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مشروعات متعددة السنوات  –ورقة تقييم المشروع   

 اإلسالمية(  –إيران )جمهورية  
 معيار الضبط  االجتماع الذي اعتمد فيه  الوكالة  ( عنوان المشروع 1)

 2023% بحلول عام  75 السابع والسبعين وألمانيا وإيطاليا  ، واليونيب واليونيدو)رئيسية( اليوئنديبي (الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(   63.79 2019السنة:  ، الفئة األولى( جيم)المرفق   7( أحدث بيانات المادة  2)

 

 2019   السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(3)

مكافحة   الرغاوى  األيروصوالت  كيميائي 

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات  

 المعملية 

 إجمالي 

 االستهالك القطاعي 

  الخدمة التصنيع  

 58.19    35.03 22.23  0.93  22  -الهيدروكلوروفلوروكربون

 5.60     4.55  1.05  ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 بيانات االستهالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون(( 4)

 380.50 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  380.50 : 2010-2009ط األساس لفترة  خ 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 

 71.74 المتبقي: 308.76 موافق عليه بالفعل: 

 

 المجموع  2022 2021 2020 ( خطة األعمال 5)

 28.96 3.47 6.68 18.81 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  اليوئنديبي 

 2,154,136 257,870 496,727 1,399,539 التمويل )دوالر أمريكي(

 4.46 2.01 0 2.45 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  اليونيب

 348,529 157,400 0 191,129 التمويل )دوالر أمريكي(

 15.04 1.06 6.44 7.54 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  اليونيدو

 1,118,833 79,180 478,973 560,680 التمويل )دوالر أمريكي(

 14.09 1.39 8.60 4.10 لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( إزالة المواد المستنفذة   ألمانيا 

 1,091,321 107,877 666,018 317,426 التمويل )دوالر أمريكي(

 0 0 0 0 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  إيطاليا 

 0 0 0 0 التمويل )دوالر أمريكي(

 

 المجموع  2023 2022 2021 2020 *** 2019 2018 2017 2016 ( بيانات المشروع 6)

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال  

 247.33 247.33 247.33 247.33 342.45 342.45 342.45 342.45 )تقديرية(
 غير متاح

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من  

 95.13 247.33 247.33 247.33 266.35 266.35 342.45 342.45 قدرات استنفاذ األوزون( 
 غير متاح

التمويل 

الموافق  

 عليه
)دوالر  

 أمريكي( 

 4,905,361 0 241,000 464,231 1,307,980 0 1,593,980 0 1,298,170 تكاليف المشروع  اليوئنديبي 

 343,375 0 16,870 32,496 91,559 0 111,579 0 90,872 تكاليف الدعم 

 700,000 0 140,000 0 170,000 0 190,000 0 200,000 المشروع تكاليف  اليونيب

 87,000 0 17,400 0 21,129 0 23,614 0 24,857 تكاليف الدعم 

 2,103,205 0 74,000 447,638 524,000** 0 584,000 0 473,567 تكاليف المشروع  اليونيدو

 147,224 0 5,180 31,335 36,680** 0 40,880 0 33,150 تكاليف الدعم 

 2,672,404 0 96,860 598,000 285,009 0 1,047,035* 0 645,500 تكاليف المشروع  ألمانيا 

 303,964 0 11,017 68,018 32,417 0 119,092* 0 73,420 تكاليف الدعم 

 إيطاليا 
 907,207 0 0 0 0 0 504,004 0 403,203 تكاليف المشروع 

 109,793 0 0 0 0 0 60,996 0 48,797 تكاليف الدعم 

التي وافقت عليها  األموال

)دوالر   اللجنة التنفيذية

 أمريكي( 

 6,939,459    0 3,919,019 0 0 3,020,440 تكاليف المشروع 

 627,257    0 356,161 0 0 271,096 تكاليف الدعم 

األموال المطلوب  إجمالي 

الموافقة عليها في هذا  

 )دوالر أمريكي( االجتماع

 2,286,989    2,286,989     تكاليف المشروع 

 181,785    181,785     تكاليف الدعم 

 )ج(. 21/ 80لمقرر وفقا ل، كومة ألمانيا من الشريحة الثانيةلح  دوالر أمريكي  14,393  وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي  126,545* تم خصم 

 ((.4)أ( ) 74/ 84لمقرر  وفقا ل، نيدو، سيتم خصمها من الشريحة الثالثةلليو دوالر أمريكي 26,299 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي  375,701 سيتم خصم  **

 .2018  عام  *** كان من المتوقع تقديم الشريحة الثانية في

 الموافقة الشمولية األمانة:  ةتوصي
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 المشروعوصف 

ع -1 اإلسالميةبالنيابة  إيران  جمهورية  حكومة  قد ن  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  بصفته    ،)اليوئنديبي(  م 

الرئيسية  المنفذة  إدارة  الوكالة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثالثة  الشريحة  لتمويل  طلبًا  المواد  ،  إزالة 

إجماليةالهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة  ،    2,468,774قدرها    ،  أمريكي  دوالر   1,307,980من    تتألف دوالر 

دوالر أمريكي    524,000  و   ؛لليوئنديبي   دوالر أمريكي  91,559  وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  أمريكي

، باإلضافة دوالر أمريكي  285,009  و  ؛دوالر أمريكي لليونيدو   36,680  وقدرهاباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  

، باإلضافة إلى  دوالر أمريكي  170,000، و  دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا  32,417  وقدرهااليف دعم الوكالة  إلى تك

الثانية  عن تنفيذ الشريحة    امرحلي  اتقرير  الطلبيشتمل  و.  لليونيبدوالر أمريكي    21,129  وقدرهاتكاليف دعم الوكالة  

الثانية المرحلة  استهالك  من  من  التحقق  وتقرير  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  من    المواد    2019إلى    2018للفترة 

 . 2022إلى  2021وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهالك 

ألوزون من  استنفاد ا  من قدرات طن    63,79  قدره   أبلغت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية عن استهالك   -2

الهيدروكلوروفلوروكربونية عام    المواد  بنسبة  2019في  يقل  وهو  األساس  83،  المائة عن خط  للمواد    المحدد    في 

الجدول  .  له  لالمتثال  الهيدروكلوروفلوروكربونية الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك    1ويبين  ا  المواد  لفترة  في 

2015-2019 . 

)  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  استهالك    -1الجدول   اإلسالمية  إيران  جمهورية  المادة  في  -2015للفترة    7بيانات 

2019) 

 خط األساس  2019 2018 2017 2016 2015 المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية

 طن متري 

 2,974.55 1,058.09 1,810.64 2,120.28 2,922.89 2,783.22 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,971.82 50.88 576.12 1,024.08 1,020.18 1,420.00 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 4,945.80 1,108.97 2,386.76 3,144.96 3,943.07 4,203.22 المجموع )طن متري( 

 طن من قدرات استنفاذ األوزون 

 163.60 58.19 99.59 116.62 160.76 153.08 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 216.90 5.60 63.37 112.65 112.22 156.20 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

المجموع )طن من قدرات استنفاذ 

 األوزون(
309.28 272.98 

229.28 162.96 63.79 380.50 

 

مست  يُعزى -3 في  المطرد  تنفيذ  االنخفاض  إلى  جزئيًا  االستهالك  اكتملت  وى  )التي  األولى  المرحلة  أنشطة 

إزالة   إدارة  خطة  من  الثانية  والمرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالفعل(  من    وخاصة،  المواد  المتقدمة  المرحلة 

العديد من الشركات في   -الهيدروكلوروفلوروكربون، حيث انخفض الطلب على  نا البولي يوريثقطاع رغوة  تحويل 

عام  و.  ا كبير  انخفاضا  ب141 في  2017منذ  الدولية  العقوبات  عن  الناجمة  الوطني  االقتصاد  في  التقلبات  تسببت   ،

استهالك   في  كبير  الهيدروكلوروفلوروكربونيةانخفاض  افرض    البلد  ألن  المواد  على  سلسلة  عصول  ح لقيودًا  لى 

الهيدروكلوروفلوروكربونيةباالتوريد   الخام والمعدات    لمواد  إوالمواد  للتحول  بديلةالالزمة  تقنيات  إلى  لى  ، مما أدى 

األسعار أنو.  أيًضا  ارتفاع  المعتقد  االقتصادي  من  الوضع  استقرار  ومع  مؤقتًا،  سيكون  االقتصادي  من  التباطؤ   ،

 وبدائلها إلى المستويات الطبيعية.المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتوقع أن يعود استهالك  

 تنفيذ البرنامج القطريعن  تقرير 

قطاع   -4 استهالك  بيانات  عن  اإلسالمية  إيران  جمهورية  حكومة  الهيدروكلوروفلوروكربونية أبلغت  المواد 

تقرير القطريتنفيذ    عن  بموجب  المادة    2019لعام    البرنامج  بموجب  عنها  المبلغ  البيانات  مع  تتفق  من    7التي 

 بروتوكول مونتريال. 
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 تقرير التحقق 

ن -5 تنفذ  الحكومة  أن  التحقق  تقرير  وصادرات  أكد  لواردات  والحصص  التراخيص  المواد  ظام 

من    7بموجب المادة    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنهاستهالك  إجمالي  وأن    الهيدروكلوروفلوروكربونية

من   للفترة  مونتريال  ال)كان صحيًحا    2019إلى    2018بروتوكول  النحو  الجدول  على  في  وخلص  أعاله(  1مبين   .

قد   اإلسالمية  إيران  جمهورية  أن  إلى  اللجنة   حققتالتحقق  مع  البلد  التفاق  امتثاالً  البداية  نقطة  من  الخفض  أهداف 

 . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلدارة إزالة  خطته  التنفيذية بشأن

 قانوني ال طار اإل

حكومة جمهورية إيران اإلسالمية حظراً    فرضت،  (3)ب( )  77/44في المقرر    ة الوارد   لتزامهاال  إعماالً  -6

  كانون الثاني  / يناير  1  بدأ سريانه فيالذي  ،  22  -الهيدروكلوروفلوروكربونعلى إنشاء قدرة تصنيعية جديدة باستخدام  

إطار  هذا    وينفذ.  2020 من خالل  من    الرصدالحظر  المكون  الوطني  والتجارةوالرقابة  والتعدين  الصناعة  ،  وزارة 

 ، ووحدة األوزون الوطنية، وممثلي خاليا األوزون الوطنية. في المقاطعاتوفروع وزارة البيئة 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 وحكومتا ألمانيا وإيطاليا(  واليونيدو ياليوئنديب) الرغاوىاألنشطة في قطاع تصنيع 

شركات   -7 جميع  تحويل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  تتضمن 

على   المعتمدة  يوريثان  البولي  رغاوي  الهيدروكلوروفلوروكربونية  تصنيع  أو    تكنولوجياتإلى  المواد  سيكلوبنتان 

 تمت الموافقة عليه.  حسبما الرغاوىملخًصا لألنشطة المتعلقة بقطاع  2الجدول  ويعرضالمياه. ب اإلرغاءتكنولوجيا 

قطاع    اإلزالةألنشطة    ملخص  -2الجدول   المواد   الرغاوىفي  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  في  المدرجة 

 * وروكربونيةالهيدروكلوروفل

 النشاط 
 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 

 التكلفة  

 )دوالر أمريكي( 
طن من قدرات   طن متري

 استنفاذ األوزون 

تحويل فردي لتسع شركات في مجال التبريد المنزلي واأللواح 

 المنفصلة )اليونيدو/ إيطاليا( 

213.30 23.46 1,612,002 

شركة تصنيع التبريد المنزلي وألواح  42تحويل جماعي لعدد 

السطحية  الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلة، والرغوة 

 المتكاملة ورغوة الرش )اليونيدو/ إيطاليا(

231.40 25.45 1,158,410 

تحويل فردي لثالث شركات تصنيع اللوحات لمعدات التبريد في 

 )اليوئنديبي( المجال التجاري 

55.50 6.11 541,771 

شركة تصنيع اللوحات لمعدات التبريد في  40تحويل جماعي لعدد 

 المجال التجاري )اليوئنديبي( 

260.20 28.62 1,129,130 

 168,350 4.29 39.00 ( ا المتكاملة )ألمانيالسطحية تحويل شركتي تصنيع الرغوة 

بوليوالت السيكلوبنتان لشركة تقديم المساعدة الفنية لتطوير أنظمة 

 نظم )اليوئنديبي( 

- - 225,500 

تقديم المساعدة الفنية لتطوير أنظمة بليوالت اإلرغاء بالمياه لشركة 

 نظم )ألمانيا( 

- - 50,000 

شركة صغيرة ومتوسطة الحجم  94تقديم المساعدة الفنية لعدد 

 )ألمانيا( 

- - 545,094 

 5,430,257 87.93 799.40  المجموع

 . عليه الموافقة ما تمت* حسب
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الثنائية والمنفذة بدعم من الموظفين المحليين،  مازالت   -8 من    الرغاوىالتحقق من شركات  تجري الوكاالت 

من  أجل   الستهالكها  الحالي  األساس  خط  الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحديد  وبالتالي    المواد  التشغيل،  قيد  والمعدات 

تمويلهاتحديد   في ظل  أهلية  ولكن  اإلغالق  ،  )ج(   84/74لمقرر  ل  وإعماالً .  19-كوفيد  جائحةبقيود    المتعلقةعمليات 

قدم  (1) من  اليوئنديبي  ،  مشروع  كل  تحويل  حالة  عن  مفصالً  المرحلة    الرغاوى  مشروعاتتقريراً  في  المشمولة 

 أدناه.  3البولي يوريثان في الجدول  وة قطاع رغفي لفرعية ا المشروعاتمن  مشروع تفاصيل كل وتردالثانية. 

 * ي خطة قطاع رغاوي البولي يوريثانف   المحرز حالة التقدم   -3الجدول 
 التقدم المحرز  الوكالة  البديل 

 طن من قدرات استنفاذ األوزون(   12,18التبريد المنزلي واللوحات المنفصلة )تحويل فردي لخمس شركات في مجال 
 اليونيدو سيكلوبنتان 

 إيطاليا

ستكتمل   ، و 2021بحلول منتصف عام  هاتسليمال شراء المعدات للشركات الخمس لاكتم

ً ،   2021التحويالت بحلول نهاية عام    19-كوفيد لظروف المحلية في ضوء جائحةبا رها

 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في عدة تطبيقات  42تحويل جماعي لمشروعات فرعية لعدد 
الهيدروكربون المخلوط  

 سابقا، ثاني أكسيد الكربون 

 اليونيدو

 إيطاليا

يثان  جاري شراء المعدات لتحويل خمس شركات صغيرة ومتوسطة إلى مادة البولي يور

؛  المياهب  اإلرغاءيرة ومتوسطة إلى نظام ، وتسع شركات صغالبنتانالمخلوطة مسبقًا مع 

  2021التحويالت بحلول نهاية عام ستكتمل و 2021بحلول منتصف عام   هاتسليمويتوقع 

 ، ً  .19-كوفيد لظروف المحلية في ضوء جائحةبا رهنا

رغوة الرش ومنشآت صغيرة ومتوسطة مؤهلة إضافية تحويلها  شركتي تصنيعبدأ ت س

حاليًا شركات رغوة الرش لضمان توفير عامل   اليونيدو وتساعد؛  2021خالل عام 

 . على إحداث االحترار العالمي ةمنخفضال اإلرغاء ذو القدرة

يلزم اتخاذ  و؛  الحجم مبدئيًا على أنها غير نشطةشركة صغيرة ومتوسطة  22تم تصنيف 

مزيد من اإلجراءات لتأكيد األهلية والجدوى المالية واالستهالك الحالي  

 ب. 141-للهيدروكلوروفلوروكربون

 تحويل فردي لثالث شركات تصنيع اللوحات لمعدات التبريد في المجال التجاري 
الشركات  ثبتت اليوئنديبي  سيكلوبنتان  األولية    واكتملت،  أهلية  على مواصفات    وُحددتالتجارب  القائمة  المنتج 

ووتم  ؛  السيكلوبنتان المعدات  لتحويل  الفنية  المواصفات  من  عملية  جاري  االنتهاء  إتمام 

الوالشراء.   تسليم  المتوقع  عام  من  نهاية  بحلول  واستكمال  2020معدات  وتركيب   ،

ُ ،  2021بحلول الربع األول من عام  التحويالت     لظروف المحلية في ضوء جائحة با  رهنا

 .19-كوفيد

 شركة تصنيع اللوحات لمعدات التبريد في المجال التجاري   40تحويل جماعي لعدد 
في   اليوئنديبي  ثاني أكسيد الكربون  المعدات  تحويل  مجموعات  تركيب  ديسمبر  15تم  في  األول   / شركة  .  2019  كانون 

المتوقع  و الغيار والبوليوالت  وجود  كان من  للتجارب ومجموعات    المخلوطةقطع  مسبقًا 

فبراير في  نوفمبر2020  شباط  / االختبار  إلى  تأجيلها  تم  ولكن  الثاني  /،   2020  تشرين 

جائحة بسبب  األوروبي  المورد  إغالق  تكتمل و.  19-كوفيد  بسبب  أن  المتوقع  من 

عام  التحويال من  األول  النصف  بحلول  ضوء  با  رهنا،  2021ت  في  المحلية  لظروف 

 .19-كوفيد جائحة

 تحويل شريكتي تصنيع الرغوة السطحية المتكاملة 
التحويالت بحلول  من المتوقع اكتمال ، وراء المعداتش تم تأكيد أهلية الشركات وجاري ألمانيا  ثاني أكسيد الكربون 

 الثانية.  للشركة 2021حالة واحدة والنصف األول من عام ل 2020نهاية عام 

 أنظمة السيكلوبنتان لشركة نظم واحدة لتطوير  تقديم المساعدة الفنية
، لكنها تأخرت  2019  كانون األول   /كان من المتوقع تسليم المعدات وتركيبها في ديسمبر اليوئنديبي  سيكلوبنتان 

مزيد  الحدث  و؛  ها إدارة مكافحة الحرائق المحليةبسبب تعديالت سالمة المصنع التي طلبت 

  / من المتوقع تسليم المعدات في نوفمبروفي أوروبا.   19-كوفيد  من التأخير بسبب جائحة

الثاني المشرو  2020  تشرين  عام  واستكمال  من  األول  النصف  بحلول   رهنا،  2021ع 

 .19-لظروف المحلية في ضوء جائحة كوفيد با

 صغيرة ومتوسطة الحجم شركة  94تقديم المساعدة الفنية لتطوير أنظمة اإلرغاء بالمياه، المساعدة الفنية لعدد 
الفنية   ألمانيا  ثاني أكسيد الكربون  المساعدة  النظم  تقديم  المياه.  لشركة  على  القائمة  األنظمة  االتصال  ولتطوير  تم 

وخافضات   المحفزات  )مثل  المضافة  المواد  توريد  لتأمين  مختلفة  بلدان  في  بالموردين 

المياه   على  القائمة  النظم  وتحسين  لتطوير  السطحي(  المباشرة  والتوتر  المساعدة  ركزت 

 للشركات الصغيرة والمتوسطة على تحويل ألواح العزل في تطبيقات التبريد التجارية. 

لشركة النظم الجاري  لمساعدة الفنية لتطوير األنظمة القائمة على البنتان كما تم تقديم ا

   من قبل اليوئنديبي. تحويلها
 )أ( و )ب(.   84/47التي تتلقى المساعدة مع مراعاة المقرر  الشركات* عدد 
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 ألمانيا( و اليوئنديبيالتجاري )في المجال األنشطة في قطاع تصنيع التبريد 

الشركات  ش -9 جميع  تحويل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  ملت 

على   القائمة  والمتوسطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  الصغيرة  قطاعالمواد  البلد   في  في  التجاري  التبريد  ،  تصنيع 

المختارة.    R-290مادة  الباستخدام   البديلة  التكنولوجيا  بين    15وباعتبارها  شركة   48شركة صغيرة ومتوسطة )من 

من الشرائح السابقة في طور شراء   R-290 المادة تحويل طاقتها التصنيعية إلى ة في المرحلة الثانية( التي أكملمدرج

شركة   17ن  جاري تحويل مجموعة ثانية مؤلفة مودفعة ثانية من المواد لضمان استخدام صمامات التمدد اإللكترونية.  

األفقيةتصنع   عام  و؛  المجمدات  من  األول  الربع  المعدات خالل  تسليم  المتوقع  ت خالل  التحويال  واكتمال  2021من 

  المفروضة على   قيودالرفع    فورستقدم الحكومة األلمانية المساعدة الفنية والتدريب    فيما؛  2021الربع الثاني من عام  

 السفر. 

من   -10 الرغم  تواجه  تحدياتالعلى  كوفيد    سبببالتنفيذ    التي  تقديم  19-جائحة  ألمانيا  حكومة  واصلت   ،

تصو؛  الشركاتلهذه    الفنيةالمساعدة   التبريددعمت  ودوائر  الخزانات  حول ميم  فنية  معلومات  وقدمت  وأعدت   ،

الهواء  موضوعات التحويالت  مثل الضواغط وخزانات تدفق  ، واستمرت في تقديم المشورة والمعلومات حول نتائج 

 خالل الوسائل الرقمية. من R-290  المادة  إلى

 وألمانيا(  واليونيدو اليوئنديبي اليونيب قطاع خدمة التبريد ) 

 تم تنفيذ األنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد:   -11

واألسطوانات والمشعبات وكاشفات التسرب وقواطع   االسترداد، وحدات  مثل تم تسليم معدات التدريب ) ( أ)

إلى    األنابيب التثبيت(  مراكز  ال وحلقات  والمهني  ينتابعال ستة  التقني  التدريب  تمت    الذين   لمنظمة 

قدرتهو.  م مساعدته تقييم  إعادة  وتم  المراكز،  زيارة  إعادة  التع  متمت  القابلة  على  الغازات  مع  امل 

التدريب التقني والمهني تمت إضافة مركز إضافي واحد لبرنامج  و.  تدريب إضافي  تقديم ، وتم  لالشتعال

 ؛ تبقية )اليونيدو(إلى المشروع باألموال الم

و  و (ب) الخضراء"  الجمارك  "دليل  من  نسخة  خمسمائة  طبع  أدوات    1,000أعيد  "ملصق  من  نسخة 

ا  الجماركالجمارك  مكاتب  إلى  وقدمت  وتملسريعة"  ونشر    ت؛  "ملصق    2,000ترجمة  من  نسخة 

لكي  الجدول )غالزمني  ترجمة  و(.  اليونيبالي"  الفارسية   ISO 5149-1معيار  التمت  باللغة  وصياغته 

تدريب ضباط الجمارك والمدربين الرئيسيين على    منمكن  تي  م . ول 2020م نشره بحلول نهاية عام  وسيت 

ير ثالث ندوات عبر اإلنترنت  سيتم توفو.  19-كوفيد  التبريد شخصيًا بسبب القيود التي فرضها جائحة

القدرة على إحداث   المنخفضة  الفنيين والبدائل  التبريد بشأن برنامج اعتماد  لفنيي  القريب  المستقبل  في 

العالمي   الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالحترار  مخاطر   ولضباط،  للمواد  سمات  تحديد  بشأن  الجمارك 

 ؛ ( اليونيبالمواد المستنفدة لألوزون )

توزيع  و (ج) لنظام  التبريدتم تحديد مشغل واحد  النظام.    وجاري   غازات  لتنفيذ  التشغيلية  تحديد اإلجراءات 

للمعدات  و الفنية  المواصفات  إعداد  معدات    الالزمةتم  الصناعية   االسترداد )أي  التدوير  ،  وإعادة 

التبريدوزجاجات   المختبرات  غازات  التخزين، ومعدات  االستخدامات، وأسطوانات  ، ومعدات  متعددة 

 ؛ (اليوئنديبيشحن األسطوانات وتنظيف األسطوانات( لبدء عملية الشراء )



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55 

 

 

7 

تم  و؛  ترجمته   وجاريتم إعداد كتيب تدريبي عن استخدام التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون  و     )د(  

اتفاق شرتوقيع  ثالث  مع  ل ات  وتجميع  خدمة  اكات  التبريد  تقديم  أنظمة  إدخال  مع  الفنية  ثاني بلمساعدة 

الكربون  أ الحرجة  كسيد  التجاري   مجال  فيفوق  بالمعدات  و؛  التبريد  خاصة  أخرى  وثائق  إعداد  تم 

التدريب    دليلتم إعداد  والقائمة على ثاني أكسيد الكربون وترجمتها إلى اللغة الفارسية لهذه الشركات.  

إلى    ين الفني  العتماد تسليمه  والمهنيوتم  التقني  التدريب  التي  و.  منظمة  للقيود  جائحة تنظًرا   فرضها 

يمكن عقد  19-كوفيد لها    حلقات، ال  المخطط  افتراضية    حلقةُعقدت  وشخصيًا.  بالحضور  العمل  عمل 

، مما أدى إلى التدريب االفتراضي  دريب االفتراضي وتقييم مدرب محليقصيرة الستكشاف فرص الت

 له للشريحة التالية )ألمانيا(؛  األول على تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون المخطط 

لتخزين  و    )هـ(   محليًا  المصنعة  األسطوانات  التبريد حصلت  شهادة    غازات  المعايير  اعتماد  على  معهد  من 

القا األسطوانات  معايير  تدعم  إيران  في  الصناعية  لإلنتاج  بلةوالبحوث  جاهزة  وهي  الملء  ؛  إلعادة 

 إعداد المبادئ التوجيهية الستخدام األسطوانات )ألمانيا(. وجاري

 المشروع  ورصدوحدة تنفيذ 

إدارة   -12 المرحلة األولىورصد  تواصل وحدة  أُنشئت خالل  التي  تنفيذ ورصد    تقديم   المشروع  المساعدة في 

الثانية.   إدارة  والمرحلة  وحدة  أنشطة  استشارييناد  ورص تضمنت   / موظفين  تعيين  العمل  و؛  لمشروع  خطط  إعداد 

المواصفات وتنسيق شراء  و؛  تنفيذها  الجاري   للمروعاتزيارات ميدانية  وإجراء  ؛  المرحليةالسنوية والتقارير   إعداد 

المالية المتعلقة  اإلدارية والشؤون  و؛  م المعدات المشتراة والتحقق منها تسلي و؛  مع الشركاء المنفذين   والتواصلات  المعد

المشروع االستثمارية  تنسيقو  بتنفيذ  غير  األنشطة  في وتنفيذ  المشاركة  والمنفذة  الثنائية  الوكاالت  مع  والتعاون  ؛ 

 .4المشروع المتكبدة منذ الشريحة األولى في الجدول ورصد  تكاليف وحدة إدارة  ويردالمشروع. 

 المشروع )بالدوالر األمريكي( ورصد تكاليف وحدة إدارة  -4الجدول 

 التفاصيل 
الموافق عليه  

 من حيث المبدأ 

شريحتان  أول  

 موافق عليهما 

أول شريحتان تم  

 صرفهما 

الموظفينالمشروع  وتنسيق  تنفيذ   المصلحة  ،  )تكاليف  أصحاب  اجتماعات 

الكمبيوتالوطنيين أجهزة  األثاث ،  اإللكترونية،  المكتبية  واألجهزة  ر 

االتصاالتالقرطا،  والمعدات تكاليف  والطباعة،  التشغيلسية  تكاليف   ، 

 والتكاليف العامة(

500,000 150,000 96,540 

دورية    رصد ميدانية  )زيارات  التقدم  للشركاتالمشروع  ، المحرز  لرصد 

 الدورية( المرحليةتقارير الوإعداد وتقديم خطط العمل السنوية و

80,000 38,585 19,939 

واللوائح )اجتماعات أصحاب المصلحة لتقييم تقدم المشروع السياسات 

 المشروع(  وتنفيذ  وتخطيط

30,000 25,000 7,096 

 923 15,000 10,000 عمل تدريبية ألصحاب المصلحة الحكوميين( حلقاتبناء القدرات )

 124,498 228,585 620,000 المجموع

 

 مستوى صرف األموال 

، تم صرف  دوالر أمريكي المعتمد حتى اآلن  6,939,459مبلغ  ال، من  2020  أيلول  /اعتباًرا من سبتمبر -13

أمريكي  2,432,646 لليوئنديبي   دوالر  897,426)  دوالر  و  أمريكي  و  لليونيدو  أمريكي  دوالر  317,257،   ،

حكومة دوالر أمريكي ل   47,221، و  دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا  1,097,786، و  لليونيب  أمريكي  دوالر  72,956

-2021  الفترة   دوالر أمريكي في  4,506,813سيتم صرف الرصيد البالغ  و.  5مبين في الجدول  ال  على النحو  .(إيطاليا

2022 . 
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التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية    -5الجدول  

 )بالدوالر األمريكي(

 الوكالة 
 إجمالي المعتمد  الشريحة الثانية  الشريحة األولى 

 المصروف  المعتمد  المصروف  المعتمد  المصروف  المعتمد 

 897,426 2,892,150 233,375 1,593,980 664,051 1,298,170 اليوئنديبي 

 317,257 1,057,567 116,946 584,000 200,311 473,567 اليونيدو 

 72,956 390,000 0 190,000 72,956 200,000  اليونيب

 1,097,786 1,692,535 452,286 1,047,035 645,500 645,500 ألمانيا 

 47,221 907,207 0 504,004 47,221 403,203 إيطاليا 

 2,432,646 6,939,459  802,607 3,919,019 1,630,039 3,020,440 المجموع 

 35 20 54 معدل الصرف )%(

 

 لشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاخطة تنفيذ 

 : 2023 كانون األول /ديسمبرو  2021 كانون الثاني /ينايرسيتم تنفيذ األنشطة التالية بين    -14

 تحويالت رغوة البولي يوريثان 

 14سيكلوبنتان وتحويل جماعي ألول  ال إلى    الرغاوىتصنيع  كمال التحويل الفردي لخمس شركات  است ( أ)

إلى   الحجم  ومتوسطة  صغيرة  يوريثان  الشركة  البنتان ال بولي  تكنولوجيا  باستخدام  مسبقًا  مخلوط 

متبقية  بالمياه  واإلرغاء مؤهلة  ومتوسطة  صغيرة  منشآت  وأي  الرش  رغاوي  شركتي  وتحويل  ؛ 

 ؛ دوالر أمريكي لليونيدو(  148,299)اليونيدو وحكومة إيطاليا( ) 

و    رغاوىتصنيع    شركاتاستكمال تحويل ثالث  و (ب)   10تحويل  و؛  شركة صغيرة ومتوسطة  15فردية 

منها  شركات التحقق  تم  في  و؛  إضافية  المعدات  نظم تركيب  التحويل   ة واحد   شركة  عملية  وإتمام 

 دوالر أمريكي(؛   283,475( )اليوئنديبي)

لرغوة  ا   شركتيوتحويل  التي تتم مساعدتها    شركات النظم مع  المياه  ب  اإلرغاءاستكمال تطوير أنظمة  و    )ج(  

المتكاملة المعتمدة  السطحية  التكنولوجيات  على  التدريب  وتقديم  القدرة  ؛  إذات  على  حداث  المنخفضة 

مساعدتها في إطار المرحلة الثانية )ألمانيا(    م ت التي ت  البولي يوريثان  ة االحترار العالمي لشركات رغو

 ي( دوالر أمريك  139,754)

 التجاري في المجال تحويالت التبريد

المنجزة في الشريحتين األوليينتوفير معدات إضافية للتحويالو    )د(   شركة إضافية    17؛ وإتمام تحويل  ت 

 ؛ دوالر أمريكي( 576,090( )اليوئنديبي)

  علىالتي تتلقى المساعدة في إطار المرحلة الثانية    التجاري   في المجال  التبريد   لشركاتتوفير التدريب  و  )هـ(  

القدرة  التكنولوجيات   العالميالمنخفضة  ذات  االحترار  إحداث  التدريب  و؛  على  مواد  المزيد من  إعداد 

  الحاليةتحليل مواد ومعايير التدريب  و؛  د الكربون وغازات التبريد األخرىعلى التعامل مع ثاني أكسي

سطوانات القابلة إلعادة  الستخدام األ   مبادئ توجيهيةإصدار  و؛  للتدريب   وروبيالتحاد األاودمج معايير  

منخفضة على إحداث  ال  التكنولوجيات ذات القدرة إعداد وحدات تدريبية افتراضية جديدة على  و؛  التعبئة

فرض حظر و؛  (ثاني أكسيد الكربونو  R-290  المادة   القائمة على  التكنولوجياتاالحترار العالمي )أي  

ن الترويج للتكنولوجيا المعتمدة على ثاني أكسيد الكربوو ؛  انات غير القابلة إلعادة التعبئةعلى األسطو

المركزية التبريد  وحدة    وإيضاح؛  كبديل ألنظمة  أدوات الهيدروكربون  على    القائمةتبريد  ال تشغيل  مع 

التقنية  عالية  القدرات  تحكم  وبناء  اإللكترو   بشأن؛  التمدد  صمامات  )استخدام  )ألمانيا(    145,255نية 

 دوالر أمريكي(؛ 
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 قطاع خدمة التبريد  

لتو   )و(   اللوائح  في  تغييرات  والتراخيص اعتماد  الحصص  نظام  تنفيذ  تنشيطية  و؛  عزيز  عمل  حلقة  تنظيم 

المدربين   الهواء و    علىلتدريب  برنامًجا تدريبيًا    20ممارسات الخدمة الجيدة لمدربي التبريد وتكييف 

؛  منظمة التدريب التقني والمهني الذين تتم مساعدتهم لفنيي التبريد وتكييف الهواء بالتعاون مع مراكز  

أنشطة  و الهواءرابطة  دعم  المو؛  التبريد وتكييف  لتطوير وتنفيذ  الدعم  التي تقودهتقديم  ا حكومة عايير 

وتحديث  ألمانيا  وصيانة  التكنولوجيات    اإللكترونيموقع  ال،  لتعزيز  الالمخصص  القدرة  منخفضة  ذات 

 ؛يكي(دوالر أمر 170,000( )اليونيبعلى إحداث االحترار العالمي )

  ،الصناعية وإعادة التدوير   االستردادالثاني من خالل توفير معدات    غازات التبريدإنشاء نظام توزيع  و   )ز(  

متعددة االستخدامات، وأسطوانات التخزين، ومعدات المختبرات، ومعدات  ال  غازات التبريدوزجاجات  

 دوالر أمريكي(؛   240,000( )اليوئنديبي، وتنظيف األسطوانات ) شحن األسطوانات

 ورصد المشروع إدارة وحدة  

  تقديم ة في تنفيذ ورصد المرحلة الثانية، من خالل  المساعد تقديم  المشروع  ورصد  ستواصل وحدة إدارة  و  )ح(  

المصلحة  أصحاب  واجتماعات  التقارير  وإعداد  الجودة  ومراقبة  البيانات  ومعالجة  الفنية،    المساعدة 

  ، بما في ذلك تنفيذ دوالر أمريكي.   208,415، بتكلفة إجمالية قدرها  ةالمستفيد   للشركاتزيارات  إجراء  و

)  وتنسيق أمريكي(دو  110,000المشروع  )و؛  الر  المشروع  أمريكي(؛    65,415رصد  دوالر 

 (.اليوئنديبيدوالر أمريكي( )  23,000؛ وبناء القدرات )دوالر أمريكي( 10,000السياسات واللوائح )و

 

 األمانة   ةت وتوصيتعليقا

 تعليقات ال

 قانوني ال طار اإل

لواردات   -15 بالفعل حصًصا  اإلسالمية  إيران  جمهورية  حكومة  الهيدروكلوروفلوروكربونية أصدرت  المواد 

)  3,009  وقدرها  2020لعام   متري  قدراتطن    222,00طن  األوزون(   من  ذلكاستنفاد  في  بما  طن    1,981,81  ، 

( قدرات    طن   109.00متري  من  من  األوزون(  متري   1,027,27و    22  -الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد    طن 

في  المحدد  التي تقل عن الهدف  ب،  141  -الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون( من  من قدرات    طن   113,00)

، يمكن زيادة  ًء على متطلبات السوقبناواتفاقها مع اللجنة التنفيذية والهدف المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال.  

إلى  هذه   لتصل  الوطنية  األوزون،    247,33الحصة  استنفاد  قدرات  من  االتفاقأل  وفقاطن  وبروتوكول   هداف 

 مونتريال. 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

إزا   ةطخ  نم  لثانيةا   حلةرلما  عناصر   جميع  في  رزلمحا  إلضافيا  دم لتق ا  ألمانةا  ظتالح -16   واد لما  لةإدارة 

  لتي ، وا إلسالمية ا  رانيإ  يةورجمه  فيالسائدة    لحاليةا   يةدالقتصاا  ظروفلا   نم  مغرلا   علی  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهي ا

عن األموال بناًء على التقدم الجوهري    جامتثل طلب الشريحة الثالثة لشروط اإلفراو.  19-كوفيد  جائحة  ببسب   تتفاقم

المعتمدة   األنشطة  بشأن  عنه  إطارالمبلغ  السابقة    في  من    وبشأنالشرائح  أكثر  األم  20صرف  من  المائة  وال في 

  4,51؛ ومع ذلك، لم يتم صرف مبلغ كبير من األموال من الشرائح السابقة حتى اآلن )المعتمدة في الشريحة السابقة

 (. دوالر أمريكي الموافق عليهمليون   6,94 المبلغ من كيمليون دوالر أمري
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قدم  وردا على ذلك   -17 الوكالة  اليوئنديبي  ،  تم  ت (  والعنصرمعلومات تفصيلية إضافية )حسب  قد  أنه  دل على 

التي سيتم إنجاز مراحل التنفيذ الخاصة بها    تنفيذها  دوالر أمريكي لألنشطة الجاري   2,325,092بالفعل االلتزام بمبلغ

القادمة.   التي فرضها جائحة  وفي األشهر  القيود  تنفيذ  19-كوفيد أدت  إبطاء  الثانية  إلى  المرحلة  األنشطة في  ،  بعض 

تتطلب    وخاصة التي  لوجه.  إجراء  تلك  واالجتماعات وجًها  المحلي  والسفر  الشركات  إلى  الصددوزيارات  ،  في هذا 

 مانالمشروع وضع بروتوكوالت سالمة لض  والعاملين فيأصحاب المصلحة والوكاالت الثنائية والمنفذة  يتعين على  

. كما تباطأت عمليات شراء المعدات  للمخاطر  جميع األشخاص المشاركين في تنفيذ المشروعالحد األدنى من تعرض  

أ عانوا  والصين  أوروبا  في  الموجودين  الرئيسيين  الموردين  ألن  اإلغالق  وتسليمها  من  إلى  الذي  يًضا   إعاقةأدى 

، تمكنت الوكاالت  2020 آذار /العديد من الشركات قبل مارس أهليةاإلنتاج. ومع ذلك، نظًرا ألنه تم التحقق بالفعل من 

، بما في ذلك إعداد المواصفات الفنية للمعدات  الشراء الخاصة بها عبر اإلنترنت   الثنائية والمنفذة من تنظيم عمليات

 تقديم عطاءات عامة. ال يتطلب األمر ما، واختيار الموردين عندات، وصياغة وثائق العطاءزمةالال

المقدمة -18 المعلومات  إلى  بعمليااستناداً  تتعلق  بها  الملتزم  األموال  معظم  أن  إلى  األمانة  أشارت  شراء  ،  ت 

الموافقة على  ستساعد  ،  هذا األساس  علىوجديدة.  وبالتالي فهي غير متاحة لتمويل أنشطة  ،  المعدات الجارية وتسليمها

الثالثة حكومة جمهورية إيران اإلسالمية على مواصلة تنفيذ واستكمال تحو رغاوي البولي    شركاتبقية    يلالشريحة 

 المخطط لها في قطاع خدمة التبريد .  الفنية، ومواصلة أنشطة المساعدة  التبريد التجاري ويوريثان 

 يوريثانحالة قطاع رغوة البولي  

دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم الوكالة    701,375يجري خصم    2، (4)أ( )   84/74رر  لمقل  إعماال -19

دوالر أمريكي من الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليونيدو.    26,299  وقدرها

استهالك   في  المستمر  االنخفاض  مالحظة  عام  141  -الهيدروكلوروفلوروكربونمع  في  األمانة 2019ب  طلبت   ،

عظمه  في م  يعزىنخفاض في االستهالك  أن اال  اليوئنديبيتحديثًا للوضع في قطاع رغاوي البولي يوريثان. وأوضح  

التحديات    ت، الذي زادعلى الشركات استيراد المواد؛ وبسبب هذا الوضع  صعّب  الذي،  إلى الوضع االقتصادي الحالي

الطلب على منتجات رغوة البولي يوريثان )واالستهالك المرتبط  سينخفض  ،  تعقيدهمن    19-كوفيدالناجمة عن جائحة  

 2020أكثر في عام ( ب141 -لوروكربونالهيدروكلوروفبه من 

، هناك توقع بأن الوضع االقتصادي  ب 141  -الهيدروكلوروفلوروكربون  استهالك  انخفاضعلى الرغم من   -20

الهوا  وتكييف  التبريد  )ومعدات  يوريثان  البولي  رغوة  على  الطلب  وأن  يتحسن  المستويات  سوف  إلى  سيعود  ء( 

. إن المساعدة التي يتم تقديمها لهذه الشركات في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ، مما قد يزيد الطلب علىالطبيعية

منخفض على إحداث االحترار العالمي وتجنب احتمال ذي قدرة  األهمية لضمان االنتقال إلى بديل    في غايةهذا الوقت  

 . ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربونإعادة اعتماد 

والمن  -21 الثنائية  الوكاالت  شامل  تواصل  تحقق  إجراء  خطط  للشركاتفذة  يتضمن:  ،  ستردادلال  هاالمؤهلة 

دمت  ، والتحقق مما إذا كانت قد تقبها في المستقبل ألنشطة األعمال، وقدرتها المالية  وتقييم خطوط االئتمان الخاصة

الصدد هذا  وفي  لإلفالس.  ت  طلب  شمل،  بطلب  حالة  عن  مفصالً  تقريراً  الثالثة  مشروالشريحة  كل  من  حويل  ع 

المالية  مشروعات جدواها  ذلك  في  بما  واستهالك  الرغاوى،  ومعداتب141  -الهيدروكلوروفلوروكربون،  خط    ، 

 . (1))ج(  84/74لمقرر ل إعماال، األساس والتكنولوجيا البديلة

، الحظت األمانة أنه لم تطرأ أي تغييرات أخرى على المشروعات بخالف تلك  عند استعراض المعلومات -22

والثمانين.   الرابع  االجتماع  في  عليها  قطوالمتفق  يوريثان في  البولي  رغاوي  صغيرة    32حاليًا    يوجد،  اع  شركة 

لتحقق من األهلية  ، حيث سيتم االنتهاء من االيونيدو(  قبل  من  22و  اليوئنديبي  من قبل    10ومتوسطة يجب مساعدتها )

بحلول وقت تقديم الشريحة استكمالها    متوقعال) بذلك    19-كوفيد   فرضها جائحةتالقيود التي    سماح  فوروالجدوى المالية  

ا في  أنها ستستمر  التأكيد على  المنفذة  الوكاالت  والثمانين(. وكررت  الثامن  في االجتماع  مراقبة  الرابعة  لحفاظ على 

 متعدد األطراف. اليتبين أنها غير مؤهلة لن تتلقى تمويالً من الصندوق  ةشرك، وأن أي للشركات صارمة 

 
قد تحولتا    شركتين، أن  من بين أمور أخرىلسياسات الحالية، الحظت اللجنة،  ل  وفقا،  ية في االجتماع الرابع والثمانينأثناء الموافقة على الشريحة الثان    2

، باإلضافة  أمريكيدوالر  375,701 وقدره  التمويل المرتبط بهماسيتم خصم ، وم استبعادهما من المرحلة الثانية ، وتمواردهما الخاصة قبل بدء المشروع ب

 لشريحة الثالثة لليونيدو. ل االعتماد المخصصمن  دوالر أمريكي 26,299 وقدرهاإلى تكاليف دعم الوكالة 
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 قطاع تصنيع التبريد التجاري )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، ألمانيا( 

بأول   -23 يتعلق  التبريدشر  15فيما  أجهزة  لتصنيع  المجال  كة  والتزمت    التجاري  في  تحويالتها  أكملت  التي 

غاز ا األولي باستخدام  بعد ستة أشهر من إنتاجه  22  -الهيدروكلوروفلوروكربونبوقف تصنيع المنتجات القائمة على  

أوضح  البديل  التبريد الشركات    اليوئنديبي،  هذه  المتعلقة    مازالتأن  الفنية  المشكالت  لحل  إضافية  معدات  تنتظر 

  تشرين الثاني   /نظًرا ألنه من المتوقع تسليم المعدات في نوفمبروللمنتج النهائي.    الالزمةرونية  بصمامات التمدد اإللكت

 ه/ تموزبحلول يولي  22  -الهيدروكلوروفلوروكربون، ستتوقف هذه الشركات عن تصنيع المعدات القائمة على  2020

2021 . 

كانت    شركة  15من قبل    R-290  المادة   علىالقائم  التأكيد على أن نتائج اإلنتاج    اليوئنديبي، كرر  ومع ذلك -24

التكنولوجيا.  وأن  إيجابية.   استيعاب  ومع  اآلن  حتى  تصنيعها  تم  التي  الناتجة  المعدات  عن  راضية  ستتم  والشركات 

التبريد   لغاز  الحالية  التوريد  بسلسلة  المتعلقة  التحديات  اثن  R-290معالجة  توزيع  ت بمساعدة  منشآت  من  غازات ين 

لشركات وريد غاز البروبان المنتج محليًا، وتمركز قنوات التوزيع لتنظيم تمن أجل  ا المشروع،  متي يدعمهالال  التبريد

الوكاالت األخرى لتزويد مراكز  الاون  تعال على  اليوئنديبي  يحافظ    وكذلكالمحلية.   التقني والمهني  وثيق مع  التدريب 

 القابلة لالشتعال.  غازات التبريدباألدوات والمعدات الالزمة لتدريب الفنيين على التعامل مع 

للمساعدة   -25 أنها أعطت األولوية  أيًضا  ألمانيا  التصنيع خالل عام    الفنيةأوضحت حكومة  ،  2020في قطاع 

بريد التجاري وتكنولوجيا  توفير الكتيبات والمعلومات التقنية المترجمة إلى اللغة المحلية بشأن: تحويل الت  التي تضمنت 

 . الخزانةوالخطط الكهربائية و رسومات  التبريد والمخططات

 قطاع خدمة التبريد 

  نيسان  /التنفيذ في أبريل  أنه تم توقيع اتفاق   اليونيب، أوضح  الشريحة الثانيةعدم الصرف من  توضيح    عند -26

مايو  2020 في  األولى  الدفعة  سداد  أنه.  2020  أيار   /وتم  الكتيبات    ورغم  طباعة  مثل  أنشطة  من  االنتهاء  تم 

العامة التوعية  ومواد  االفتراضية  تقري  ،واالجتماعات  بعد  اليونيب  يتلق  مالياً  لم  األنشطة  يتعلق راً  ال بهذه  وبالتالي   ،

بعد.  يمك مصروفات  أنه  على  عنه  اإلبالغ  حل  ون  في   المشكلةتم  عنها  اإلبالغ  تم  التي  األموال  بتحويل  المتعلقة 

 3االجتماع الرابع والثمانين. 

، أوضحت الوكاالت الثنائية  لى األنشطة في قطاع خدمة التبريد ع  19-كوفيد جائحةتأثير طريقة فيما يتعلق ب -27

، ولكن لم يتم إلغاء أي أنشطة.  مقرر وجهاً لوجهالضروري تأجيل التدريب المباشر الوالمنفذة المشاركة أنه كان من  

واالجتماعات في مساحات افتراضية، لكنه يواجه تحديات في االتصال؛ في الوقت    نظم المشروع بعض التدريباتو

،  متوقع أنه مع رفع القيود من الو، ستستمر هذه األنشطة على أساس محدود بقدر ما تسمح به إمكانية االتصال.  الحالي

 . 2021يمكن استئناف األنشطة المؤجلة تدريجياً في عام 

 

 4الجنسانية سياسة ال تنفيذ  

 

، يوجد عدد قليل من السجالت أو اإلحصاءات الرسمية المتعلقة بنسبة النساء العامالت  في الوقت الحاضر  -28

و يوريثان  البولي  رغوة  قطاعات  وفي  اإلسالمية.  التبريد  إيران  جمهورية  في  الهواء  متطلبات  وتكييف  مع  تماشياً 

عالجنسانيةسياسة  ال الوطنية  األوزون  وحدة  تعمل  اإلدارة ،  وهياكل  المشروع  لجان  تكون  أن  ضمان  ات  وترتيب  لى 

الجنسين  بين  متوازنة  القرار  المراقبة  في صنع  النساء  وإشراك  ذلك،  على  االختيار. عالوة  ستقوم وعمليات  وحدة    ، 

الوط االجتماعياألوزون  النوع  بيانات مصنفة حسب  التوو؛  نية بجمع  التوظيفضمان  لجان  في  الجنسين  بين  ؛  ازن 

تخصيص الموارد إلدراج  و؛  ة الثانيةتشجيع النساء على المشاركة في األنشطة والفعاليات التي هي جزء من المرحلو

 
خزانة      3 إيران اأنشأت  جمهورية  في  المنفذين  للشركاء  المدفوعات  لتسديد  المتحدة  لألمم  العامة  األمانة  لوكاالت  مباشرة  مصرفية  قناة  المتحدة  ألمم 

 اإلسالمية. 
القرار      4 دورة   84/92طلب  مراحل  جميع  في  الجنساني  المنظور  مراعاة  تعميم  بشأن  التشغيلية  السياسة  تطبيق  والمنفذة  الثنائية  الوكاالت  من  )د( 

 المشروع.
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العمل    حلقات؛ ومناقشة قضايا النوع االجتماعي خالل  اتعوشراالجتماعي في ميزانيات الم   األنشطة المتعلقة بالنوع

 المواضيعية. 

 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة 

 

قطاعي   -29 في  التحول  عمليات  تدعم  أنظمة  اإلسالمية  إيران  جمهورية  حكومة  الرغوة  تصنيع  أصدرت 

، فرضت الحكومة هواء للغرفة خالل المرحلة األولىمكيفات العند االنتهاء من تحويل قطاع تصنيع  ووتكييف الهواء.  

على   القائمة  الجديدة  التصنيع  قدرة  على  من    22  -الهيدروكلوروفلوروكربونحظراً  الثاني   /يناير  1اعتباراً    كانون 

د  ب النقي أو الموجو141 -الهيدروكلوروفلوروكربون حظراً على استيراد واستخدام أيضا ستفرض الحكومة و. 2020

البوليوالت   رغ  المخلوطةفي  لتصنيع  مشرمسبقًا  اكتمال  عند  يوريثان  البولي  الرغوة.    اتعووة  قطاع  في  التحويل 

المجال  التبريد  شركاتالتزمت  و تلقت مساعدة )من خالل مجموعة  التجاري  في  بالتوقف عن  ال  أدوات  التي  تحويل( 

تستخدم   التي  المنتجات  مادة      22  -الهيدروكلوروفلوروكربونتصنيع  باستخدام  األولي  إنتاجها  من  أشهر  ستة  بعد 

في الشريحتين الثانية والثالثة  األدوات    مجموعاتكات األخرى التي سيتم تزويدها ب؛ كما التزمت الشرR-290التبريد  

   بفعل الشيء نفسه.

 

 خاتمة

 

اإلسالمية   استمرت  -30 إيران  جمهورية  لتر  في  حكومة  لنظامها  الفعال  استيراد  وحصص  خيص  ا التنفيذ 

الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتصدير   استهالك  المواد  ألهداف  االمتثال  وتحقيق  الهيدروكلوروفلوروكربونية،    المواد 

المستقل.  2019لعام   التحقق  تقرير  الذي أكده  النحو  المتعلو، على  الرغم من الصعوبات  المواد  على  الخام  قة بتوريد 

التي    وكذلك،  والمعدات  جائحةتالقيود  والمنفذة    تستمر،  19-كوفيد  فرضها  الثنائية  في  المحرز  التقدم  في  الوكاالت 

المجال  التبريد    شركاتتحويل   يوريثان.    التجاريفي  البولي  قطاع رغوة وورغوة  تقرير مفصل عن حالة  إعداد  تم 

،  تأجيل أنشطة التدريب وجهاً لوجه   على الرغم منوح المستقبلية.  البولي يوريثان وسيستمر تحديثه وتقديمه في الشرائ

  الفنية، بما في ذلك تقديم المساعدة  يذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد تقدمت جمهورية إيران اإلسالمية أيًضا في تنف

التبريد   أنظمة  الكربون  بإلدخال  أكسيد  الحرجة  ثاني  التبريد  فوق  المجال  في  وإنتاجالتجاريفي  -ISOمعيار  ال  ، 

ذات القدرة  ، وندوات عبر اإلنترنت حول برنامج االعتماد والبدائل  ة إضافية للفنيين باللغة المحليةومواد فني  5149-1

في المائة من    20  ونسبتهاحققت الوكاالت الثنائية والمنفذة عتبة الصرف  ومنخفضة على إحداث االحترار العالمي.  ال

 لمائة من األموال المعتمدة. في ا  35الشريحة السابقة وصرفت 

 

 توصية ال

 

 ط اللجنة التنفيذية علما بما يلي:اتوصي أمانة الصندوق بأن تح -31

 

إدارة   ( أ) خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  تنفيذ  عن  المرحلي  المواد  التقرير  إزالة 

 في جمهورية إيران اإلسالمية؛  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

دوالر     26,299وقدرهاتكاليف دعم الوكالة    دوالر أمريكي، زائد   375,701  ه سيتم خصم الحظ أنوت (ب)

 (؛  4)أ( )  84/74لمقرر ل إعماال،  ليونيدول االعتماد المخصصمن  أمريكي
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الصناعية  و   )ج(   للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  من  اإلنمائي تطلب  المتحدة  األمم  وبرنامج    )اليونيدو( 

وإيطاليا    )اليوئنديبي( ألمانيا  يستمروا فيوحكومتي  تمويل    -تقديم    أن  تقرير    -مع كل طلب شريحة 

كلمفصل   تحويل  حالة  مشر  مشروع  عن  ال   الرغاوى  اتعومن  المرحلة  في    يشمل ثانية  المشمولة 

المالية البديلة  ب  141  -الهيدروكلوروفلوروكربونستهالك  ال  الحالي  مستوىوال  الجدوى  والتكنولوجيا 

الصندوق   من  اإلجمالية  والتكلفة  حسب    متعددالالمختارة  المشترك،  التمويل  ومستوى  األطراف 

 )ج(. 74/ 84لمقرر ل  وفقا، االقتضاء 

 

الثانيةكذلك  و -32 المرحلة  من  الثالثة  الشريحة  الشاملة على  بالموافقة  الصندوق  أمانة  إدارة    توصي  من خطة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد  اإلسالمية  إزالة  إيران  تنفيذ  لجمهورية  وخطة  -2020  للفترة   المقابلة  شريحةال، 

 ، بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه: 2022

 تمويل المشروع عنوان المشروع 

 )دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم 

 )دوالر أمريكي(

 المنفذة الوكالة 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )أ(

 )المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة( 

 اليوئنديبي  91,559 1,307,980

الهيدروكلوروفلوروكربونية  )ب( المواد  إزالة  إدارة   خطة 

 )المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة( 

 اليونيدو  36,680 524,000

إدارة   )ج(  الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة  المواد   إزالة 

 )المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة( 

 ألمانيا  32,417 285,009

الهيدروكلوروفلوروكربونية  )د( المواد  إزالة  إدارة   خطة 

 )المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة( 

 اليونيب  21,129 170,000

 

________________ 


