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  اللجنة التنفيذیة للصندوق المتعدد األطراف

  لتنفيذ بروتوآول مونتریال 

  األربعون الحادي وجتماعاال

  2003دیسمبر  / آانون األول 19-17،مونتریال
  

  

  
  جمهوریة إیران اإلسالمية : مشروعمقترح 

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي  
 :القضاء التدریجي

  

البرنامج  (CFCریجي على خطة وطنية للقضاء التد •
 )التنفيذ السنوي األول

ألمانيا وفرنسا واليابان برنامج األمم   
المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 

 الصناعية 
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  ورقة تقييم المشروع
  إیران 

 طن من 4221  )2001(ي القطاعات استخدام المواد المستنفدة لألوزون ف القضاء التدریجي:القطاعات
قدرات استنفاد 

  األوزون
  آج/ دوالر10          :بدایات فعالية التكاليف في القطاع الفرعي

  :عنوان المشروع
  )برنامج التنفيذ السنوي األول (CFCالخطة الوطنية للقضاء التدریجي على )  أ(

 متعددة بيانات المشروع

 الخطة الوطنية 

ن من قدرات استنفادأطنا(استهالك الشرآة 
 )األوزون

1,708.4 

أطنان من قدرات استنفاد(أثر المشروع 
 )األوزون

1,708.4* 

 84 )أشهر(مدة المشروع 
 490,984 213,000 265,470161,584135607415,397 )بالدوالرات(المبلغ المطلوب مبدئيا 

 5,019,430 213,000 6,162,0721,615,8352,009,0682,116,180 )بالدوالرات(التكلفة النهائية للمشروع 
    )أ(التكاليف الرأسمالية اإلضافية  
    )ب(تكاليف الطوارئ  
    )ج(تكاليف التشغيل اإلضافية  
مجموع تكاليف المشروع 

 )ج+ب+أ(
   

 100 (%)الملكية المحلية  
 0 (%)عنصر التصدیر  

 490,984 213,000 265,470161,584135,607415,397 )بالدوالرات(المبلغ المطلوب 
 **10.00 )آج/دوالر(فعالية التكاليف 

    هل تأآد التمویل من الجهة النظيرة؟
 مرآز حمایة طبقة األوزون، إدارة البيئة وآالة التنسيق الوطنية

برنامج األمم  اليابان فرنسا ألمانيا الوآالة المنفذة
المتحدة 
 اإلنمائي

رنامج األمم ب
 المتحدة للبيئة

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 
 الصناعية

 توصيات األمانة
    )بالدوالرات(المبلغ الموصي به 
أطنان من قدرات استنفاد(أثر المشروع 

 )األوزون
   

    )آج/دوالر(فعالية التكاليف 
    )بالدوالرات(تكاليف دعم الوآالة المنفذة 

ع التكاليف على الصندوق متعدد األطرافمجمو
 )بالدوالرات(

   

وأثر الشریحة األولي هو صفر من قدرات استنفاد .  طن من قدرات استنفاد األوزون1708.4مجموع أثر الخطة هو  *
  .األوزون

  تكاليف فعالية خطة القضاء التدریجي  **



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/38 
 

 

 3

  وصف المشروع

  معلومات أساسية عن القطاع

  وصورة عامة عن القضاء التدریجي) لمرفق ألف من المجموعة األوليا( CFCاستهالك 

 طن من قدرات استنفاد 1708.4 : آنقطة بدایة تبلغ2 اختارت إیران الخيار 35/37طبقا للمقرر 
 األوزون

المؤهل للتمویل حتى االجتماع الحادي  CFCsاالستهالك المتبقي من 
 )، الحكم باء35/57طبقا للمقرر (واألربعين 

 طن من قدرات استنفاد 1708.4
 األوزون

المقدمة للتمویل حتى االجتماع الحادي  CFCأثر جميع مشروعات 
  واألربعين

 طن من قدرات استنفاد 1708.4
 األوزون

المؤهل للتمویل عقب الموافقة على  CFCsاالستهالك المتبقي من 
  المشروعات المقدمة إلى االجتماع الحادي واألربعين

درات استنفاد صفر طن من ق
 األوزون

 طن من قدرات استنفاد 4437.8  2002المبلغ عنه في عام  CFCاستهالك 
  األوزون 

  

قدمت حكومة ألمانيا، نيابة عن جمهوریة إیران اإلسالمية، إلى االجتماع الحادي واألربعين خطة   1
  . CFCوطنية للقضاء التدریجي على 

في البلد  CFCsإلى القضاء النهائي على  CFC ي علىالخطة الوطنية للقضاء التدریجسوف تؤدى   2
 وسوف تساعد حكومة جمهوریة إیران اإلسالمية على تلبية أهداف االمتثال في استهالك 2010بحلول عام 

CFC  2007 و 2005بحلول عامي.  

د  المتخذ في اجتماع اللجنة التنفيذیة الثامن والثالثين من حكومة إیران إعدا38/55طلب المقرر   3
في مختلف القطاعات  CFC تحدد بوضوح وتفسر استهالك CFC الخطة الوطنية للقضاء التدریجي على

وبناء على ذلك، قام هذا المقرر . والقطاعات الفرعية وأي فروق بين هذا واالستهالك السابق المبلغ عنه
  .بتوجيه إعداد خطة القضاء الوطنية

قائم على األداء یوفر أساسا اتفاقا بين حكومة  CFCلى إن خطة القضاء الوطنية هو مقترح للقضاء ع  4
تتاح (بهذه الوثيقة  CFC الخطة الوطنية للقضاء التدریجي علىومرفق نسخة من . إیران واللجنة التنفيذیة

  ).المرفقات بهذه الخطة عند طلبها

ات الرغاوى وتقوم الخطة الوطنية للقضاء التدریجي على عمليات المسح والخطط الحالية في قطاع  5
وتشمل معلومات تفصيلية عن جميع . والمذیبات وخدمة التبرید والقطاعات الفرعية إلنتاج أجهزة التبرید

وسيجرى القضاء . القطاعات وتستكمل جميع عمليات المسح الحالية وتضع استراتيجية شاملة لتنسيق التنفيذ
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األوزون من مواد المرفق ألف من  من قدرات استنفاد 1708.4التدریجي على مجموع استهالك یبلغ 
. المجموعة األولي بناء على هذا البرنامج بما في ذلك مشروعات استثماریة تمت الموافقة عليها ولم تنتهي بعد

  .  وحددت حكومة ألمانيا أن طلب التمویل قائم على القواعد والخطوط التوجيهية الحالية للجنة التنفيذیة

في البلد وتضع تفاصيل للقطاعات  CFCوطنية توضح حالة استهالك وأشير إلى أن خطة القضاء ال  6
وتستخدم الخطة مزیجا من . الفرعية وتخصيص االستهالك المتبقي الذي یمكن أن یمول مشروعات وأنشطة

ویشمل المقترح .السياسات والقواعد والحوافز المالية لدعم القضاء التدریجي في مختلف القطاعات الصناعية
المساعدة التقنية الضروریة لدعم قدرات الصناعة وقيام الوآاالت المعنية باالستثمار ووضع أیضا عناصر 

  .قواعد وزیادة الوعي العام وأنشطة المشارآة

تقترح الخطة استراتيجية لإلدارة والتنفيذ بما في ذلك برنامج رصد لضمان التنفيذ الناجح والفعال لهذا   7
    .CFCسوف تربط عمليات الصرف بتأآيد تحقيق أهداف خفض و. CFCالبرنامج للقضاء التام على 

تحتوى خطة القضاء التدریجي الوطنية على خطط عمل للقضاء التدریجي على العناصر الستة   8
  :التالية

  ؛CFC-113القضاء التدریجي على   *  

  القضاء التدریجي على االستهالك المتبقي في قطاع الرغاوى؛  *  

في القطاع الفرعي إلنتاج أجهزة  CFCاالستهالك المتبقي من القضاء التدریجي على   *  
  تجميعها؛/التبرید

  في القطاع الفرعي لخدمة التبرید وتكييف الهواء؛ CFCsالقضاء التدریجي على   *  

  في القطاع الفرعي لخدمة أجهزة تكييف السيارات؛ CFCالقضاء التدریجي على   *  

  . يذ المشروع ورصدهالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتنف  *  

وتبلغ . ویرد وصف لكل عنصر من هذه العناصر بالتفصيل في خطة القضاء التدریجي الوطنية  9
التكاليف الشاملة المقدرة للقضاء التدریجي على هذه العناصر زائدا المساعدة التقنية ورصد المشروع 

  .  مليون دوالر لنفقات الوآالة1.639 مليون دوالر بما في ذلك 18.775

وتعمل حكومة ألمانيا باعتبارها الوآالة المنفذة الرئيسية للخطة بالتعاون مع حكومة فرنسا وحكومة   10
. برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةاليابان و

الخطة المرتبطة باإلدارة المالية والنقل والتموین وحكومة ألمانيا مسؤولة عن مدى من األنشطة المحددة في 
  . في التنفيذ والتنسيق بين الوآاالت والمؤسسات المشارآة والرصد واإلبالغ

إن توزیع التمویل وتوفير المساعدة التقنية إلى الشرآات سيقوم على استخدام الشرآات المستهلكة لـ   11
CFC .  ي على القضاء التدریجوتتطلب طرائق تنفيذ خطةCFC من الشرآات أن تكون استباقية وتستخدم 

القواعد والمبادئ التوجيهية القائمة التالية آجزء من هذا البرنامج والتي تتمشى مع مبادئ التمویل في 
  .الصندوق متعدد األطراف
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  :وتقوم اإلدارة والرصد على أساس مؤشرات أداء عدیدة  12

  ؛CFCتحقيق أهداف القضاء التدریجي على   *  

  تحقيق التقدم بناء على عالمات؛  *  

  االنتهاء من المشروعات الجاریة والجدیدة في الخطة؛  *  

  استدامة األنشطة المضطلع بها في الخطة؛  *  

   ؛CFCاالنتهاء من تحول الشرآات إلى تكنولوجيات خالية من   *  

  فعالية التدریب والمساعدة التقنية؛  *  

  ؛CFC تحقيق أهداف القضاء التدریجي على  *  

  .CFCمواصلة رصد قاعدة بيانات وسجالت استهالك   *  

 .   سوف تستخدم المؤشرات التي یمكن قياسها لتحقيق التقدم في أنشطة اإلبالغ  

  

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

 من قدرات 5231.8 مشروع استثماري للقضاء التدریجي على 105وافقت اللجنة التنفيذیة على   13
 مليون 57.5وخصص مبلغ . في إیران CFCالمستخدم في القطاعات المستهلكة لـ  CFCوزون من استنفاد األ

الذي تم القضاء عليه والذي یتعين القضاء  CFCویتجاوز مجموع استهالك . دوالر لتنفيذ هذه المشروعات
اس االستهالك عليه من المشروعات الجاریة، بما في ذلك خطة القضاء التدریجي الوطنية المقترحة، خط أس

في إیران مستخدمة   CFCوقامت األمانة بتحليل النمط التاریخي الستهالك .  في المائة52الموضوع بنسبة 
البيانات المقدمة في خطة القضاء التدریجي الوطنية والبيانات المتاحة من قاعدة بيانات األمانة مثل إجمالي 

 الذي استهلكته الصناعات والمستعملين النهائيين  CFCئل وبدا CFCالناتج المحلي للنمو والحجم المتراآم لـ 
واستنتجت األمانة . وغيرها CFCومعدالت نمو اإلنتاج في الشرآات التي تحولت إلى تكنولوجيات خالية من 

 في CFC التي أدت إلى المبالغة في استهالك CFCمن هذا التحليل عدم وجود دقة في جمع البيانات عن 
مة ألمانيا بأن البيانات المبلغ عنها تمثل أفضل دقة یمكن التوصل إليها بناء على الظروف وتسلم حكو. الماضي

وأوضحت حكومة . السائدة في البلد الذي یمر بمرحلة انتقال من التخطيط المرآزي إلى اقتصاد السوق الحرة
مسح التي تم االضطالع  قائمة على أساس عدد من عمليات الCFCألمانيا أن البيانات الحالية لالستهالك من 

واقترحت حكومة ألمانيا .بها مؤخرا في غالبية القطاعات والقطاعات الفرعية الصناعية والمستعملين النهائيين
  .  إمكانية استخدام هذه البيانات بدرجة عالية من الثقة لتلبية أهداف خطة القضاء التدریجي الوطنية

وتشمل هذه المسألة . انات المتعلقة بقطاع التبرید في إیرانآان هناك تاریخ طویل من التناقض في البي  14
اختالفات في المعلومات التي تقدمها الوآاالت المنفذة إلى األمانة خالل السنوات األربع الماضية فيما یتعلق 
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بعدد الشرآات العاملة في القطاع وأسمائها وأماآنها ومستویات إنتاجها واستهالآها من المواد المستنفدة 
واضطلعت الوآاالت المنفذة والوحدة الوطنية ). القطاعات الفرعية(ألوزون وتواریخ إنشائها وتصنيفها ل

وتم وضع جداول آثيرة وذآر مئات من . لألوزون بالعدید من عمليات المسح لتوضيح المشاآل الحالية
  . ن حاسمةالشرآات التي تم ترتيبها في فئات ومجموعات مختلفة، ولم تكن نتائج هذه التماری

وخالل إعداد خطة . بذلت محاولة في الخطة للتصدي لمسألة التناقض في البيانات في قطاع التبرید  15
 شرآة في القطاع الفرعي إلنتاج أجهزة التبرید على أنها 92القطاع، تم االضطالع بمسح آخر وحددت 

. نا من قدرات استنفاد األوزون ط494مؤهلة للمساعدة من الصندوق متعدد األطراف بمجموع استهالك یبلغ 
 شرآة على أنها تعمل في تجميع معدات التبرید وتقوم بشحنها 58وباإلضافة إلى ذلك، حددت مجموعة من 

وعقب مناقشات مع . طنا من قدرات استنفاد األوزون لم تحدد في السابق 137یبلغ  CFCباستهالك من 
تبقي المؤهل في القطاع الفرعي إلنتاج أجهزة التبرید سوف حكومة ألمانيا، تم االتفاق على أن االستهالك الم

 طنا من قدرات استنفاد األوزون، تمشيا مع 55یستخدم لحساب التكاليف اإلضافية التي یمكن البقاء عليها عند 
الفهم الذي تم التوصل إليه من خالل المشاورات مع الوآاالت المنفذة والوحدة الوطنية لألوزون وحكومة 

  .لتي قدمت تقریرا إلى االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذیةإیران ا

 طنا من قدرات استنفاد األوزون لدى شرآات تبرید 135تم االتفاق على التسليم بوجود استهالك یبلغ   16
وتم االتفاق أیضا على تناول هذا االستهالك بواسطة توفير التمویل الضروري من خالل المساعدة . صغيرة
  .ية في القطاع الفرعي لخدمة التبریدالتقن

 التي حددت في قطاع المذیبات تخص خط اإلنتاج القدیم CFC-113 طنا من 40إن االدعاء باستهالك   17
وقد تمت الموافقة في االجتماع السابع والعشرین للجنة التنفيذیة على .  ألجهزة الضغطICMCفي مصنع 

ووافقت . ة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الوآالة المنفذةعلى أن تكون منظم ICMCمشروع لتحویل مصنع 
ولهذا، . حكومة إیران على عدم طلب أي مساعدة من الصندوق متعدد األطراف یرتبط بخط اإلنتاج القدیم

  .غير مؤهل للتمویل CFC-113یبدو أن استهالك 

بت من حكومة ألمانيا توضيحا أآدت األمانة على أهمية اإلنشاء المبكر لنظام لتنظيم الترخيص وطل  18
وتم إخطار األمانة بأن نظام الترخيص جرى صياغته بمساعدة . عن التواریخ المخططة الستخدام هذا النظام

خبير من الهند باعتباره تعاونا بين الجنوب والجنوب ممول من برنامج المساعدة على االمتثال لبرنامج األمم 
ولم ترد معلومات عن . 2003أآتوبر /لترخيص بحلول نهایة تشرین األولویتوقع نشر قواعد ا. المتحدة للبيئة

  .حدوث هذا وقت إعداد هذه الوثيقة

تمت اإلشارة في أقسام عدیدة من الخطة بتوقع مشروعات إضافية في قطاعي األیروصول الطبي   19
كامل على مواد المرفق والحظت األمانة أن المقترح مقدم باعتباره خطة للقضاء ال. والمذیبات على التوالي

ویشمل مشروع االتفاق الذي قدمته حكومة ألمانيا حكما بأن . في إیران) CFCs(ألف من المجموعة األولي 
في  CFCهذا هو مجموع التمویل المتاح إلیران من الصندوق متعدد األطراف للقضاء الكامل على استخدام 

. المبلغ عنه في إیرانCFCs تبار مجموع استهالك وبالمثل، یأخذ القضاء التدریجي في عين االع. البلد
وأشارت األمانة إلى حكومة ألمانيا بأنه على هذا األساس، لن تصبح المشروعات اإلضافية المشار إليها بأنها 

وأجابت حكومة ألمانيا بأن حكومة إیران وافقت على عدم . قيد النظر لتقدیمها في المستقبل مؤهلة للتمویل
. تمویل لمشروعات أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة من خطة القضاء التدریجي الوطنيةتقدیم طلبات لل

ومع ذلك، استبقت حكومة ألمانيا عنصر أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة في الخطة آأساس لمناقشة 
  .احتمال طلبات من أجل التمویل في المستقبل
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اصر الرئيسية لخطة القضاء التدریجي الوطنية في یرد مقترح تحویل أجهزة الضغط في قائمة العن  20
 Parsتناقش حكومة جمهوریة إیران اإلسالمية وحكومة اليابان إدراج تحویل شرآة :"الحاشية التالية

Compressor manufacturing Companyفي خطة عمل اليابان، وال یطلب أي تمویل في هذه المرحلة  (
ألمانيا، أشارت األمانة إلى أن خطة القضاء التدریجي المقترحة تأخذ وفي رسالتها إلى حكومة ).  51صفحة (

 المبلغ عنه في إیران وتشير اللغة التي تم بها صياغة االتفاق CFCفي عين االعتبار مجموع استهالك 
وطلبت األمانة من حكومة ألمانيا أن تنقح خطة . بوضوح على أن المشروعات في المستقبل لن تؤهل للتمویل

  .ء التدریجي الوطنية بناء على ذلكالقضا

تقوم حاليا األمانة وحكومة ألمانيا بمناقشة مستوى التكاليف اإلضافية المؤهلة للتمویل ومشروع   21
وسوف تقدم المشورة بشأن نتائج هذه . االتفاق بين اللجنة التنفيذیة وحكومة جمهوریة إیران اإلسالمية

  .ستعراض المشروعات حسب االقتضاءالمناقشات قبل اجتماع اللجنة الفرعية ال

  التوصيات

  .معلقة  22

- - -  


