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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  العراق
االجتماع الذي اعتمد   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  فيه
  مقياس التحكم

بحلول عام   13.82  الخامس والستين  اليونيب (رئيسية)، واليونيدو  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة المواد 
2015  

 

(المرفق جيم المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  األولى)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  101.75   2013السنة: 

 

  2013  السنة:  للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية ثالثا(
والسيرواإل  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوى

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
  101.75    97.6 2.8     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 108.4  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 108.4  : 2010-2009لفترة لخط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  93.4  المتبقي: 14.98  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2016 2015  ) خطة األعمالخامسا(

 4.2 3.3 0.9  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليونيدو

  354,750  279,500 75,250  التمويل (دوالر أمريكي)

  

  اليونيب

 8.3  8.3  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  735,556  735,556  التمويل (دوالر أمريكي)

 

 Total 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ) بيانات المشروعسادسا(
 ال يوجد 97.54 97.54 97.54 108.38108.38ال يوجد ال يوجدحدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
 )األوزون

 ال يوجد 93.4 93.4 93.4 102.297.7ال يوجدال يوجد

التمويل الموافق 
  عليه

 (دوالر أمريكي)

 660,000 220,000 0 325,000 115,000000تكاليف المشروع اليونيب

 82,600 27,634 0 40,822 14,144000تكاليف الدعم

 520,000 210,000 0 230,000 80,000000تكاليف المشروع اليونيدو
 39,000 15,750 0 17,250 6,000000تكاليف الدعم

   التمويل الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية

 (دوالر أمريكي)
 195,000 0 0 0 195,000000تكاليف المشروع

 20,144 0 0 0 20,144000تكاليف الدعم
اعتماده في إجمالي التمويل المطلوب 

 (دوالر أمريكي) ھذا االجتماع
 555,000     555,000     المشروع تكاليف

 58,072     58,072     تكاليف الدعم
  

 للنظر فيه بصفة فردية توصية األمانة
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 وصف المشروع

تمويل لطلبا  الرابع والسبعينالوكالة المنفذة، إلى االجتماع بصفته  قدم اليونيب، العراقنيابة عن حكومة   -1
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.لشريحة الثانية من المرحلة األولى من ا

  مقدمة

، دوالر أمريكي 1,180,000 بقيمةللعراق  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  اعتماد تم     -2
 195,000 بقيمةيل المطلوب للشريحة األولى التمووكان واليونيدو.  تين اليونيبوكالالباإلضافة إلى تكاليف دعم 

في في المائة فقط من التمويل المعتمد من حيث المبدأ) نظرا للوضع السياسي واألمني  16.52(أي  دوالر أمريكي
في إطار  التي تم شراؤھاالطويلة التي تفرضھا السلطات الجمركية على المعدات  الجمركي البلد وإجراءات التخليص

 لإلزالة.نية الخطة الوط

 تفاقاالعداد إلطويلة العملية ال)، بسبب 2011تشرين الثاني /في نوفمبر المعتمدةتنفيذ الشريحة األولى (تأخر      -3
األنشطة  اقتصرتفقط. وبالتالي،  2015آذار مارس/ 26في  ه، الذي تم توقيعاليونيببين حكومة العراق و المعقود

سترداد وإعادة االآلة  لصيانة، وشراء األدوات والمواد الالزمة 1اإلنفاذنشاء لجنة المنفذة خالل الشريحة األولى على إ
إلى العراق في وتسليمھا الموقع  في عادة االستخدامإل/  لالسترداد لإلزالةتدوير المنصوص عليھا في الخطة الوطنية ال

بسبب اإلجراءات المطولة للتخليص ، فقط 2015 /نيسانعلى المستفيدين في أبريلوزعت التي و ،2014 ه/تموزيولي
 الجمركي.

 التزمتإلى حقيقة أن الحكومة  اليونيب وبالنظر إلى التأخير في تنفيذ الشريحة األولى، استرعت األمانة انتباه     -4
من قدرات استنفاذ األوزون طن  108.39 قدرهمن خط األساس  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  بخفض

طلب الشريحة الثانية وقدم ؛ 2015كانون الثاني يناير/ 1حلول قبل استنفاد األوزون من قدرات طن  93.40إلى 
، أي بعد 2015لعام مبرمجة الشريحة الثالثة (واألخيرة)  ت؛ وكانفقط 2015، في عام 2013مبرمجة أصال لعام ال

  .2015المرحلة األولى من الخطة في عام لن تكتمل على ھذا األساس، والشريحة الثانية. الموافقة على سنتين من 

من أجل  2015 /كانون األولاألمانة النظر في تمديد المرحلة األولى إلى ما بعد ديسمبر تونتيجة لذلك، اقترح     -5
 وتعديلاللجنة التنفيذية،  العتمادھا منللمرحلة األولى  معدلةتنفيذ األنشطة المخطط لھا، وإعداد خطة عمل بالسماح 
  .المعدلةبين حكومة العراق واللجنة التنفيذية على أساس خطة العمل  المعقوداالتفاق 

 
للفترة المتبقية من المرحلة  معدلةخطة عمل  اليونيب مزيد من الدراسة مع حكومة العراق، قدمإجراء البعد و     -6

األنشطة وخالل تنفيذ الشريحة األولى. األولى من الخطة مع األخذ في االعتبار اقتراح األمانة والخبرة المكتسبة 
إدارة إزالة المواد ھي نفسھا تلك المقترحة في خطة  المعدلةالمقترحة ومستويات تمويلھا في الخطة 

تعديالت وأجريت )، 2017إلى  2015من إعادة برمجة األنشطة فقط ( تتمو. الھيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
حيث اعتبر واليونيدو (وخاصة لشراء المعدات  اليونيب الثانية والثالثة وكذلك بين في توزيع التمويل بين الشريحتين

خلطات ومعدات التدريب لضافية لالمتنقلة اإلمعرفات الشراء لليونيدو بأن يعھد  فعاليةكثر األ سيكون منأنه  اليونيب
  مراكز التدريب). لتحديث

 
ة العراق الموافقة على الشريحة الثانية من الخطة بتكلفة إجمالية طلب حكومت، المعدلةعمل الاستنادا إلى خطة      -7

بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 325,000، تتألف من دوالر أمريكي 613,072قدرھا 
 17,250 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 230,000و، دوالر أمريكي لليونيب 40,822

لفترة من عن تنفيذ الشريحة األولى وخطة تنفيذ الشريحة ل امرحلي اتقرير الطلبلليونيدو. ويشمل  دوالر أمريكي
  .2017إلى  2015

  

                                                 
  .الجودة وضبطمارك والجھاز المركزي للتقييس الھيئة العامة للجووزارة التجارة وزارة الصناعة والمناجم، ون وزارة البيئة متضم اللجنة ممثلين    1
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  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

المواد من  من قدرات استنفاذ األوزون طن 96.83استھالك عن حكومة العراق  أبلغت     -8
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  استھالك 1يبين الجدول . و2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

2010-2014.  

  )2014-2010للفترة  7بيانات المادة ( العراقفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -1الجدول 

 خط األساس *2014 2013 2012 2011 2010الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
 طن متري

 1,918.962,0082,0401,8501,760.501,968.21 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 4.6500002.73 124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.7900001.40ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1,926.42,0082,0401,8501,760.501,972.34 متري)المجموع (طن 
  طن من قدرات استنفاذ األوزون

 105.54110.44112.20101.7596.83108.25 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.1000000.05 124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.1800000.09ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

طن من قدرات استنفاذ المجموع (
 األوزون)

105.82110.44112.2101.7596.83108.39 

 من بروتوكول مونتريال أو تقرير بيانات البرنامج القطري. 7بموجب المادة  المقدرستھالك عن االبلغ بعد يلم 

  

يليه  2012إلى  2010المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من زيادة طفيفة في استھالك  1يبين الجدول       -9
 المتثال.اتحت خط أساس  2014و  2013 يانخفاض في عام

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري

 في إطار 2013لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك قطاع بيانات عن حكومة العراق أبلغت      -10
البرنامج  ناتبيا وسيقدم تقرير. 7تسق مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة ت يوھالبرنامج القطري تقرير تنفيذ 

 .2015 /أيارمايو 1 بحلول 2014القطري لعام 

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة

 اإلطار القانوني

المواد استيراد وتوزيع لمراقبة  اوقانوني اوتنظيمي اتشريعي احكومة العراق إطارتمتلك     -11
وزارة البيئة بدائل المواد المستنفدة لألوزون في إجراءات  أدرجت. وعالوة على ذلك، وفلوروكربونيةالھيدروكلور

 ستيراد لفرض رقابة صارمة على استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون.االتصاريح 

 التصنيعقطاع 

تصنيع مكيفات الھواء لفي العراق من خالل أربع شركات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتستخدم      -12
ھي الشركة وأكبر شركات التصنيع واستھلكت وتكييف الھواء.  ولصيانة أجھزة التبريدومبردات المياه والمعارض 
الشركات الثالث  واستھلكت؛ )2013( 22الھيدروكلوروفلوروكربون طن متري من 46العامة للصناعات الكھربائية 

  .إجماال طن متري 4األخرى 
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  رصد المشروع ووحدة تنفيذ 

إدارة إزالة المواد  تنفيذ خطة لكي تشمل بالخطة الوطنية لإلزالة صالحياتھاوحدة إدارة المشروع  وسعت   -13
 ودعمت وحدة األوزون الوطنية في رصد األنشطة. الھيدروكلوروفلوروكربونية

 مستوى صرف األموال

لليونيدو فقط من المبلغ المعتمد  في المائة) 41دوالر أمريكي ( 80,000 تم صرف ،2015 /آذارمارس حتى     -14
دوالر أمريكي في الفترة  115,000وستصرف اليونيب رصيدا قدره  .دوالر أمريكي 195,000حتى اآلن وقدره 

 نشاء لجنة اإلنفاذإلموارد الحكومة بوالتقرير المالي ال يأخذ بعين االعتبار تكلفة األنشطة المنفذة . 2015-2016
 دوالر أمريكي. 15,000 بقيمةوطنية، ة الالتشريعي

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة المتبقية من المرحلة األولى من خطة المعدلة عملالخطة 

 حلة األولى من خطةللفترة المتبقية من المر معدلةخطة عمل قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية      -15
  .2مبين في الجدول ال على النحو، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة للفترة المتبقية من المرحلة األولى من خطة المعدلة عملال: خطة 2الجدول 
  )2017- 2015للعراق (

 النشاط/السنة
 الشريحة الثالثة الشريحة الثانية

 الوكالة
 تغيير معدل أصلي تغيير  معدل أصلي

(بما في ذلك إلجراء االختبارات شراء ثالث مختبرات 
 االستردادسطوانات التسرب الاختبار واختبار الرطوبة 

  ضاغط الھواء، وغيرھا)والھواء المضغوط، ب

 اليونيدو 70,000 210,000 140,000 (70,000) - 70,000

تصفية ال وأدوات االستردادمجموعة من وحدات  100شراء 
  لكل آلة يناسطوانتو

 اليونيدو 120,000 - 120,000 120,000 120,000 -

عمل  حلقات تنظيم ةالوطني ةالتشريعي اإلنفاذلجنة  تدرج
اإلنفاذ الوطنية ودورات تدريبية للسلطات الحكومية المختلفة 

  وأصحاب المصلحة الرئيسيين

 اليونيب 5,000 20,000 15,000 (5,000) 20,000 25,000

 اليونيب 40,000 40,000 - (40,000) - 40,000   اإللكتروني خيصاترإصدار الوتنفيذ نظام  إنشاء

اإلصدارات  وتحديثلخلطات لإضافية  متنقلةمعرفات 
  القديمة

40,000 40,000 - - - - * 

وإنتاج  إعدادبما في ذلك  الحديثةدوات الداعمة للمناھج األ
الكتيبات وأدلة التدريب والمراجع اإللكترونية لمختلف 

  الفنيةالمستويات التعليمية 

 اليونيب 15,000 15,000 - (15,000) 40,000 55,000

 اليونيب - - - - 20,000 20,000  ختباراالوحدات و التصديق دخولإعداد 

 500 برنامج التصديق لعدد/  تجريبي إجراء برنامج تدريب
وبخاصة للخدمة في مختلف القطاعات الفرعية  افني

  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقطاعات المستھلكة 

 اليونيب 10,000 40,000 30,000 (10,000) 50,000 60,000

مراكز التدريب إلجراء  لتحديثضافية اإلمعدات التدريب 
  التصديقبرنامج 

70,000 70,000 - - - - * 

 لمخاطبة أكبر عدد من ةالمتخصص الفنية التوعيةبرنامج 
أصحاب المباني واالستشاريين و، ئييننھاالالمستخدمين 

على المستوى الحكومي عن بدائل  ينالقرار الفني وصانعي
التطبيقات،  مختلف فيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

وبخاصة الخيارات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض 
  الخالية منھاأو 

 اليونيب - 15,000 15,000 - 30,000 30,000

ختصاصات وخطة العمل إلعداد المعايير والقوانين االطوير 
للمواد القطاعات المستھلكة ب المتعلقةالوطنية 

التي يمكن أن تشمل المعدات الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 ، وغازات التبريدالتبريدغازات وحاويات  وغازات التبريد

  الخطرة

 اليونيب (10,000) 20,000 30,000 10,000 60,000 50,000
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 النشاط/السنة
 الشريحة الثالثة الشريحة الثانية

 الوكالة
 تغيير معدل أصلي تغيير  معدل أصلي

 وحدة إدارة المشروع / الخطة الوطنية لإلزالة دور توسيع
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ خطة 

تنفيذ بما فيھا الخدمات ال لرصدودعم وحدة األوزون الوطنية 
  ذات الصلةاالستشارية والتكاليف األمنية 

 اليونيب 10,000 70,000 60,000 - 90,000 90,000

 اليونيب - - - (10,000) 15,000 25,000 التحقق
  20,000 430,000 410,000 (20,000) 555,000 575,000 المجموع

  (*) انتقل من اليونيب إلى اليونيدو

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

أعاله خالل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  2حكومة العراق األنشطة المدرجة في الجدول ستنفذ      -16
لليونيدو (باستثناء تكاليف دوالر أمريكي  230,000و دوالر أمريكي لليونيب 325,000إجمالي قدره تمويل بالخطة، 
 ).الدعم

 تعليقات وتوصية األمانة 

 تعليقاتال

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة

 اإلطار القانوني

الحصص و الوطني للتراخيص نظاموتطبيق ال ه تم إنشاءأنب، ورد تأكيد من الحكومة 63/17لقرار ل وفقا     -17
النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول ھذا وأن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلواردات وصادرات 

وفقا ألھداف  2015لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمونتريال. وأصدرت حكومة العراق حصص استيراد 
لى الحد األقصى إنوية ستند الحصة الست، سوف 2017الحقة وحتى عام اللسنوات ولبروتوكول مونتريال. ل المراقبة

المواد  ھا منلحفاظ على استھالكاالحكومة العراقية  واقترحت. المعدلتفاق االلالستھالك المسموح به بموجب 
  .2017و 2016 يفي عام من قدرات استنفاذ األوزون طن 93.40ما ال يتجاوز ب الھيدروكلوروفلوروكربونية

 قطاع خدمات التبريد

أثناء تنفيذ  الذين دربواأن المدربين ب أفاد اليونيبلفنيين، البرنامج تدريب  طويلة األجلاالستدامة بفيما يتعلق      -18
. الحديثةالمعلومات والمواد بوحدة األوزون الوطنية وتحدثھم ال يزالون نشطين الخطة الوطنية لإلزالة مشروع 

ع السلطات المعنية لضمان استمرار أنشطة م ة األجلصممت ھذه البرامج التدريبية بناء على عقود خاصة طويلو
إدارة إزالة المواد  التدريب بعد االنتھاء من المشروع. ويعتقد أن إنشاء نظام إصدار الشھادات في إطار خطة

 التبريد وتكييف الھواء. ضمن استدامة جميع األنشطة التدريبية المستقبلية لفنيييس الھيدروكلوروفلوروكربونية

التعديل  تعزز إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطةت ما إذا كان عنالمعلومات  طلب وبعد     -19
القائمة  لمعداتل أي تعديل تحديثي يذكر اليونيب خارج الخطة في العراق، لم إجراؤهأو  بالھيدروكربونات التحديثي

في إطار المرحلة األولى. ومع ذلك، قد مخطط له أو  بمبردات الھيدروكربونات 22الھيدروكلوروفلوروكربون على
 المرحلة الثانية من الخطة. إطاريكون ھذا األمر في 

 المشروع ورصد تنفيذ وحدة 

  ، ھي:ھيئاتتفاق ثالثة باال لفأ - 5 التذييلفي  ةمؤسسات الرصد واألدوار المحددتشمل      -20
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، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحدة إدارة المشروع ھي المسؤولة عن تنفيذ خطة  ) أ(
واليونيدو في إعداد خطط التنفيذ  اليونيب مساعدةووتتبع إصدار وإنفاذ السياسات والتشريعات؛ 

 السنوية والتقارير المرحلية.

عن نتائج  ةسنويالرير اتقال وتقديممؤسسة محلية مستقلة لدعم وحدة إدارة المشروع في تنفيذ الخطة و  ) ب(
 الخطة. ونواتج

كاملة عن المعلومات بالالمؤسسات المحلية المستقلة  إمدادوحدة األوزون الوطنية ھي المسؤولة عن   (ج)
إلى المؤسسات  ھاالدعم الالزم والوثائق لضمان وصولوأنشطة وحدة األوزون الوطنية والشركاء؛ 

 جمع البيانات. أثناءالرسمية والمنظمات األخرى ذات الصلة؛ والدعم 

. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية رصد خالل تنفيذ خطةالومع ذلك، تم تعديل دور مؤسسات      -21
إدارة إزالة  وحدة األوزون الوطنية معا لضمان التنفيذ السلس ألنشطة خطةووحدة إدارة المشروع تعمل حاليا، و

بدعم وتيار مؤسسة محلية مستقلة لدعم وحدة إدارة المشروع. اخ ينظر فيلم يعد و. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 وحدة األوزون الوطنية.ودور وحدة إدارة المشروع تم توضيح ، اليونيبمن 

تشغيل وحدة إدارة المشروع خالل تنفيذ الشريحة األولى من الخطة، من األموال بالتمويل المرتبط كان      -22
ومع ذلك، خالل الشريحة الثانية، سيتم تمويل وحدة إدارة المشروع من تمويل  .الخطة الوطنية لإلزالةالمحولة من 

الذي  ريالتغي باالتفاق لكي يوضح لفأ -  5 التذييلتم تعديل . وإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة
  دور مؤسسات الرصد. في حدث

 مستوى صرف األموال

لكل في المائة،  100واليونيدو ھي صفر و  اليونيب صرف تمويل الشريحة األولى التي أبلغ عنھا معدالت     -23
تنظيمي، على النفاذ اإلالسياسات وعنصر العديد من األنشطة في إطار  مسبقاحكومة العراق  مولت. ومع ذلك، منھما
التمويل  رد وبعد. اليونيببين الحكومة والمبرم تفاق االبعد التوقيع على المصروف التمويل  ه سيتم دفع أن أساس
 في المائة. 10إلى  لليونيب معدل صرف األموال المعتمدة في إطار الشريحة األولى ، سيصلالمسبق

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اتفاق خطة تعديل

 يلالستھالك المسموح به في عام توزيع الشريحة والحد األقصىالتي طرأت على التغيرات  توضيحمن أجل      -24
ألف ("مؤسسات الرصد  5 التذييلو("األھداف والتمويل")  ألف -2 التذييلفي  1، تم تحديث الفقرة 2017و 2016

في االجتماع  االتفاق المعقودحل محل ي المعدلاالتفاق ھذا فقرة جديدة لإلشارة إلى أن  وأضيفتتفاق، باالواألدوار") 
لتقرير الختامي با كامالاالتفاق المعدل  وسيرفقمبين في المرفق األول لھذه الوثيقة. ال على النحو، الخامس والستين

  .الرابع والسبعين لالجتماع

 استنتاج

في تخفيضات من مكن يوس معمول به،االستيراد في البالد  وحصصاألمانة أن نظام تراخيص ذكرت      -25
تحرز بروتوكول مونتريال. ول لإلزالة ةجدول الزمنيال بما يتماشى مع ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياستھالك 

الحد  أقل من 2014و  2013 وأن االستھالك المقدر لعامي تقدما، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة
. واستلمھا المعدات ، واشترى اليونيدومن األنشطة امحدود اعدد ونفذ اليونيباألقصى لالستھالك المسموح به. 

وسوف قوة كل وكالة في تنفيذ أنشطة محددة.  مراعاةمع  2017-2015للفترة للتنفيذ  المعدلةوضعت خطة العمل و
األنشطة المنفذة في إطار الشريحة األولى وتلك المخطط لھا في إطار الشريحة الثانية بما في ذلك التدريب تعزز 

ة االستدامة طويل وتضمنقطاع الخدمات سوف تعزز أيضا  ،ة التوعيةوتعزيز مراكز التدريب وأنشط والتصديق
  ألنشطة المقترحة في إطار المرحلة األولى من الخطة.ل األجل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/34 
 
 

8 

 التوصية

 :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية        -26

 :اإلشارة إلى  ) أ(

واد إدارة إزالة الم مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطةالتقرير ال )1(
 في العراق. الھيدروكلوروفلوروكربونية

بين حكومة المبرم تفاق من اال ألف -5و  ألف -2 والتذييلين 1لفقرة لأمانة الصندوق  وتحديث )2(
إعادة ود فترة تنفيذ المرحلة األولى من الخطة، يتمدمن أجل العراق واللجنة التنفيذية، 

 وإضافة، الرصددور مؤسسات  وتعديلشرائح، الواليونيدو و اليونيب تخصيص األموال بين
في االجتماع  االتفاق المعقودمحل  المعدل يحلجديدة لإلشارة إلى أن االتفاق ال 16فقرة 

 ، على النحو الوارد في المرفق األول لھذه الوثيقة.الخامس والستين

إدارة إزالة المواد  الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة   ) ب(
 بقيمة، 2017-2015الموازية للفترة خطط تنفيذ الشريحة وللعراق،  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دعم الوكالة تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 325,000تتألف من  دوالر أمريكي، 613,072
دعم تكاليف إلى  ، باإلضافةدوالر أمريكي 230,000و دوالر أمريكي لليونيب، 40,822بقيمة 

األموال المعتمدة إلى  ه لن يتم تحويللليونيدو على أساس أن دوالر أمريكي 17,250بقيمةالوكالة 
 تمتثلأن حكومة العراق كانت  والتأكد مناألمانة تقرير التحقق  إال بعد استعراضواليونيدو اليونيب 

  نفيذية.لبروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة الت
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 المرفق األول
 

  بين  المعدلتفاق االفي  إدماجه يجبنص 
  متعدد األطراف الحكومة جمھورية العراق واللجنة التنفيذية للصندوق 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  بشأن تخفيض
 الرجوع إليھا) لتيسيرالخط الغامق بيرات ذات الصلة ي(التغ

 
بإجراء تخفيض في حكومة جمھورية العراق ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بين يمثل ھذا االتفاق التفاھم      -1

 93.40 تة قدرھاكمية ثاب("المواد") إلى  ألف -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
بروتوكول ل الزمنية لجداولا بما يتماشى مع 2017 /كانون الثانييناير 1 قبل حلول من قدرات استنفاذ األوزونطن 

  مونتريال.
 

جمھورية العراق واللجنة التنفيذية في االجتماع  بين حكومة المعقودھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق      -16
 للجنة التنفيذية. الخامس والستين

 
 : األھداف والتمويلألف -2 التذييل

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1.1

جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك 
 األوزون)

 ال يوجد 97.54 97.54 97.54 108.38 108.38 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  1.2
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

  استھالك األوزون

 ال يوجد 93.40 93.40 93.40 97.70 102.2 ال يوجد ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2.1
  (اليونيب) (دوالر أمريكي)

115,000 0 0 0 325,000 0 220,000 660,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
  أمريكي)

14,144 0 0 0 40,822 0 27,634 82,600 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 3.2
(اليونيدو) (دوالر أمريكي)

80,000 0 0 0 230,000 0 210,000 520,000 

الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر تكاليف دعم  4.2
  أمريكي)

6,000 0 0 0 17,250 0 15,750 39,000 

 1,180,000 430,000 0 555,000 0 0 0 195,000  (دوالر أمريكي) إجمالي التمويل المتفق عليه 1.3
 121,600 43,384 0 58,072 0 0 0 20,144  تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)إجمالي  2.3
 1,301,600 473,384 0 613,072 0 0 0 215,144التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي)إجمالي  3.3
 14.98  )من قدرات استنفاذ األوزونطن المتفق عليھا بموجب ھذا االتفاق ( 22إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0  )من قدرات استنفاذ األوزونطن (في المشروعات المعتمدة سابقا  22الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.1.4
 93.40  )من قدرات استنفاذ األوزونطن ( 22لھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي ل 3.1.4

  
  

  رصد واألدوارال: مؤسسات ألف -5التذييل 
 
، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن تنفيذ خطة ةمسؤولھي الكون وحدة إدارة المشروع تس     -1

إعداد  في ةتعاونمالوالوكالة المنفذة  الوكالة المنفذة الرئيسية وإنفاذ السياسات والتشريعات. وستساعد إصداروتتبع 
  إلى اللجنة التنفيذية. المرحلية التقاريرتقديم خطط التنفيذ السنوية و

 
  عن: ةمسؤولال ھيكون وحدة إدارة المشروع تس    -2
  

بروتوكول مونتريال، مع مختلف الوزارات الحكومية والھيئات  مشروعاتجميع لإدارة وتنسيق التنفيذ،   ) أ(
 الصلة؛ اتوالقطاع الخاص ذ
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والوكالة المنفذة  والوكالة المنفذة الرئيسيةوالتعاقد (بالتشاور مع وحدة األوزون الوطنية  واالقتراح  ) ب(

 مشروعاتمسؤولية تنفيذ جميع  تحمل يستطيعون الذينء الوطنيين ) وإدارة فرق الخبراةتعاونمال
 ؛ةبروتوكول مونتريال في قطاعات مختلف

 
وضع وتنفيذ أنشطة التدريب والتوعية وبناء القدرات لإلدارات الحكومية الرئيسية والمشرعين و  ) ج(

ى ألھداف تزام رفيع المستولالمؤسسية، لضمان اال غيرھم من الجھات المعنيةالقرار و وصانعي
 والتزامات الخطة.

 
 يةالعمل والدعاية اإلعالم حلقات، من خالل والعامةالوعي في جميع القطاعات بين المستھلكين  وإزكاء(د)  

 وتدابير نشر المعلومات األخرى؛
 

المخطط  فرعيةالمشروعات الإعداد خطط التنفيذ السنوية بما في ذلك تحديد تسلسل مشاركة الشركة في (ھـ) و
  ؛لھا

 
  .ةألداء السنوياالتقدم المحرز في تنفيذ خطة  عنتقديم التقارير إلى وحدة األوزون الوطنية و (و) 

 
، بالتعاون مع الھيئات البيئية التنظيمية المحلية اتعوالمشر نتاجإنشاء وتشغيل آلية مركزية لرصد وتقييم (ز)  و

  االستدامة. لضمان
  
  
 لتصديقرصد واال
 
المواد مع السلطات المعنية بيانات استھالك جميع  الوثيقتعاون بالوحدة األوزون الوطنية سترصد    -3

 تسويةمعا في المستقبل على  ةتعاونمالوالوكالة المنفذة  الوكالة المنفذة الرئيسية وستعمل. الھيدروكلوروفلوروكربونية
 تينوكالالوحدة األوزون الوطنية وإلى كل من معلومات مفصلة إلى  وستقدم وحدة إدارة المشروعبيانات االستھالك. 

نتائج المشروع،  والتصديق علىالتنفيذ  لرصدمعا  ابدورھ والتي ستعمل، ونتائجهالتقدم المحرز في كل عنصر  عن
  سيتم ذلك من خالل:و
 

 فريق تنفيذ المشروع؛ ھامفصلة لتنفيذ كل نشاط كما وضعالخطة ال واعتمادمراجعة   ) أ(
 
والتصديق  التقدم المحرز في كل نشاط من وحدة إدارة المشروععن التقارير الدورية  واستالم  ) ب(

 .عليھا
 

 أھداف كل شريحة كما ھو مخطط لھا ومراجعة تقرير نھاية الشريحة؛ تحقق والتأكد من  ) ج(
 
 ؛المشاكل / العقبات التي تواجھھا أثناء التنفيذ بشأنتقديم المشورة الفنية إلى وحدة إدارة المشروع و  ) د(

 
  .عند الضرورةالقرار المحليين  بصانعيتيسير اتصال وحدة إدارة المشروع (ھـ)       و

   
  .تينالمنفذ تينمراجعة حالة التنفيذ وفقا لعقود البلد مع كل من الوكالو    (و)  

 
  في الوقت المناسب.عناصر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ضمان تنفيذ و    (ز)  
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 التحقق واإلبالغ
 
نتائج من التحقق السنوي  تتولى الوكالة المنفذة الرئيسية مع البلد، ينبغي أنالتي أجريت المناقشات  استنادا إلى     -4

رصد البرنامج و ألف -1 التذييلفي  المذكورةواستھالك المواد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  مستقل.ال

 
 

______ 


