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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  والثمانون الرابعاالجتمــــــاع 

 2019ديسمبر/كانون األول  20 إلى 16من  ،مونتريال
 
 
 

  العراقمقترح مشروع: 
  

  األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  ةتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصي

  اإلزالة

  يونيدويونيب و  )الثالثةالشريحة ، األولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة

  

  
  

   

 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 .بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورهاقد تصدر دون إخالل 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  العراق

 
 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (المرحلة األولى)

  (رئيسية) يونيب

 يونيدو

في المائة بحلول عام  13.82 الخامس والستون
2017 

 

2018السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 92.68 

 
2018السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(  

مكافحة الرغاوياإليروصوالت كيميائي
الحريق

عامل المذيبات التبريد
تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي 
استهالك القطاع

 الخدمةالتصنيع  
 92.13    87.18 4.95     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)رابعا(

2010-2009خط األساس للفترة   108.38 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 108.38 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 93.40 المتبقي 14.98 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2019 ) خطة األعمالخامسا(
 2.79 2.79 األوزون)إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد  يونيب

 247,634 247,634 التمويل (دوالر أمريكي)

 2.67 2.67 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو

 225,750 225,750 التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستهالك في بروتوكول 
 مونتريال

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54 108.38 108.38

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 97.7 102.2

التمويل 
الموافق 

عليه 
(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف  يونيب
 المشروع

115,000 0 0 0 325,000 0 0 0 220,000 545,000 

 68,456 27,634 0 0 0 40,822 0 00 14,144 تكاليف الدعم

تكاليف  يونيدو
 المشروع

80,000 00 0 230,000 0 0 0 210,000 440,000 

 33,000 15,750 0 0 0 17,250 0 00 6,000 تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت 
 عليها اللجنة التنفيذية
 (بالدوالر األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

195,000 0 00 555,000 0 0 0 0 750,000 

 78,216 0 0 0 0 58,072 00 0 20,144 تكاليف الدعم

إجمالي المبالغ 
المطلوبة في هذا 
االجتماع (دوالر 

أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

        430,000 430,000 

 43,384 43,384         تكاليف الدعم

 ملحوظة: ستتم دراسة االتفاق المنقح في االجتماع الرابع والثمانين.

 

 للدراسة الفردية توصية األمانة:
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  وصف المشروع
  

بالنيابة عن حكومة العراق، قدم يونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الثالثة واألخيرة   - 1
دوالر  473,384من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 

دوالر أمريكي ليونيب، ومبلغ  27,634الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم  220,000تشمل  أمريكي
ويشمل الطلب تقريرا  .1دوالر أمريكي ليونيدو 15,750دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة ومقدارها  210,000

بين عامي مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير تحقق بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة ما 
وطلبا لتمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2020وخطة تنفيذ الشريحة لعام  2018إلى  2015

  الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  المقدمة

ة المواد   - 2 ة إدارة إزال ة األولى من خط ة من المرحل الث ل الث ة التموي ريح ديم ش ان ينبغي تق ك
ية خار2017ق للموافقة عليها عام الهيدروكلوروفلوروكربونية للعرا س ية ومؤس ياس بب ظروف س جة عن . إال أنه بس

طة محدودة للغاية لعدة رف األموال وتنفيذ األنش يطرة وحدة األوزون الوطنية، كانت قدرة البلد على ص نوات.  س س
مواد  ل هالك ا ت داف اس أه ال ب تث يق االم حق ت من  عراق  ل ة ا حكوم ت  مكن ت ظروف،  ل ذه ا من ه لرغم  ا وب

ارمة على تجارة االهي تدامة فيه من خالل تدابير تنظيمية معززة ورقابة ص لمواد دروكلوروفلوروكربونية واالس
تمرار في بناء البنية التحتية الوطنية وش ا من االس تنفدة لألوزون. كما تمكنت وزارة البيئة أيض راكات من أجل المس

  تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

ن إلى مرحلة ومع التحسن الشامل للحالة في البلد، وصلت األنشطة الموافق عليها في إطار المرحلة األولى اآل  - 3
  مع مالحظة ما يلي: ي تتم دراستها في االجتماع الرابع والثمانينكمتقدمة من التنفيذ، وتقدم الحكومة الشريحة الثالثة ل

تقرار   (أ)   ن ظروف األمن واالس ران بدرجةأن تحس وف ييس ي بعد تحرير جميع أنحاء العراق س ياس  الس
لد حسب كبيرة التنفيذ السريع لألنشطة المخطط لها وسوف يمكن الخبراء والمستشارين من زيارة الب

  المطلوب؛

دة الواردة  (ب)   بط عملية اإلفراج عن األرص من  أقامت وزارة البيئة والمالية آلية جديدة من أجل ض
  د األطراف وإدارتها؛ والصندوق المتعد

  ى.تعمل الفرق الفنية المنشأة في األنشطة التي تمت الموافقة عليها في إطار المرحلة األول  (ج)  

ماح   - 4 طة الجارية في قطاع خدمة التبريد، قدمت حكومة العراق طلبامن أجل الس لتمديد  باالنتهاء من األنش
ي لة المواد اله عام المرحلة األولى من خطة إدارة إزا ية، من  عام  2017دروكلوروفلوروكربون قاء و، 2020إلى  اإلب

بة  تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني 13.8على هدف التخفيض بنس اس الس ة حتى في المائة أقل من خط األس
  .2019ام ليها عع. وسوف يسمح هذا التمديد بتنفيذ الشريحة األخيرة في الميعاد المحدد والتي ستتم الموافقة 2019عام 

ات مكثفة مع يونيب (ظهرت في الجزء الخاص بتعليقات األمانة من هذه الوثيقة) وبعد   - 5 ول اوبعد مناقش لحص
طة الجارية حاليا  تكمال األنش اعدة الحكومة على اس وف يتمكنا من مس ي إطار فعلى تأكيدات بأن يونيب ويونيدو س

ة حكومة العركلوروفلوروكربونية قدمت األمانة طلب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو اق للدراس
  في اللجنة التنفيذية.

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ت   - 6 تهالك يبلغ أبلغ ة العراق عن اس اد األوزون من المواد  92.68حكوم تنف درات اس طن من ق
بة  2018الهيدروكلوروفلوروكربونية عام  اس لالمتثال لهذه الم 14.5وهو أقل بنس واد. ويرد في المائة من خط األس

  .1في الجدول  2018إلى  2014استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

____________________ 
  .من وزارة البيئة في العراق إلى يونيب 2019حسب رسالة مؤرخة في أول أيلول/سبتمبر  1
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 )7بيانات المادة  2014-2018( العراقفلوروكربونية في . استهالك المواد الهيدروكلورو1الجدول 

*خط األساس 2018 2017 2016 2015 2014 22-الهيدروكلوروفلوروكربون  
 1,970.9 1,685.09 1,664.00 1,695.00 1,698.00 1,760.50 طن متري

 108.4 92.68 91.52 93.22 93.39 96.83  طن من قدرات استنفاد األوزون

طن من قدرات استنفاد األوزون من  0.09و  124-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 0.05يشمل خط األساس   *
 .2010ب. إال أنه لم يتم استهالك هذه المواد منذ عام 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

  

طة التي يتم تنفيذها في إطار المرحلة األولى في   - 7 همت األنش تهالك بالرغم أس توى االس الحفاظ على نفس مس
ادي.  كاني واالقتص بب النمو الس من زيادة الطلب على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بس

طة  2020وتخطط الحكومة للوفاء بهدف عام  تكمال أنش افة إلى اس ارم لنظام الترخيص باإلض من خالل اإلنفاذ الص
ة ح اري ة الج تهالك المواد اإلزال ات أكبر في اس دث تخفيض ة األولى. ومن المتوقع أن تح ار المرحل ا في إط الي

تثمار المخطط لها في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  ر االس الهيدروكلوروفلوروكربونية عند تنفيذ عناص
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

تهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقرير تنفيذ حكومة العراق عن بيانات أبلغت   - 8 اس
قة والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة  توى المقدر  7البرنامج القطري وهي متس من بروتوكول مونتريال. وكان المس

تخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   10ي تقرير تنفيذ البرنامج القطري أقل بقليل (المبلغ عنه ف 2018الس
  .7طن من قدرات استنفاد األوزون) من مستوى الواردات المبلغ عنه في إطار تقرير المادة  0.55طن متري أو 

  تقرير التحقق

ادرات المواد   - 9 ص لواردات وص ام ترخيص وحص ذ نظ ة تقوم بتنفي د تقرير التحقق أن الحكوم أك
تهالك هذه المواد للفترة من عام  كان المبلغ عنه  2018إلى عام  2015الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي اس

تهالك  7بموجب المادة  تويات اس ى مس من بروتوكول مونتريال. وخلص التحقق إلى أن العراق في حالة امتثال بأقص
  مع اللجنة التنفيذية. همسموح بها والمحددة في اتفاق

  ر مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقري

  اإلطار القانوني 

ام   - 10 ة األوزون لع ث الئح دي ث  2012تم تح ة ومجلس الوزراء تح دة من وزارة البيئ دي ة ج انوني ات ق بتعليم
تيراد  دام واس تخ ات على خفض اس س توردين والوزارات والمؤس ة على المواد المس ائم دات الق المع

  الهيدروكلوروفلوروكربونية.

تنفدة لألوزون، فإنه يتيح لوزارة البيئة أن   - 11 ا لبدائل المواد المس ريع ال يتطلب ترخيص وبالرغم من أن التش
ارمة على  تيراد كجزء من الترتيبات التي تهدف لتحقيق الرقابة الص دار تراخيص االس تدرجها في إجراءات إص

تي ل اس تنفدة لألوزون ولتمكين وحدة األوزون الوطنية من جمع البيانات المؤدية لتفهم أفض دير المواد المس راد وتص
  التجاهات السوق. 

  قطاع خدمة التبريد

  تم تحقيق التقدم المذكور أدناه فيما يتعلق بخطة عمل الشريحة التانية:  - 12

ما في ذلك ورش عمل لألطراف المعنية لضمان اإلنفاذ الصارم لنظام ترخيص الواردات والحصص ب  (أ)  
شك سليم للتشريعات الوطنية وإنفاذها؛ ت ل لجنة تشريعية وطنية لإلنفاذ بمشاركة وزارة البيئة يالتنفيذ ال
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راء ثمانية أجهزة  لحة الجمارك العامة والتوحيد ورقابة الجودة. وتم ش ناعة ومص والتجارة والص
  وتوزيعها على منافذ الدخول للجمارك؛محمولة إضافية للتعرف على الخلطات 

ة بالقطاعات   (ب)   تعراض وتحديث جميع المعايير والقوانين الخاص ص والبدء في اس كيل فريق متخص تش
ا  اته اوي د وح ازات التبري دات وغ ك المع ا في ذل ة بم دروكلوروفلوروكربوني ة للمواد الهي تهلك المس

  وغازات التبريد الخطرة؛

اندة بعنوان "حماية طبقة األوزون   (ج)   دار كتيب مس تحديث برامج جميع مراكز تدريب التبريد، وإص
اندة المعلمين والمدربين على تقديم البرنامج  ة الجيدة" وتوزيعه على مراكز التدريب لمس بالممارس

  المحدث؛

رة   (د)   اركة عش كيل مراكز البدء في برنامج وطني العتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء بمش تدريب؛ وتش
كيل  يق لتحديد عملية االختبار ومعايير االعتماد لفنيي التبريد وتكييف الهواء المؤهلين؛ وتش لجنة تنس
ين؛ وتحديد وزارة العمل  د اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء الممارس لجنة تفتيش وتقييم لرص

فني تبريد وتكييف  150وتدريب واعتماد  بصفتها الجهاز المسؤول قانونا عن تدريب واعتماد الفنيين؛
يتعين على ورش الخدمة أن توظف فنيي تبريد وتكييف هواء معتمدين  2021هواء. وبدءا من عام  س

  وتجديد رخصهم؛

راء   (هـ)   طوانات 100ش مل فلترات وأس ترداد تش افية لوحدات االس وتوزيعها على  مجموعة حوافظ إض
تكمال تمراكز التدريب وف يتم اس افي وتحديث معدات في ثالثة مراكز تدريب للقيام . وس دريب إض

  ؛ و2019باالعتماد وذلك في الربع األخير من عام 

التدريب على التكنولوجيات الجديدة وتوفير معدات تبريد ذات كفاءة عالية للفنيين الذين يخدمون نظم   (و)  
ل المواد دائ ة بب داد مواد توعي د وتكييف الهواء؛ وإع ة ذات  كبيرة للتبري دروكلوروفلوروكربوني الهي

تخدمين النهائيين؛ وعقد  ة في مختلف التطبيقات وتوزيعها على المس إمكانية احترار عالمية منخفض
ائل المتعلقة بإزالة  ائل اإلعالم الوطنية لزيادة الوعي لدى كافة األطراف بالمس ندوات ولقاءات في وس

ية. ومن المخطط  مبر المواد الهيدروكلوروفلوروكربون كانون األول/ديس تدريب  2019أن يتم في 
  متخذي القرار على إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتكنولوجيات بديلة.

  وحدة رصد وتنفيذ المشروع

روع إعداد خطة عمل مع فرق ومجموعات   - 13 د وتنفيذ المش ية التي تقوم بها وحدة رص طة الرئيس مل األنش تش
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وأحداث؛ وإعداد مخصصة لخطة إدارة إزالة 

ة بالتوعية؛ وإبالغ وحدة األوزون الوطنية ويونيب بالتقدم المحرز في  اندة والمواد الخاص وتوزيع الوثائق المس
روع. وتحملت الوحدة تكاليف بلغت ملت الموظفين ( 90,000المش دوالر أمريكي) وورش  41,400دوالر أمريكي ش

  دوالر أمريكي). 8,600دوالر أمريكي) ومصروفات متفرقة ( 40,000عمل تدريبية واجتماعات (

  مستوى صرف األموال

رين األول/أكتوبر   - 14 دوالر أمريكي موافق عليه حتى اآلن، تم  750,000من إجمالي مبلغ  2019بتاريخ تش
رف  دوالر أمريكي ليونيدو) كما يبين  80,000دوالر أمريكي ليونيب و  275,366دوالر أمريكي ( 355,366ص

  .2020دوالر أمريكي خالل عام  394,634. وسيتم صرف الرصيد المتبقي وهو 2الجدول 
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ية 2الجدول  لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون مالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزا (دوالر  للعراق. التقرير ال
  أمريكي)

 الوكالة
 مجموع الموافق عليه الشريحة الثانيةالشريحة األولى

 المصروف الموافق عليه المصروف الموافق عليه المصروف الموافق عليه
 275,366 440,000 162,100 325,000 113,266 115,000  يونيب
 80,000 310,000 0 230,000 80,000 80,000  يونيدو

 355,366 750,000 162,100 555,000 193,266 195,000  المجموع
 47 29 99 نسبة الصرف (%)

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثالثة واألخيرةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2020 خالل عامسيتم تنفيذ األنشطة التالية   - 15

ة   (أ)   ريعات خاص ياغة تش اور مع األطراف المعنية، وص تنفدة لألوزون، عقد اجتماعات تش بالمواد المس
ية  اس لطات الحكومية واألطراف المعنية األس وعقد ورش عمل وطنية لإلنفاذ ودورات تدريبية للس

  دوالر أمريكي)؛ 20,000بشأن تشريعات المواد المستنفدة لألوزون واإلنفاذ (يونيب) (

مل التركيب   (ب)   ية يش قا للظروف المحل عاملين المحليين تطوير نظام ترخيص إلكتروني وف وتدريب ال
  دوالر أمريكي)؛ 40,000والمستوردين على النظام (يونيب) (

تمرار في العمل على المعايير والقوانين الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما   (ج)   االس
المة ومتطلبات البيئة في نظم التبريد وتكييف ال فات الس هواء، ومعايير في ذلك تحديث وتطوير مواص

الح غازات التبريد  تص ترداد واس يم واس ومتطلبات تحديد وتكوين غاز التبريد وحاوياته والترس
  دوالر أمريكي)؛ 20,000(يونيب) (

طوانات   (د)   غط في أس راء معدات معملية (مثل أجهزة اختبار الرطوبة ومعدات تفتيش واختبار الض ش
  دوالر أمريكي)؛ 210,000ح (يونيدو) (االسترداد) لمساندة ثالثة مراكز لالستصال

ات الخدمة الجيدة  500تدريب واعتماد   (هـ)   افيا في مختلف القطاعات الفرعية للخدمة على ممارس فنيا إض
  دوالر أمريكي)؛ 65,000(يونيب) (

ة الوطنية بما في ذلك   (و)   ميم وتنفيذ برنامج تدريب لتعزيز قوانين الممارس التوعية التقنية  حمالتتص
يب)  جارية (يون ناعية والت باني الص هائيين الكبيرة مثل الحكومة والم خدمين الن ت عات المس لقطا

  دوالر أمريكي)؛ 15,000(

الترويج للبرنامج المحدث الخاص بالممارسات الجيدة في البلد من خالل كتيبات وأدلة تدريب ومراجع   (ز)  
  دوالر أمريكي)؛ و 15,000إلكترونية (يونيب) (

طة المتبقية في خطة إدارة إزالة المواد   (ح)   روع في تنفيذ األنش د وتنفيذ المش اندة عمل وحدة رص مس
اندة وحدة األوزون الوطنية في متابعة التنفيذ (يونيب) (  45,000الهيدروكلوروفلوروكربونية ومس

ة الموظفين ( امل ات  20,700دوالر أمريكي ش اع ة واجتم دريبي ل ت دوالر أمريكي) وورش عم
  دوالر أمريكي). 4,300دوالر أمريكي) ومصروفات نثرية ( 40,000(
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  وتوصيتها تعليقات األمانة

  التعليقات

  تمديد المرحلة األولى وتأجيل المرحلة الثانية

ثانية من خطة إدارة إزالة   - 16 با من حيث المبدأ لتمويل المرحلة ال قدم يونيب إلى االجتماع الرابع والثمانين طل
باإلضافة إلى تمويل آخر شريحة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلبا لتمويل الشريحة األولى من المرحلة الثانية 

بعين من  تمديدهاتي كانت قد تم من المرحلة األولى وطلب تمديد المرحلة األولى وال بالفعل في االجتماع الرابع والس
  .2018إلى عام  2016عام 

ريحة األولى من المرحلة الثانية في نفس   - 17 ريحة األخيرة من المرحلة األولى والش ولتبرير طلبات التمويل للش
ريحة الثانية  رف من الش توى الص ار يونيب إلى أنه بالرغم من أن مس بة الوقت، أش  هفي المائة فقط إال أن 29كان بنس

ستكمل بحلول  690,000كان قد تم االلتزام فعال بمبلغ إضافي مقداره  ست دوالر أمريكي لألنشطة الجارية حاليا والتي 
رائح 2020عام  تكمال العمل الذي بدأ بالفعل في إطار الش ريحة الثالثة الس تخدام األموال المطلوبة في الش يتم اس . وس

ابقة، اندة اإلزالة التي تمت حتى اآلن وتحقيق هدف  الس تقوم بمس طة المقترحة في إطار المرحلة الثانية س وأن األنش
  .2025في المائة عام  67.5إزالة نسبة 

طة المتبقية   - 18 مح بتنفيذ األنش روع قد تم تمديده مرة قبل ذلك بالفعل، وأن ظروف البلد تس ومع مالحظة أن المش
اس تفهم مفاده أنالموافق عليها في ال ي األمانة بتمديد آخر على أس لن يكون هناك أي طلب  همرحلة األولى، قد توص

افي. تبعا لذلك وفر يونيب تأكيدات بأن كافة الظروف  يتم القيام قد بتمديد إض توفرت لإلنجاز في الوقت المحدد وأنه س
  ضافي.ولن يتم طلب أي تمديد إ 2020بجميع األنشطة المخطط لها بنهاية عام 

رورة التركيز على االنتهاء من المرحلة األولى، وبالنظر إلى الموارد المالية التي ما زالت متاحة،   - 19 نظرا لض
طة الجارية حاليا في المرحلة األولى، وافق يونيب على  طة المرحلة الثانية تأتي مكملة لألنش ومع مالحظة أن أنش

حب طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أن يعاد تقديمه إلى االجتماع  س
  الخامس والثمانين، عندما يتم إحراز تقدم إضافي نحو استكمال المرحلة األولى.

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير التحقق

باب أمنية فإن تقرير ال  - 20 قد تم دون زيارة  2018إلى  2015تحقق لألعوام من الحظت األمانة أنه نظرا ألس
جالت  بة إلى إذا ما كانت هناك س اغل بالنس ار إلى البلد. وعلى حين أن هذا األمر مفهوم، أعترت األمانة مش تش المس
سليم من تصاريح االستيراد. وفي  شار للقيام بتحقق  كافية من الجمارك والمستوردين قد وضعت تحت تصرف المست

ألت األمانة إن كانت هناك إمكانية إلتاحة حالة ما  إذا لم تكن هذه المعلومات قد أُتيحت للمحقق الذي اختاره يونيب، س
  المعلومات خبير محلي مستقل أو لمؤسسة يمكنها القيام بالتحقق.

توردين اإلبالغ عن الواردات إلى وحدة   - 21 ارية فإنه يتعين على المس رح يونيب أنه وفقا للقواعد الس األوزون ش
الوطنية كل سنتين وكل سنة مع إرفاق الوثائق المساندة بما في ذلك وثائق الجمارك. وكانت البيانات التي وفرتها وحدة 

  التي وفرها كل مستورد.  22-األوزون الوطنية للمحقق قائمة على أساس بيانات استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون

ا   - 22 تيراد وإنما أيض جالت االس تعراض س ونظرا ألهمية التحقق في الموقع حتى يتمكن المحقق ليس فقط من اس
يات على  ص يعمل، وتوفير توص حة بأن نظام الترخيص والحص ة مع األطراف المعنية وتوفير تأكيدات واض المناقش

اس الملحوظات، ومع مالحظة أن حالة األمن قد  نتأس تهالك ، اقترحت األمانة تحس على يونيب أن يتم تحقق في اس
يمكن أن يتوفر لها االتصال المباشر بمختلف المؤسسات المعنية، وأن  ةبواسطة خبير محلي/شركة محاسب 2019عام 

  يتم تقديم التقرير مع الطلب الخاص بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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  يذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي بشأن تنف

  اإلطار القانوني

تيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   - 23 ص اس درت حكومة العراق بالفعل حص ب  2019أص حس
  االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

  قطاع خدمة التبريد

ألت األمانة يونب إذا ما كان من الممكن  14,460في العراق يبلغ المقدر مع مالحظة أن عدد الفنيين   - 24 فنيا، س
هدف  يادة  بار الوقت المتبقي  1,000ز نه مع األخذ في االعت يب إلى أ ار يون لة األولى. وأش مد في المرح فني معت

املة لقطاع خدمة التبريد في  وميزانية المرحلة األولى فإنه ال يمكن زيادة هذا الهدف؛ إال تراتيجية ش أنه قد تم إعداد اس
مان إن كافة  افة إلى ض تكمال تدريب واعتماد العدد المتبقي من الفنيين باإلض إطار المرحلة الثانية من الخطة الس

  ونظام التدريب سيتم تدريبهم بشكل مناسب.  المهنيالخريجين الجدد من التعليم 

غي  - 25 بة إلى التش اعدة من بالنس تدامة البنية التحتية الحتواء غاز التبريد والتي تمت حتى اآلن بمس ل الفعال واس
ستصالح و شاء ثالثة مراكز ا شرح يونيب أنه قد تم إن م توزيع معدات االسترداد لخدمة تالصندوق المتعدد األطراف، 

وخالل المرحلة  .لى لتعزيز هذه المراكزهذه المراكز. وسيتم شراء معدات المعامل بالشريحة األخيرة من المرحلة األو
الح. وبناء على اقتراح من األمانة  تص ترداد واالس ليم لنظام االس غيل الس ير التش يتم تعزيز نظام اإلنفاذ لتيس الثانية، س
أكدت يونيدو أن معدات االستصالح سوف تتمكن من العمل بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الهيدروفلوروكربون 

افي امدة للغليان من الهيدروفلوروكربون (مثل 134a-(مثل الهيدروفلوروكربون الص به ص  R-410A) وخلطات ش
  ).32-) إال أنه لن يكون من المناسب التشغيل بغازات تبريد قابلة لالشتعال (مثل الهيدروفلوروكربونR-404A و

  يةتنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

وتمديد المرحلة األولى  2019من أجل التعبير عن التغييرات في إصدار آخر شريحة من المرحلة األولى عام   - 26
سبة  في المائة أقل من خط األساس الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى  13.8وتمديد هدف التخفيض بن

ح من المرافق  ألف من االتفاق بين-2والتذييل  16، تم تحديث الفقرة 2019عام  الحكومة واللجنة التنفيذية، كما يتض
  األول لهذه الوثيقة. وسوف يتم إرفاق نسخة كاملة من االتفاق المنقح بالتقرير الختامي لالجتماع الرابع والثمانين.

  استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ي العراق في المرحلة الثانية فقط من خطة إدارة إزالة سوف تتم معالجة قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء ف  - 27
تدامة إزالة  مان اس تتبعها التدابير التنظيمية المطلوبة لض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعندما تتم المعالجة س

بضمان في التصنيع. فضال عن ذلك وخالل المرحلة الثانية، ستقوم الحكومة مع يونيب  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
ة بهيئة  أن المفاهيم والخبرات المدرجة في برامج تدريب موظفي الجمارك يتم إدماجها في برامج التدريب الخاص

  الجمارك.

  الخالصة

ة المواد   - 28 ة إدارة إزال اق خط ال واتف ال ببروتوكول مونتري ة امتث ال أن العراق في ح ا ب ة علم ان ذت األم أخ
التنفيذية. كما أن نظام البلد لترخيص الواردات والحصص يعمل بالفعل وسوف الهيدروكلوروفلوروكربونية مع اللجنة 

ات للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لجدول اإلزالة في بروتوكول مونتريال. وبالرغم من  يمكن تحقيق تخفيض
طة في قطاع خدمة التبر بب عوامل خارجية، تمكنت حكومة العراق من تنفيذ أنش عب بس يد، بما في ذلك الموقف الص

تخدم النهائي.  طة توعية المس اء نظام العتماد الفنيين وتعزيز مراكز تدريب الفنيين ومنافذ الدخول الجمركية وأنش إنش
طة الجارية في قطاع خدمة التبريد.  تكمال األنش ماح باس ي األمانة بتمديد المرحلة األولى كما طلب من أجل الس وتوص

يتم تقديم المرحلة الثانية  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الخامس والثمانين وس
  عندما يتم تحقيق تقدم إضافي في اكتمال المرحلة األولى.
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  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:  - 29

ريحة الثانية من المرحلة األولى   (أ)   أن تنفيذ الش من خطة إدارة إزالة تأخذ علما بالتقرير المرحلي بش
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعراق؛

ية من   (ب)   لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون مديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزا توافق على ت
  ؛2020إلى عام  2018عام 

الوارد في المرفق األول تأخذ علما بأن األمانة قد حدثت االتفاق بين حكومة العراق واللجنة التنفيذية   (ج)  
ة التذييل  فة خاص ألف ليبين جدول التمويل المنقح وتمديد فترة المرحلة -2من هذه الوثيقة، وبص

ل إليه في االجتماع  16األولى، والفقرة  ارة إلى أن االتفاق المعدل يّجب االتفاق الذي تم التوص لإلش
  الرابع والسبعين؛

  يونيدو أن يقدموا ما يلي:تطلب إلى حكومة العراق ويونيب و  (د)  

  ؛2021تقرير استكمال المشروع إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية عام   )1(  

تقل لعام   )2(   وذلك مع طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  2019تقرير تحقق مس
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

ة واألخيرة من المرح  (هـ)   الث ة الث ريح ة المواد توافق على الش ة إدارة إزال ة األولى من خط ل
عام  لة ل ريحة المقاب يذ الش ية للعراق، وخطة تنف  473,384بمبلغ  2019الهيدروكلوروفلوروكربون

مل  دوالر أمريكي  27,634دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة  220,000دوالر أمريكي يش
  دوالر أمريكي ليونيدو. 15,750لبالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم ا 210,000 ليونيب، و
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  المرفق األول

  حكومة العراق واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف نص يجب إدماجه في االتفاق المعدل بين

  بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  التغييرات ذات الصلة بالخط الغامق لتيسير الرجوع إليها)(

  

اع   - 16 ة في االجتم ذي ة التنفي ة العراق واللجن اق المعقود بين حكوم ّل االتف ّل مح دل يح اق المع ذا االتف  الرابعه
  للجنة التنفيذية. والسبعين

  ألف: األهداف والتمويل-2 التذييل

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

المرفق جيم، مونتريال لمواد 
المجموعة األولى (أطنان 
  قدرات استهالك األوزون)

 ال ينطبق 97.54 97.54 97.54 108.38108.3897.5497.54ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان من قدرات 

 استهالك األوزون)

 ال ينطبق 93.40 93.40 93.40 102.297.7093.4093.40ينطبقال  ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

 (دوالر أمريكي)

115,000 000325,0000 0 0 220,000 660,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

14,144 00040,8220 0 0 27,634 82,600 

التمويل المتفق عليه للوكالة  3.2
المنفذة المتعاونة (اليونيدو) 

  (دوالر أمريكي)

80,000 000230,0000 0 0 210,000 520,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

6,000 00017,2500 0 0 15,750 39,000 

المتفق عليه إجمالي التمويل  1.3
 (دوالر أمريكي)

195,000 000555,0000 0 0 430,000 1,180,000 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

20,144 00058,0720 0 0 43,384 121,600 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
 (دوالر أمريكي)

215,144 000613,0720 0 0 473,384 1,301,600 

 14.98 األوزون) المتفق عليها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد 22-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 93.40 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-بوناالستهالك المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكر 3.1.4
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