبلية ل

 110.54 12.16 840,105 7.6  المرحلة األولى للرغوة (ذات األديم المندمج)
 110.54 12.16   7.6  المراحل المستقبلية للرغوة (ذات األديم المندمج)*

 110.24 12.13 1,003,175 13.9  للرغوة (اللوحات المنفصلة)المرحلة األولى 
المرحلة األولى للرغوة (اللوحات المنفصلة) ولكن اكتشف أنھا غير 

  نوبوف -مؤھلة 
3.8 97,172 2.81 25.57 

 -المرحلة األولى للرغوة (التبريد المنزلي) ولكن اكتشف أنھا غير مؤھلة 
  ياخشافان

4.6 173,550 4.15 37.73 

 78.59 8.64 565,825 7.2  المرحلة األولى للرغوة (التبريد المنزلي)
 78.59 8.64   3.4  المراحل المستقبلية للرغوة (التبريد المنزلي)*

 77.26 5.23   2.3  (غير مشمولة)* XPSرغوة 
 131.75 7.25 3,860,246 29.3  المرحلة األولى لتكييف الھواء السكني

 131.75 7.25   11  لتكييف الھواء السكنيالمراحل المستقبلية 
 81.82 4.50   1.7  تكييف الھواء التجاري (غير مشمول)

 81.82 4.50   19.4  تكييف الھواء الصناعي (مبردات المباني)*
 81.82 4.50   39.2  التبريد التجاري (المراحل المستقبلية)*

 81.82 4.50   9.9  التبريد الصناعي (المراحل المستقبلية)*
 81.82 4.50   0.6  (المراحل المستقبلية)* النقلتبريد وسائل 

الرغوة (التبريد المنزلي) المضافة إلى المرحلتين األولى والثانية 
  (ھيمااليا)

10.7 390,000 3.25  29.54(**)  

الرغوة (التبريد المنزلي) المضافة إلى المرحلتين األولى والثانية 
  سون)ر(إمي

18.4 477,277 1.53  13.99(**)  

الرغوة (التبريد المنزلي) المضافة إلى المرحلتين األولى والثانية 
  (نيكسون سانات سافيه)

18.7 220,000 1.46 8.69(**)  

       295.4 إجمالي التصنيع
       85.2 الخدمة

       380.5 إجمالي خط األساس
  *  تقديرية.

  .  2012**  احتسبت فعالية التكلفة استنادا إلى استھالك عام 
  

على الرغم من أن تحويالت المرحلة الثانية غير مطلوبة لتحقيق ھدف  هخلص إلى أن، 5استنادا إلى الجدول   -23
طن من قدرات استنفاد األوزون بالھي األنشطة األكثر فعالية من حيث التكلفة  في المائة، كانت 35بنسبة  خفضال

 ستكون ھذه، وبالتالي، وفقا للسياسات القائمةفي جمھورية إيران اإلسالمية.  التصنيعفي قطاع  تنفيذھاالتي يمكن 
 .مؤھلة للحصول على تمويل إجمالي للتكاليف اإلضافيةالشركات 
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 من خط األساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةااللتزام بخفض استھالك 

لجمھورية إيران خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من  اعتمدت  -24
المواد أساس في المائة من خط  10الخفض بنسبة  لتحقيق الثالث والستيناإلسالمية في االجتماع 

ت كاناألولى األنشطة المعتمدة في إطار المرحلة و. 2015/كانون الثاني يناير 1 الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول
 26طنا من قدرات استنفاد األوزون ( 101,3 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قدرھااستھالك في تخفيضات  لھا

 األنشطة الممولة يمكن أن تخفض، اليونيدو المقدمة منالرغوة المنقحة . مع خطة قطاع ة من خط األساس)في المائ
واألخذ في بمراعاة ذلك في المائة من خط األساس.  43,2التي تتطابق مع من قدرات استنفاد األوزون،  طنا 164,4

للمواد  ھااستھالكبخفض االعتبار الفترة الزمنية المرتبطة بتنفيذ المشروع، تلتزم الحكومة 
  .2017لثاني /كانون ايناير 1في المائة من خط األساس بحلول  15بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاتفاق  تنقيح

ق ذات الصلة، مالحق االتفافقرات و، تم تحديث المقدمة من اليونيدو المعدلة الرغوةاستنادا إلى خطة قطاع   -25
الثامن جتماع االفي  الذي تم التوصل إليهيحل محل  المحدث تفاقاالأن  لتوضيح 16تمت إضافة فقرة جديدة و

تقرير الختامي لالجتماع تم إلحاق االتفاق المعدل الكامل بالسيو، كما ھو مبين في المرفق األول لھذه الوثيقة. والستين
 .الثاني والسبعين

 اتاستنتاج

في لجمھورية إيران اإلسالمية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ أن األمانة  ذكر  -26
ا في عام االنتھاء منھ ليتم الرغوةالمشاريع االستثمارية في قطاعي تكييف الھواء وصناعة  ويستمر تنفيذ. تقدم

واجه  شركة النظم. على الرغم من أن مشروع كما خطط لھااألنشطة في قطاع خدمة التبريد تنفيذ مواصلة ، و2014
شركات تصنيع  سيساعدتحويل ال إال أن، لمي المنخفضاالحترار العاإمكانية اختيار التكنولوجيا ذات  فيصعوبات 

  في المائة في وقت التقديم. 20كان مستوى اإلنفاق من الشريحة الثانية أكثر من و. الرغوة خالل المرحلة الثانية
  

 قطاع الرغوة ذات األديم المندمجالستبدال خمس شركات مؤھلة في  مقترحطلب الحكومة الموافقة على ت  -27
المواد كمية أكبر من بولكن  المنزلي بنفس التكلفةثالث شركات في قطاع التبريد المنفصلة باللوحات و

التي  حدى الشركاتالتكلفة المخصصة إلوكذلك إعادة تخصيص . الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزالتھا
وتخفيضات ، تكلفة أكثر فعالية خطةأدى المقترح  إلى . باإلضافة إلى ذلك، الجديدة اكتشف أنھا غير مؤھلة للشركة

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك الحكومة بخفض والتزام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  أكبر في
 .2017/كانون الثاني يناير 1في المائة من خط األساس بحلول  15بنسبة 

استھالك عام االعتبار أن التحقق من  وسيقدم التحقق النھائي في غضون األشھر المقبلة. مع األخذ في  -28
في األصل إلى طلب الشريحة الحالية  قدمأيضا ، ولكن 2014ئح في عام تمويل الشراھو شرط مسبق ل 2013

العام باجتماع الجتماعين للجنة التنفيذية وضع أول أن التغيير و، 2013في والحادي والسبعين  االجتماعين السبعين
مشاريع رغوة  لن تتمكن أي، وأنه 2013بيانات عام من  بفترة محدودة للتحقق التام مما يسمح /أيارمايو 1بعد 

ه لن يتم أنأن يكون مفھوما الشريحة على  وتقترح األمانة العامة اعتماد، من البدء دون اعتماد الشريحةإضافية 
 2013في عام  هيؤكد أن قرير تحققتستلم األمانة تاليونيدو حتى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألموال إلى  تحويل

  .تمتثل لبروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذيةكانت حكومة جمھورية إيران اإلسالمية 
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 التوصية

 :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية   -29

 إذ تشير إلى:  ) أ(

إدارة إزالة المواد خطة مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من التقرير ال )1(
 في جمھورية إيران اإلسالمية؛الھيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر  97,127 المقترح من اليونيدو وأنه سيعاد تخصيص الرغوةتغيير في خطة قطاع ال )2(
إلى الشركات (نوبوف) غير مؤھلة الرغوة ال بإحدى شركات تصنيعالمرتبطة أمريكي 

، نع رغوة العزل للثالجات المنزلية مضافة للمرحلة األولىالتي تصالمؤھلة الثالث الجديدة 
 تستقطعلكي ) طن من قدرات استنفاد األوزون 3,8( ولتھا بالطنمح سيستمر خفضولكن 

 ؛من نقطة البداية

المواد استھالك  تلتزم بخفضأن حكومة جمھورية إيران اإلسالمية و )3(
/كانون يناير 1األساس بحلول في المائة من خط  15بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛2017الثاني 

بين حكومة  أ من االتفاق المبرم - 2، الملحق 1أمانة الصندوق بتحديث الفقرة  قامت )4(
ية المنقحة المقدمة خطة القطاعال، استنادا إلى ران اإلسالمية واللجنة التنفيذيةجمھورية إي

الذي تم محدث يحل محل الأن االتفاق  لتوضيح 16فقرة جديدة  من اليونيدو، وأضيفت
رد في المرفق األول لھذه ، على النحو الوااالجتماع الثامن والستين التوصل إليه في

  ؛الوثيقة

 ي؛ من االستھالك المؤھل المتبقإضافية طن من قدرات استنفاد األوزون  63,1 وخفض  (ب)

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من  واعتماد  (ج)
دوالر  622,711، بمبلغ 2014خطة تنفيذ الشريحة المماثلة عام لجمھورية إيران اإلسالمية، و

دوالر  35,836 بقيمةدوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  477,816يتألف من أمريكي، 
دعم الوكالة  زائد تكاليف، دوالر أمريكي 101,450 م المتحدة اإلنمائي، وأمريكي لبرنامج األم

األموال المعتمدة  تحويلدوالر أمريكي لليونيدو، على أن يكون مفھوما أنه لن يتم  7,609 بقيمة
حكومة  أن الذي يؤكدالتحقق  تتسلم األمانة تقريرلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو حتى 

بين الحكومة واللجنة  واالتفاق المبرمبروتوكول مونتريال ل لكانت تمتثجمھورية إيران اإلسالمية 
  التنفيذية.
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  األول  المرفق
  

النص المراد تضمينه في االتفاق المحدث بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية 
 للصندوق المتعدد األطراف لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  الخط الغامق لسھولة الرجوع إليھا)ب(التغييرات ذات الصلة 
  

 

يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالحد   -1
طن  323,42ألف ("المواد ") إلى مستوى مستدام قدره  -1 الملحقمن استخدام المواد المستنفدة لألوزون الواردة في 

  وفقا لجداول بروتوكول مونتريال.  2017ثاني يناير/كانون ال 1من قدرات استنفاد األوزون بحلول 
 

االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية واللجنة  المحدث يحل محلھذا االتفاق   -16
  للجنة التنفيذية.  الثامن والستينالتنفيذية في االجتماع 

 
  : األھداف والتمويلألف -2الملحق

  

 

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

الجدول الزمني للتخفيض لبروتوكول  1-1
مونتريال بالمرفق جيم، مواد المجموعة 

  األولى (طن من قدرات استنفاد األوزون) *

 ال يوجد 342.45 342.45 342.45 380.5 380.5 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى لمجموع االستھالك المسموح  1-2
المجموعة األولى به بالمرفق جيم، مواد 

  )قدرات استنفاد األوزون طن من(

  ال يوجد 323.42 342.45 342.45 380.5 380.5 ال يوجد ال يوجد

الرئيسية  وكالةلالتمويل الموافق عليه ل 2-1
  (دوالر أمريكي) اليونديبي

2,242,000 1,370,000 477,816 0 475,930 0 0 4,565,746

الرئيسية (دوالر وكالة لتكاليف الدعم ل 2-2
  أمريكي)

168,150 102,750 35,836 0 35,695 0 0 342,431

 وكالة المتعاونةلالتمويل الموافق عليه ل 2-3
  (دوالر أمريكي) اليونيب

262,000 0 0 0 0 0 0 262,000

وكالة المتعاونة (دوالر لتكاليف الدعم ل 2-4
  أمريكي)

34,060 0 0 0 0 0 0 34,060

المتعاونة وكالة لالموافق عليه لالتمويل  2-5
  اليونيدو (دوالر أمريكي)

1,300,000 830,000 101,450  274,827 0 0 2,506,277

وكالة المتعاونة (دوالر لتكاليف الدعم  ل 2-6
  أمريكي)

97,500 62,250 7,609  20,612 0 0 187,971

التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة ألمانيا  2-7
  أمريكي)(دوالر 

2,063,000 534,233 0 0 288,582 0 0 2,885,815

تكاليف الدعم  للوكالة المتعاونة (دوالر  2-8
  أمريكي)

234,079 60,617 0 0 32,744 0 0 327,440

مجموع التمويل الموافق عليه (دوالر  3-1
  أمريكي)

5,867,000 2,734,233 579,266 0 1,039,339 0 0 10,219,838

891,902 0 0 89,051 0 43,445 225,617 533,789  تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)مجموع  3-2
مجموع التكاليف الموافق عليھا (دوالر  3-3

  أمريكي)
6,400,789 2,959,850    1,128,390   11,111,740

 38.6  االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتفق علي تحقيقه بموجب ھذا  22-إجمالي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية4-1-1
 -  المفترض تحقيقھا في المشاريع الموافق عليھا سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية4-1-2
 125.0  استنفاذ األوزون)(طن من قدرات  22-االستھالك المؤھل المتبقي للمواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية4-1-3
 125.8  ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-إجمالي إزالة  المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية4-2-1
 -  قدرات استنفاذ األوزون)ب التي تتحقق في المشاريع المعتمدة سابقا (طن من 141-إزالة  المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية4-2-2
 91.1  ب (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-االستھالك المؤھل المتبقي للمواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية4-3-3
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