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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

جمهورية إيران اإلسالمية
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

France, Germany, UNDP, UNEP, UNIDO خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

0.5 :TCA بروميد المثيل: 4.2 هالونات: 0 0: CTC 549.5  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

559.3 120.2 200.3 238.8 CFC

3.7 3.7 CTC

0 Halons

24.6 4.2 20.4 Methyl Bromide

0 Others

4.2 4.2 TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2003 2004 2005 2006 2007 2008
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 4,571.7

578.7 328.4

4,571.7 2,285.9 2,285.9 685.8

تكاليف المشروع 140,253. 

685.8

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

3,889.4 3,889.4 2,269.2 965.6

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

France              
تكاليف المشروع 1,006,620. 

Germany          
تكاليف المشروع 694,124. 

UNEP               

تكاليف الدعم 110,728. 55,000.
500,000. 

946,405. 479,045. 1,007,124. 920,868. 729,846. 

تكاليف الدعم 76,354. 104,105. 52,695. 110,784. 101,295. 80,283.

تكاليف الدعم 18,233.

UNIDO             
تكاليف المشروع 361,840. 2,104,066. 

تكاليف الدعم 27,138. 157,805. 
742,449. 66,224. 36,179.

55,684. 4,967. 2,713.

UNDP               
تكاليف المشروع 770,000. 

تكاليف الدعم 57,750.
1,073,348. 957,047. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 2,202,837. 729,846. 

تكاليف الدعم 232,453. 319,660. 163,379. 115,751. 104,008. 80,283.
3,820,471. 1,721,494. 

1,073,348. 957,047. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 2,202,837. 729,846. 

تكاليف الدعم 232,453. 319,660. 163,379. 115,751. 104,008. 80,283.
3,820,471. 1,721,493. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/37 
 
 

3 

  وصف المشروع
 
 طلًبا) الجمعية األلمانية للتعاون الفني(، قدمت ألمانيا جمهورية إيران اإلسالميةبالنيابة عن حكومة   -1

من خطة اإلزالة الوطنية للكلوروفلوروكربون إلى االجتماع السابع والخمسين ) 2010-2009(للشريحة السابعة 
وقد ُأرفق .  دوالر أمريكي تكاليف دعم الوكالة56 343 دوالر أمريكي زائد 512 208للجنة التنفيذية، بمبلغ 

 وجداول االتفاق متعدد السنوات وتقرير 2009ذ لعام  وبرنامج التنفي2008بالطلب تقريًرا مرحلًيا عن التنفيذ لعام 
 .2007تحقق عن االستهالك الخاص بعام 

  خلفيـة
 
تمت الموافقة على خطة اإلزالة الوطنية للكلوروفلوروكربون للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في االجتماع   -2

 دوالر أمريكي 1 096 522مريكي زائد  دوالر أ11 250 000الحادي واألربعين للجنة التنفيذية بقيمة إجمالية 
كانون الثاني /كتكاليف لدعم الوكالة لإلزالة الكاملة الستهالك الكلوروفلوروكربون في البلد قبل األول من يناير

 على مشروع لتحويل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس 52/33ومن ثم وافقت اللجنة التنفيذية في المقرر  .2010
زدواجية الحساب طلبت إجراء إقتطاعات لمبالغ ُمحددة من أي من المشروعين أو كالهما وفقًا للجرعات، ولتجنب ا

 دوالر أمريكي من المبلغ الموافق عليه لخطة اإلزالة 232 750وبالتالي فقد أدى ذلك إلى اقتطاع  .لما يراه البلد
أصبح إجمالي . 53/14ب المقرر الوطنية إليران، وقد تمت الموافقة على إجراء تغييرات على االتفاق بموج

.  دوالر أمريكي1 071 876 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 11 017 250التمويل للخطة 
ولتحقيق األهداف الُمحددة في الخطة، توجد سلسلة من أنشطة االستثمار وغير االستثمار والمساعدة الفنية وبناء 

ري تنفيذها بالفعل، عن طريق ألمانيا بالتعاون مع فرنسا واليونيب واليونيدو القدرة التي سيتم تنفيذها، والجا
 .واليوئنديبي

  تقرير التحقق
 
 أطنان من قدرات 550 قد تم تحديدها عند 2007ُيشير تقرير التحقق إلى أن حصص االستيراد لعام   -3

 السنوي للكلوروفلوروكربون البالغ استنفاذ األوزون من مركبات الكلوروفلوروكربون، أي أقل من حد االستهالك
 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون والُمحدد في االتفاق، ومع ذلك فإن التقرير ُيشير أيًضا إلى تراخيص 578.7

، ويأتي االختالف من وجود بعض 2007 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون كانت سارية في 644استيراد حتى 
 أطنان 76.36كما ُيشير التقرير إلى استيراد . 2007تظل سارية لبعض الوقت في التراخيص من السنوات السابقة 

 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 472.36 و11-من قدرات استنفاذ األوزون كلوروفلوروكربون
 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 549، مما ينتج عنه استهالك 2007 في 12-كلوروفلوروكربون
  .كلوروفلوروكربون

  2008التقرير المرحلي لعام 
 
 :تم تنفيذ عدًدا من المشروعات  -4

، تم اختيار شركة 2008وفي  . شركة رغاوي على المساعدة16في السنوات السابقة، حصلت   ) أ(
 رغاوي جديدة واحدة فقط للدعم ولم يكن هناك أي اعتماد للمعدات،

 تمت زيارة الشركات 2008وخالل عام  . إكتملت جميع أنشطة التحويل في قطاع صناعة التبريد  )ب(
 وتم تنظيم الدورات التدريبية نتيجة لهذه الزيارة،
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تم تسليم مائة وثمانية وحدة استعادة وإعادة تدوير لوحدات تكييف الهواء المتحركة في أوائل عام   ) ج(
 125وباإلضافة إلى ذلك، حصل  . وحدة استعادة وإعادة تدوير أخرى125، باإلضافة إلى 2008

 345فني من ورش صيانة وحدات تكييف الهواء المتحركة على التدريب، مما يصل باإلجمالي إلى 
  في المائة من اإلجمالي المتوقع لخطة اإلزالة الوطنية بالكامل،86، وهو ما ُيمثل 2008في نهاية 

 195طة الرصد تمت زيارة وجزء من أنش .إكتملت األنشطة في قطاع التبريد المنزلي والتجاري  ) د(
  منها على التدريب اإلضافي،167ورشة، حيث حصلت 

بالنسبة لألنشطة ذات الصلة بالتنظيم ودعم السياسة والتطبيق، إنعقد أول اجتماع تشاوري للشركاء   ) ه(
حول التجارة غير المشروعة في المواد المستنفذة لألوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفذة 

 ).مديرين وموظفين( مندوًبا 54، وقد تم الحضور عن طريق 2008حزيران /زون في يونيولألو
توجد األن قاعدة بيانات للتجارة غير المشروعة متاحة بالفارسية، وقد تم إعطاء التدريبات 
الضرورية لموظفي األوزون اإلقليميين في ورشة عمل ليوم واحد حول تطبيق تكنولوجيا 

 لمواد المستنفذة لألوزون، والمعلومات في رصد ا

 . ُأجري أيًضا عدًدا من أنشطة الرصد وإدارة المشاريع والتوعية العامة  )و(

 .2008كانون األول / دوالر أمريكي رصيد متبقي للمشروع حتى ديسمبر726 789كان هناك   -5

   2009خطة التنفيذ السنوية لعام 
 
 قطاع الرغاوي يوجد عدد من األنشطة وفي .2009 لعام  بعض المشاريع المتوقعة للبرنامج السنويتوجد  -6

 شركة على الدعم بموجب الخطة، وهو ما سيًُكمل 21في خمس شركات من شأنها أن تؤدي إلى حصول إجمالي 
 سيتم تسليم خمسة وخمسين وحدة متبقية الستعادة وإعادة تدوير وحدات تكييف كما .األنشطة في قطاع الرغاوي

. 2009 المتوقع تطبيق معاييًرا تنظيمية في من . فنًيا التدريب55 وسوف يتلقى 2009ي الهواء المتحركة ف
 .وسوف يستمر رصد مشاريع خطة اإلزالة الوطنية وأنشطة التوعية العامة أيًضا

 
  تعليقات وتوصيات األمانة

 
  التعليقـات

 
، مثل التراخيص السارية في سنتين ناقشت األمانة مع الجمعية األلمانية للتعاون الفني عدًدا من المسائل  -7

وقد أخطرت الجمعية األلمانية  .ميالديتين نتيجة الستخدام التقويم اإلسالمي وصالحية الترخيص لمدة ستة أشهر
 وفقًا للتقويم 2009للتعاون الفني األمانة بأن وحدة األوزون الوطنية قد طلبت من وزارة التجارة تحديد حصة 

وبالنسبة للفترة االنتقالية، طلبت وحدة األوزون الوطنية من مستوردي مركبات . 2009الميالدي قبل نهاية 
الكلوروفلوروكربون التوقيع على خطاب تعهد لتحقيق حصة االستيراد الخاصة بهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ 

 لضمان 2009حزيران /وباإلضافة إلى ذلك، سوف يتوقف إصدار أذون التراخيص في يونيو .استالم الترخيص
كما تم إيضاح العديد من المسائل األخرى، مثل استهالك  .استخدام جميع التراخيص في الوقت المناسب

الكلوروفلوروكربون في استخدامات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات واألنشطة في قطاع الرغاوي 
  .محتمل بسبب البرادات واإلمداد الخاص باستهالك الكلوروفلوروكربون ال2010المخططة لعام 

، وقد ردت ألمانيا 2010تساءلت األمانة حول فرص استكمال إزالة استهالك الكلوروفلوروكربون قبل   -8
بأن حكومة إيران اتخذت إجراءات قوية لضمان اإلزالة الكاملة لمركبات الكلوروفلوروكربون في جميع القطاعات 
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يا إلى أنه ليست هناك أي شكوك بأن إيران سوف تلتزم باإلزالة وبناء عليه فقد أشارت ألمان. 2009قبل نهاية 
 .2010الكاملة للكلوروفلوروكربون في 

  التوصيـات
 
 :توصي األمانة أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -9

 2008اإلحاطة علًما بتقرير التنفيذ السنوي لخطة اإلزالة الوطنية للكلوروفلوروكربون في إيران لعام ) أ(
  ،2007ير التحقق لعام وتقر

  ، و2009الموافقة على برنامج التنفيذ لعام ) ب(

 . في موعد أقصاه االجتماع الستين2010ُمطالبة ألمانيا بتوفير برنامج تنفيذ سنوي لعام ) ج(

من خطة اإلزالة الوطنية ) 2009(توصي األمانة بالموافقة الشمولية على الشريحتين السابعة والنهائية   -10
وروفلوروكربون للجمهورية اإلسالمية اإليرانية مع تكاليف الدعم المصاحبة بمستوى التمويل الُمبين في للكل

 :الجدول التالي

تمويل المشروع عنوان المشروع  
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

برنامج  :الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون )أ(
 2009يذ السنوي لعام التنف

 ألمانيا  56 343  512 208
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