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 المشروع اتتها بشأن مقترحاتتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصي
  :ةالتالي

  ملحوظة من األمانة •

  رغاوى

  )ويونيد(      منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية     11-تحويل من كلورو فلورو كربون •
  لوريد الميثيلين في إنتاج الرغوة المرنة إلى ك

  .Al Hadi Coلصنع األلواح في شركة 
  

  تبريد
  
 )يونيدو(     منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   12-استبدال غاز التبريد كلورو فلورو كربون •

   وعامل نفخ134a-بغاز هيدرو فلورو كربون
  نتان بسايكلوب11-الرغاوى كلورو فلورو كربون

  في صنع الثالجات المنزلية والمجّمدات الصندوقية
  Light Industries Companyفي شركة 
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  ملحوظة من األمانة

، نيابة عن حكومة العراق، مشروعين استثماريَّين )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية قّدمت   .1
الّسابع والخمسين للجنة التنفيذية في وقت سابق لتقديم ، إلى االجتماع )في قطاَعي الرغاوى والتبريد(مستقلَّين 

وتقترح حكومة العراق تقديم هاتين الوثيقتين إلى االجتماع الثامن . البرنامج القطري وخطة اإلزالة الوطنية للعراق
  .والخمسين

  خطة اإلزالة الوطنية للبرنامج القطري

 يتيّسر النظر في مشروعات وأنشطة اإلزالة أنه لنعني مع أن البرنامج القطري للعراق لم يتّمم بعد، مما ي  .2
وهذا . في االجتماع السابع والخمسين، وافقت األمانة على مراجعة المشروعات االستثمارية، على أساس استثنائي

 الذي طلبت األطراف في بروتوكول مونتريال بواسطته من XX/15 من المقّرر 2بنوع خاص على ضوء الفقرة 
 أثناء النظر في مشروعات إزالة المواد المستنفدة لألوزون للعراق، أن تأخذ بالحسبان الوضع ،يذيةاللجنة التنف

، وأن تتّسم بالمرونة في B و Aالخاص لهذا الطرف الجديد، الذي قد يواجه صعوبات في إزالة مواد المرفقين 
 اي تجريهثال للعراق التالمتة لوضع عدم امن دون اإلجحاف بالمراجعة الممكنالنظر بمقترحات المشروع، 

  .األطراف

وقد ساند برنامج األمم . لقد كانت عملية إعداد البرنامج القطري وخطة اإلزالة الوطنية عملية صعبة  .3
الحكومة في إثارة التوعية بشأن مسائل ) يونيدو(ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ) يونيب(المتحدة للبيئة 

وفي . تريال، وفي جمع واستعراض المعلومات حول استهالك المواد المستنفدة لألوزونتتعلق ببروتوكول مون
ن استهالك المواد المستنفدة لألوزون الذي أجرته الجهات المعنية الرئيسية عقاب استعراض البيانات المجموعة عأ

وأفادت يونيدو أيضاً أن . ات، استُنتج بأن عمالً إضافياً ضروري لضمان دقّة البيان2009كانون الثاني /في يناير
 بحيث ، بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال المبكرالحكومة قّدمت المشروعين االستثماريَّين لضمان االمتثال

إضافة إلى . أن اإلزالة المرتبطة بهذين المشروعين ستخفض استهالك كلورو فلورو كربون في مّدة قصيرة نسبياً
روعين في االجتماع السابع والخمسين سيتيح مجاالً الستهالل عملية تقديم العروض ذلك، فإن الموافقة على المش

  .2010 عوضاً عن الّربع الثاني من عام 2009مع التوقّع بأن يتّم تسليم المعّدات وتركيبها في نهاية عام 

  استهالك كلورو فلورو كربون

للبيئة، إلى األمين التنفيذي ألمانة  رسمي من الوزير المساعد قّدمت حكومة العراق بواسطة بيان  .4
بما في ذلك هيدرو كلورو فلورو (األوزون، جدوالً الستهالك كافة المواد المستنفدة لألوزون على مّر السنين 

 1500واستناداً على بيانات االستهالك هذه، قّدر خط أساس استهالك كلورو فلورو كربون بحوالي ). 22-كربون
  طن1.597.5 بـ 2008وقُّدر استهالك كلورو فلورو كربون عام ). أرقام أولية(وزون طن من قدرات استنفاد األ

 من قدرات استنفاد األوزون لمواد كلورو فلورو  طن342.5: من قدرات استنفاد األوزون موّزع على النحو التالي
 استنفاد  من قدرات طن52.5 طن من قدرات استنفاد األوزون في صنع الرغاوى و290.0أي  (11-كربون

 12- طناً من قدرات استنفاد األوزون من كلورو فلورو كربون1.245؛ )األوزون مستعملة لخدمة أنظمة التبريد
؛ ) طناً من قدرات استنفاد األوزون في صنع معّدات تبريد70 و60مستعملة في قطاع خدمة التبريد وما بين (
). R-502كجزء من غاز التبريد  (115-كربون أطنان من قدرات استنفاد األوزون من كلورو فلورو 10.0و

 طناً 25.0 و11- طن من قدرات استنفاد األوزون من مادة كلورو فلورو كربون150.0إضافة إلى ذلك، هنالك 
 متوافرة في المخزون في مؤسسة تصنيع واحدة، 12-من قدرات استنفاد األوزون من مادة كلورو فلورو كربون

  .2008وستستعمل عام 
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 حكومة العراق أيضاً مع بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون، طلباً رسمياً لألطراف في قّدمت  .5
 طناً من 690فلورو كربون بكمية عيينات االستعمال األساسي لمواد بروتوكول مونتريال من أجل النظر في ت

 طن من 400 و11-رو كربونمن كلورو فلو طناً من قدرات استنفاد األوزون 290أي (قدرات استنفاد األوزون 
  .2011 و2010سنتَي من  لكّل )12-قدرات استنفاد األوزون من كلورو فلورو كربون

  إجراءات تنفيذ المشروع

 في العراق، أفادت يونيدو أن التنقّل  السائدرّداً على أسئلة بشأن إجراءات تنفيذ المشروع، ونظراً للوضع  .6
ستشاري األمم وبما أن موظفي وم.  ولكنه غير محظورمحافظات، محصورناء عدد قليل من الداخل العراق، باستث
فرين أن يقّدموا ، يتوّجب على المسا)عّمان، األردنفي (تدريب مدة أسبوع يتعلّق بالسالمة المتحدة يخضعون ل
تمهيدياً إضافة إلى ذلك فإن تدريباً .  إذن أمني، قبل أسبوعين على األقل من القيام بمهّمتهمطلبات للحصول على

واتصلت . للتوعية األمنية ضروري لجميع الموظفين الدوليين قبل دخولهم العراق بصرف النظر عن مّدة مهمتهم
 أن ليست علىيد يونيدو أيضاًَ بموّردي معّدات التبريد والرغاوى المستقّرين في أوروبا والواليات المتحدة للتأك

باستطاعة واستناداً إلى هذه المعلومات، تعتقد يونيدو أن . اق هنالك أية قيود بالنسبة لسفر خبرائهم إلى العر
  . تدبير تسليم وتركيب المعدات المطلوبة من أجل تحويل المؤسساتموّردي المعدات

وحول مسألة متطلبات المسؤولية والتبليغ للجنة التنفيذية، أفادت يونيدو أن فريقاً قطرياً لألمم المتحدة،   .7
قد شُكّل، وهو يعمل بموجب التنسيق من بعثة األمم المتحدة ) بما في ذلك يونيدو(برنامجاً  وكالة و17مؤلفاً من 

ومع أن هنالك قيوداً للتنقّل في العراق، ستعتمد يونيدو على خدمات ومساندة شبكة . لتقديم المساعدة إلى العراق
مقّره في عّمان، (و من أجل العراق  مكتب يونيدخاص على مساعدةاألمم المتحدة الموجودة في ذاك البلد، وبنوع 

 أن التوظيف لوحدةوأخيراً، أفادت يونيدو . ، للتحقّق وضمان من أن تنفيذ المشروعات يتّم بطريقة صحيحة)األردن
ن من خبراء كّوتسي) التي ستُقدًَّم إلى االجتماع السابع والخمسين(رصد المشروع لخطة اإلزالة الوطنية في العراق 

في الوقت نفسه تفكّر يونيدو في .  مسؤولين عن رصد تنفيذ مشروعات بروتوكول مونتريالمحلّيين يكونون
توظيف خبيَرين فنيَّين في قطاع الرغاوى والتبريد يكون مركزهما في مكتب يونيدو للعراق، لدعم الفريق القطري 

  .في تنفيذ المشروع
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  ورقة تقييم المشروع
  العراق

  
  :ستعمال مواد مستنفدة لألوزون في القطاعا    رغاوى       :القطاع

   كغ/ دوالر أمركي6.23      رغاوى مرنة  :عتبات جدوى تكاليف القطاع الفرعي

  :عنوان المشروع

إنتاج الرغوة المرنة لصنع األلواح في في  إلى كلوريد الميثيلين 11-تحويل من مادة كلورو فلورو كربون  )أ(
  .Al Hadi Coشركة 

  مشروعبيانات ال  عات فرعية متعّددةقطا
  الخطة القطاعية

  )بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك المؤسسة 
  )بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(تأثير المشروع 
  )باألشهر(مّدة المشروع 

  )بالدوالرات األمريكية(المبلغ األولي المطلوب 
  ):بالدوالرات األمريكية(الكلفة النهائية للمشروع 

  كلفة الرأسمالية اإلضافية    ال
  ) بالمئة10(    كلفة طوارئ 

      كلفة تشغيل إضافية
      كلفة المشروع اإلجمالية

  )نسبة مئوية(    ملكية محلية 
  )نسبة مئوية(    عنصر التصدير 

  )بالدوالرات األمريكية(المبلغ المطلوب 
  )كغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

  التمويل النظير مؤكّد؟
  الة الوطنية المنسقةالوك

  الوكالة المنفذة

20 
20 
24 

126,457  
 

115,000 
11,500 

(43) 
126,457 

100% 
0% 

126,457 
6.23 
 أجل

 وزارة البيئة
 يونيدو

  
    مانة األتوصيات

  )بالدوالرات األمريكية(المبلغ الموصى به 
  ) قدرات استنفاد األوزون منبأطنان(تأثير المشروع 
  )كغ/مريكيدوالر أ(جدوى التكاليف 

  )بالدوالرات األمريكية(كلفة مساندة الوكالة المنفذة 

126,457 
20.0 
6.23 

11,381 
 على حدةفيه ُينظر   )بالدوالرات األمريكية(الكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف 
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  وصف المشروع

 إلى 11-لورو كربون يونيدو، نيابة عن حكومة العراق، مقترح مشروع للتحويل من كلورو فقّدمت  .8
 في العراق لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في .Al Hadi Co لصنع رغوة األلواح المرنة في شركة ينكلوريد الميثيل

 دوالر أمريكي زائد 126.457ويبلغ مجموع التمويل المطلوب في المشروع كما قُّدم . اجتماعها السابع والخمسين
 دوالر 6.23 وجدوى تكاليف المشروع هي . دوالر أمريكي ليونيدو11.381تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 

  .كغ/أمريكي

  خلفية القطاع

  وإضافة.  في قطاع الرغاوى معروفون جّيدا11ً-إن المستهلكين الرئيسيين لكلورو فلورو كربون  .9
 Nasr State Company for Mechanical و Iraq Steel Construction فإن .Al Hadi Coإلى 

Industriesو.  هما شركتا رغاوى جاسئة تستعمالن مواد كلورو فلورو كربونAl Hadi Co. من أكبر  هي
 2002وخالل عام . رشة، وتشكيلة واسعة في األفثن المرن لمفروشات األسّرة واألثامصانع رغوة بوليوريتا

 طن من رغوة 400  لصنع11- من أطنان قدرات استنفاد األوزون من كلورو فلورو كربون20استعملت الشركة 
 طناً من 120 مع إنتاج إجمالي قدره 2004 خالل  واستؤنف2003اإلنتاج خالل وقد توقف . األلواح المرنة

  .منتجات الرغاوى

  وصف المشروع

 Laader Berg EC-7متواصل من نوع  معتمد على خط إنتاج .Al Hadi Co اإلنتاج في شركة إن  .10
والمشروع هو من أجل استبدال . 1987 قد تّم شراء وتركيب المعدات عام وكان.  طن سنويا1.000ًإنتاج بقدرة 

 التكنولوجيا بعد استعراض عوامل نفخ بديلة وقد تّم اختيار. يد الميثيلين كعامل نفخ بكلور11-كلورو فلورو كربون
 كلوريد الميثيلين وقد استُنتج بأن. عّدة أخرى كالهايدروكرابن، ومواد هيدرو فلورو كربون وثاني أكسيد الكربون

ضمان   يؤمنانتسييج المعّدات وتأمين تهوية معّززةو.  الكلفة وجودة المنتوج النهائيهو الخيار األمثل من حيث
  .سالمة العمال

 بنظام لكلوريد الميثيلين 11-يتطلّب المشروع استبدال نظام القياس المتري الحالي لكلورو فلورو كربون  .11
محورية إضافية  مراوح إنسياب يب أربعتحسين تسييج التهوية من حول المعّدات وترك؛ ) دوالر أمريكي20.000(
 دوالر 15.000 ( وبدء المصنع أمان، وأدلّة، والترخيص لعمل؛ تركيب أدوات) دوالر أمريكي80.000(

   فترة أربع سنوات كانت ضئيلة وتّم حسمها من مجموع كلفة المشروعووفورات التشغيل على). أمريكي
  ). دوالر أمريكي43-(

  . شهرا24ًلقد قُّدرت مّدة المشروع بـ   .12
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   وتوصيتهااألمانةتعليقات 

  التعليقات

وقد تّم حساب كلفة المشروع على .  األمانة مع يونيدو مستوى اإلنتاج الحالي في مؤسسة الرغاوىناقشت  .13
  وزون من كلورو فلورو طناً من قدرات استنفاد األ20( طن من منتوجات الرغاوى 400أساس إنتاج 

وقد تراوح استهالك كلورو فلورو .  بالمئة من قدرة إنتاج المؤسسة40وهذا اإلنتاج كان مساوياً لـ) 11-كربون
 طن من قدرات استنفاد األوزون، نظراً للوضع 12 إلى 10كربون على مدى السنوات الثالث الماضية من 

 2011 ومن المتوقع أن تبلغ في حدود ،ت حصيلة اإلنتاجوفي الماضي القريب زاد. الخاص السائد في العراق
  . طن400مستوى إنتاجها الطبيعي وهو 

ناقشت األمانة ويونيدو أيضاً مسائل تقنية متعلقة باستبدال مضخّة الجرعات، وتكاليف نظام التهوية   .14
 وأثبتت جدواها تقنياً،  جيداًروفةوإمكانية إتمام المشروع في مدة أقصر، باعتبار أن تكنولوجيا كلوريد الميثيلين مع

 وأبلغت يونيدو أن  وقد تمت معالجة هذه المسائل بنجاح.وأن تغييرات المعدات كانت مرتبطة فقط بتعزيز التهوية
نظاماً جديداً للقياس المتري وقياس الجرعات مصمماً خصيصاً لكلوريد الميثيلين يجب أن ُيركَّب لضمان قياس 

والتكاليف المرتبطة بالتهوية . ي المدى المطلوب لمختلف درجات كثافات الرغاوىللجرعات مناسب ودقيق ف
مماثلة لحدود هذا حدود  هي في  المتواصلةالمعّززة في المشروعات الموافق عليها في مصانع األلواح المرنة

كن أن تكون ونظراً للوضع الراهن في العراق ال تستطيع يونيدو أن تعتمد على إمدادات محلية يم. المشروع
  .من أجل تنفيذ المشروع" أرخص"

 إلى أقصى حّد ممكن، نظراً .أفادت يونيدو أيضاً أن حكومة العراق تعتزم التعجيل في تنفيذ المشروع  .15
ولكن يونيدو تترّدد في احتصار مّدة المشروع نتيجة . المكتسبةلسهولة تنفيذ التكنولوجيا البديلة المختارة والخبرة 

  . في العراقللوضع السائد

  التوصية

  مع األخذ بالحسبان الوضع الخاص في العراق كطرف جديد في بروتوكول مونتريال، والصعوبات  .16
 كما أشارت إليه األطراف  B  وAالتي قد يواجهها الطرف الجديد في مجال تحقيق اإلزالة الكاملة لمواد المرفقين 

  رغب اللجنة التنفيذية بالموافقة على المشروعفي بروتوكول مونتريال في اجتماعها العشرين، قد ت
   إلى كلوريد الميثيلين في إنتاج رغاوى األلواح المرنة في11-من أجل التحويل من كلورو فلورو كربون

   دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة126.457 بكلفة إجمالية قدرها .Al Hadi Coشركة 
 دوالر أمريكي ليونيدو من دون اإلجحاف بآلية عدم االمتثال الخاصة ببروتوكول مونتريال، ومن 11.381وقدرها 

قة للعراق على أي مشروع آخر إلزالة مواد كلورو فلورو كربون في قطاع الرغاوى، من فحيث أنه لن تتم الموا
  .خارج خطة اإلزالة الوطنية
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  ورقة تقييم المشروع

  العراق
  

  :استعمال مواد مستنفدة لألوزون في القطاع    يدتبر      :القطاع

    كغ/ دوالر أمركي13.76      تبريد منزلي  :عتبات جدوى تكاليف القطاع الفرعي

  :عنوان المشروع

   وعامل نفخ الرغاوى134a- بهيدرو فلورو كربون12-استبدال غاز التبريد كلورو فلورو كربون  )أ(
   الثالجات المنزلية والمجّمدات الصندوقية في بسايكلوبنتان في صنع11-كلورو فلورو كربون

  Light Industries Companyشركة 

  مشروعبيانات ال  قطاعات فرعية متعّددة
  الخطة القطاعية

  )بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك المؤسسة 
  )بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(تأثير المشروع 
  )باألشهر(مّدة المشروع 

  )بالدوالرات األمريكية(األولي المطلوب المبلغ 
  ):بالدوالرات األمريكية(الكلفة النهائية للمشروع 

      الكلفة الرأسمالية اإلضافية
  ) بالمئة10(    كلفة طوارئ 

      كلفة تشغيل إضافية
      كلفة المشروع اإلجمالية

  )نسبة مئوية(    ملكية محلية 
  )نسبة مئوية(    عنصر التصدير 

  )بالدوالرات األمريكية(لغ المطلوب المب
  )كغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

  التمويل النظير مؤكّد؟
  الوكالة الوطنية المنسقة

  الوكالة المنفذة

193.6 
193.6 

24 
2,923,297  

 
1,400,380 

140,038 
342,863 

1,883,281 
100% 

0% 
1,883,281 

9.73 
 أجل

 وزارة البيئة
 يونيدو

  
    مانة األتوصيات

  )بالدوالرات األمريكية(المبلغ الموصى به 
  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(تأثير المشروع 
  )كغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

  )بالدوالرات األمريكية(كلفة مساندة الوكالة المنفذة 

1,883,281 
193.6 
9.73 

141,246 
 على حدةفيه ُينظر   )يكيةبالدوالرات األمر(الكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف 
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 وصف المشروع
  

ز التبريد كلورو فلورو قّدمت يونيدو، نيابة عن حكومة العراق مقترح مشروع من أجل استبدال غا  .17
 بسايكلوبنتان في صنع 11- وعامل نفخ الرغاوى كلورو فلورو كربون134a-هيدرو فلورو كربون ب12-كربون

 لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في Light Industries Companyوقية في شركة دالثالّجات المنزلية والمجّمدات الصن
وقد . ت استنفاد األوزون من أطنان قدرا193.6 2007وكان استهالك الشركة لعام . اجتماعها السابع والخمسين

ستقل وتفاصيل رسالة مصادقة من وزارة البيئة، وتقييماً من خبير تقني مشكالً لتضّمن التقديم وثيقة المشروع، و
 دوالر 1.540.418والكلفة الرأسمالية اإلضافية المطلوبة ، بما في ذلك الطوارئ، هي . تقنية كالرسوم الهندسية

 دوالر أمريكي؛ والتمويل اإلجمالي المطلوب هو بالتالي 342.863أمريكي؛ وكلفة التشغيل اإلضافية هي 
وجدوى .  دوالر أمريكي ليونيدو141.246ة وقدرها  دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكال1.883.281

 دوالر 13.76كغ؛ والعتبة لمشروعات التبريد المنزلي هي / دوالر أمريكي9.73التكاليف للمشروع هي 
  .كغ/أمريكي

  خلفية القطاع

 وبيانات قطاع تصنيع التبريد لم. بتاريخ تحرير هذه الوثيقة كان البرنامج القطري مازال قيد التحضير  .18
مع ذلك، تّم العثور على عدد من الصانعين بواسطة . تبلغ بعد حالة تمكّن من تقييم متّسق ومتّمم بصورة كافية

فضالً . إعادة الفحص والتدقيق في االستبيانات الخاّصة بقطاع صنع التبريد مقابل تلك الخاصة بقطاع خدمة التبريد
ولكن يونيدو أبلغت بأنه رغم البيانات . تبريد إضافيينعن ذلك، أفادت سجالّت وزارة الصناعة عن وجود صانعي 

 هي إلى حّد بعيد أكبر منتج لمعّدات التبريد Light Industries Companyالمحدودة، أصبح واضحاً أن شركة 
والصانعون اآلخرون هم عبارة عن مؤسسات صغيرة إلى متوسطة الحجم تستهلك كميات قليلة من . في العراق

  وتستهلك.  وتستعمل لوحات جاهزة الصنع لصنع معّدات التبريد التجاري12-ونكلورو فلورو كرب
 المستهلكة في العراق، وفقاً لألرقام 12- بالمئة فقط من كلورو فلورو كربونLight Industries  3.1شركة 

سطة هذا وبوا). 2007كافة البيانات متعلقة بعام  (11- بالمئة من كلورو فلورو كربون41.6المتوافرة، ولكن 
  .2008 بالمئة من استهالكه كلورو فلورو كربون لعام 11.8المشروع يستطيع البلد إزالة 

  وصف المشروع

  وتباع.  في مدينة بغداد1963 عام Light Industries Companyإلنتاج في ا ُأنشئ لقد  .19
  حالياًويجري . مئة بالمئة ذات ملكية وطنية وهي شركة. منتوجاتها في السوق المحلية فقط

 والقدرة اإلنتاجية للشركة . من ملكية حكومية إلى ملكية نصف خاصةLight Industries Companyتحويل 
 ة سنوياً، على ثالث وحدة من ثالجات التجميد العميق250.000 وحدة من الثالّجات المنزلية و250.000هي 

لت وقد ُسّج).  للهيكل الرئيسي وثالثثالث منها لألبواب،(خطوط إنتاج رئيسية مع ستّ محطات إرغاء 
 تسّببت بتوقّف 2003 و1991والحرب عام . المستويات القصوى لإلنتاج في أواسط الثمانينات وبداية التسعينات

 ثالجة 70.000 ثالجة منزلية و70.000والمصنع واصل اآلن إنتاجه وأنتج . المصنع عن اإلنتاج لسنوات عديدة
  .2007 عام تجميد عميق

وعات التبريد المنزلي كهذا المشروع تتلقّى تمويلها في الدرجة األولى من أجل تحويل معّدات إن مشر  .20
ار التسّرب، ومعدات الخزن  تفريغ سابق للتعبئة ومعّدات اختب تأمينمع تعبئة غاز التبريد بما في ذلكاإلرغاء، 

   وهيدرو فلورو رغاوىي بنتان كعامل نفخوالتكنولوجيات البديلة ه. والتوريد، وتنمية المنتوج والكلفة التشغيلية
 المناسبة كلياً من الناحية التقنية، ويجري حالياً استعمالهما في  الحلولوكالهما من.  كغاز تبريد134a-كربون
 وإجراء اإلرغاء في الوقت الراهن هو بواسطة ست آالت إرغاء ذات ضغط منخفض ليست مناسبة .المنطقة
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ياً في استبدالها بثالث آالت إرغاء جديدة بالضغط العالي برؤوس مزج مزدوجة، للتحويل؛ ويجري التفكير حال
واستعمال عامل نفخ هايدروكربون للرغاوى يحتاج إلى بعض منشآت .  ومرافق تخزينالمزج  ما قبلووحدات

قّع تأمين وبالنسبة لعنصر التبريد يتو. السالمة ومعّدات السالمة بما في ذلك أجهزة استشعار ومولّد نيتروجين
وقد .  مضخّة جديدة40ـ ب مضخّة تفريغ قديمة 60أدوات جديدة لتعبئة غاز التبريد، ومكاشف تسرُّب، واستبدال 

  .2007تّم تحديد تكاليف التشغيل اإلضافية استناداً إلى مستوى اإلنتاج الفعلي للمؤسسة عام 

أسمالية إضافية، بما في ذلك الطوارئ، كانت يونيدو قد طلبت في األساس مستوى تمويل أعلى مع كلفة ر  .21
 وبعد مناقشات بشأن . دوالر أمريكي461.310 دوالر أمريكي وكلفة تشغيل إضافية قدرها 2.461.987قدره 
ض في هذه الوثيقة وهلية والتكاليف اإلضافية لبنود مختلفة، اتفقت يونيدو واألمانة على مستوى التمويل المعراأل

  .ذيةلتنظر فيه اللجنة التنفي

 ستؤمن تمويالً مشتركاً ألنشطة هي في Light Industries Companyإن المستفيدة وهي شركة   .22
نظام ( لبنود تعتبر غير مؤهلة ، وسوف تستعمل أمواالً غيرها دوالر أمريكي137.000اإلجمال مؤهلة، قدره 
  . شهرا24ًوقُّدر بأن مّدة المشروع هي .). مكافحة الحرائق، الخ

  ألمانة وتوصيتهاتعليقات ا

  التعليقات

وقد تّم حساب كلفة المشروع على أساس .  األمانة مع يونيدو مستوى اإلنتاج الحالي في المؤسسةناقشت  .23
وكانت األمانة قد ناقشت مسائل عّدة متعلقة باألهلية والكلفة .  وحدة في السنة140.000 وهو 2007مستوى إنتاج 

لحاجة إلى مولّد نيتروجين وعدد مولّدات النتروجين التي يجب تأمينه وعدد ومن جملة هذه المسائل ا. اإلضافية
 وقدرة مولّد كهربائي كأداة دعم للسالمة، وأهلية أو نقص ،، وتأميم عمليات الرغاوى الضروريةمضخّات التفريغ

ة تتوقّع زيادة وأبلغت يونيدو أن المؤسس. تغييرات عدة للمبنى، كتركيب أنظمة مكافحة الحرائق وحفر األساسات
  .إلى أقصى حّد لها حتى اآلنحصيلة إنتاجها 

وأشارت . 134a-ناقشت األمانة ويونيدو أيضاً وبنوع خاص اختيار غاز التبريد، هيدرو فلورو كربون  .24
 إضافي ضئيل، حيث أن استعمال بنتان  مجهوداألمانة إلى أن تحويل اإلنتاج إلى استعمال أيزوبوتان يحتاج إلى

فخ رغاوى يحتاج حالياً إلى بعض التحسينات المتعلّقة بقدرات مكافحة الحرائق، وأجهزة اإلنذار والرصد كعامل ن
وأشارت األمانة أيضاً إلى أن أيزوبوتان هو بنوع خاص . وتحديد مناطق صامدة لإلنفجار في مجال التصنيع، الخ

 مستعملة اعتيادياً على نطاق واسع، لها طاقة  بها،قبالنسبة للمنتوجات المصنوعة في هذا المصنع تكنولوجيا موثو
 XIX/6وفضالً عن ذلك فإن المقرر  . 134a-احتباس حراري منخفضة بالمقارنة مع هيدرو فلورو كربون

الجتماع األطراف الذي يشّجع استعمال استراتيجيات ذات طاقة احتباس حراري منخفضة، واالستعمال إلنتاج 
وكذلك، فإن أية . لن يسّبب أية مشكلة. وتأمين المضاغط الضرورية، إلخ وحدة أو أكثر سنوياً، 140.000

احتياجات تدريب محتملة وغير ذلك من مسائل البنية التحتية لتقنّيي التبريد يمكن أن تشملها خطة اإلزالة الوطنية، 
تياجات تدريب موظفي التي ُيحتمل أن تبلغ االجتماع الثامن والخمسين، وباعتبار توقيت كال االلتزاَمين، فإن اح

واستعمال أيزوبوتان لن يسّبب على األرجح أي . الخدمة يمكن أن تعالج بسهولة، بتوقيت مناسب وتنسيق جّيد
، مناسب Light Industries Companyوباختصار، فإن المشروع في شركة . تأخير بالنسبة لتنفيذ المشروع

  .12- كربونتقنياً الستعمال الهايدروكرابن كبديل لكلورو فلورو

.  حجج األمانة وأعلنت أنها سبق وناقشت استعمال ذاك االختيار مع المؤّسسة على صحةوافقت يونيدو  .25
 Light Industriesوقد تّم استعراض كافة بدائل غازات التبريد وُرفعت إلى حكومة العراق وإلى ممثلي 
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Company . بأيزوبوتان، 12-تبدال كلورو فلورو كربونوبالفعل كانت يونيدو قد اقترحت أساساً المشروع الس 
. نضج التكنولوجيا، وانعكاسها البيئي وتوافر أيزوبوتان في العراق ، نظراً ل134a-وليس بهيدرو فلورو كربون

  وأيزوبوتان، وهو غاز تبريد،. ودولكن أثناء مناقشة الموضوع مع الحكومة، ُأثيرت مسألتان مع يوني
  ومن ناحية ثانية. محلية، وليست متوافرة أيضاً مضاغط أيزوبوتانليس متوافراً في األسواق ال

اتفاقات مرخصة مع شركات أخرى في المنطقة مثل  تعمل بتعاون وثيق مع Light Industries Companyفإن 
Al-Hafez Refrigeration Factoryفي الجمهورية العربية السورية التي استعملت هيدرو فلورو   

. وبالتالي فإن المنتوجات يجب أن تكون مماثلة وأن تستعمل التكنولوجيا والبدائل نفسها.  وبنتان134a-كربون
وأفادت يونيدو أيضاً أن أيزوبوتان ال ُيستعمل كغاز تبريد في أي من البلدان في منطقة غرب آسيا، وبالتالي فإن 

ي األسواق في العراق  وإمكانية دخولها فLight Industries Companyيونيدو تعتقد أن قبول منتوجات 
  . تصادف بعض الصعوبات،وغيرها من بلدان المنطقة

أي الجتماع األطراف، تعتقد األمانة أن استعمال أيزوبوتان، ) ج (11 الفقرة XIX/6على ضوء المقرر   .26
 ن اآلثاريث أنه يقلّل مكن أن ٌيعتبر خيار التكنولوجيا المناسب لهذا المشروع بحتكنولوجيا هيدرو كربون، كان يم

على البيئة، وخصوصاً على المناخ، مع األخذ بالحسبان احتمال االحتباس الحراري، واستخدام الطاقة وغير ذلك 
والمسائل التقنية المختلفة المتعلّقة بتلك التكنولوجيا مألوفة ومفهومة وقد تّمت أيضاً . من العوامل ذات الصلة

وبدا لإلمانة وكأن المسائل التي أّدت . ق المتعدد األطرافمعالجتها في مشروعات أخرى من مشروعات الصندو
 كانت مكّونة من عدد من الفوائد المنظورة لتكنولوجيا هيدرو فلورو 134a-إلى اختيار هيدرو فلورو كربون

، وأن هذه الفوائد لها، )UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/59(راجع أيضاً المرفق األول للوثيقة  (134a-كربون
ولكن، ومن دون أية سياسة عامة خاصة .  على المناخ، أولوية على التقليل من اآلثارفيد والبلدفي نظر المست

بالنسبة لهذه المسألة، وعوضاُ عن أي توجيه مناسب من اللجنة التنفيذية، شعرت األمانة بأنها غير قادرة على مزيد 
  .معتمدة على مواد مستنفدة لألوزونمن التصّدي لخيار حكومة العراق، الذي هو في أي حال تكنولوجيا غير 

  التوصية

ضوء التعليقات الواردة أعاله، ونظراً للوضع الخاص في العراق كطرف جديد في بروتوكول  على  .27
، كما بّينته B و Aمونتريال، والمصاعب التي قد يواجهها هذا الطرف في تحقيق اإلزالة الكاملة لمواد المرفقين 

  :ريال في اجتماعها العشرين، قد ترغب اللجنة التنفيذية فياألطراف في بروتوكول مونت

   إلى بنتان؛ و11-الموافقة على عنصر المشروع للتحويل من كلورو فلورو كربون  )أ(  

   إلى هيدرو فلورو12-أن تنظر في عنصر المشروع للتحويل من كلورو فلورو كربون  )ب(
  .134a-كربون

  إلنتاج الثالجات المنزلية وثالجات التجميد فيوالعنصران سيؤديان إلى تحويل كامل   .28
 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة 1.883.281 بكلفة إجمالية قدرها Light Industries Companyشركة 

 دوالر أمريكي ليونيدو من دون اإلجحاف بآلية عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال، 141.246الوكالة وقدرها 
لى أي مشروع آخر إلزالة مواد كلورو فلورو كربون في قطاع تصنيع التبريد في العراق، وباعتبار أن الموافقة ع

  .لن تحصل من خارج خطة اإلزالة الوطنية

________  
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