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ندف التبغ مذيبات المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

العراق

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
خطة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة األوزون يونيدو  -  يونيب

عام: 2008 ثانيا - آخر معطيات 
المادة 7

0 :TCA بروميد المثيل: 5.0 هالونات: 39.1 4.6: CTC 1,597.1  :CFC

عام:  ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0.

0.

0.

0.

0.

0.

رابعا - معطيات المشروع: 2009 2010 2011

حدود استهالك بروتوآول مونتريال

CFC

CTC

HAL

TCA

2012 المجموع

TCA

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون)

CFC 1,350. 

CTC

HAL

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

تكاليف المشروع   يونيب 1,136,000. 

تكاليف الدعم 147,680. 

تكاليف المشروع يونيدو

تكاليف الدعم

505,000. 

303,000. 

1,641,000. 

65,650. 213,330. 

4,656,530. 

326,515. 22,725. 349,240. 

4,353,530. 

تكاليف المشروع 5,489,530. 

تكاليف الدعم

5,489,530. 

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

474,195. 

للنظر على انفراد خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

474,195. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)
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  وصف المشروع

 الرئيسية، نيابة عن حكومة العراق خطة المنفذة، باعتباره الوآالة )يونيب(نامج األمم المتحدة للبيئة قدم بر  -  1
بلغ إجمالي تكاليف الخطة الوطنية يو.  االجتماع الثامن والخمسينزالة، لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية فيوطنية لإل

  دوالر أمريكي228,280 زائد تكاليف دعم الر أمريكي دو1,756,000لإلزالة في العراق، آما قدمت أصال، مبلغ 
آما قدمت .  لليونيدو دوالر أمريكي655,477 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة بمقدار 8,739,698 ونيب ويلل

  . ن والخمسين البرنامج القطري للعراقمحكومة العراق إلى االجتماع الثا

   خلفية

 مشروعي االستثمار التالي ذآرهما في قطاعي السابع والخمسين اجتماعها اعتمدت اللجنة التنفيذية في  -  2
الرغاوى وتصنيع المبردات في العراق، دون مساس بآلية عدم االمتثال في بروتوآول مونتريال، وعلى أن يكون 

ق خارج نطاق مفهوما أنه لن يتم اعتماد أي مشروع آخر إلزالة مواد الكلوروفلوروآربون في تلك القطاعات في العرا
   :)57/27 و 57/26المقرران (الخطة الوطنية لإلزالة 

صنع األلواح المرنة ل إلى آلوريد الميثيلين في إنتاج رغاوى 11 � ويل من آلوروفلوروآربونحالت  )أ( 
 طنا من قدرات استنفاد 20وسوف يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى إزالة .  في شرآة الهادي�

  ؛ و 11 � وآربوناألوزون من الكلوروفلور

 وآذلك إحالل 12-يد الكلورفلوروآربون بر محل عنصر التa134 �إحالل الهيدروآلوروآربون   )ب( 
 المستعمل في نفخ الرغاوى، في تصنيع المبردات 11 - السيكلوبانثين محل الكلوروفلوروآربون 

هذا المشروع إلى وسوف يؤدي تنفيذا . المنزلية والمبردات الصغيرة في شرآة الصناعات الخفيفة
 طن من 42,1  و11 -   طن من قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروآربون151.5إزالة 

  . 12 �قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروآربون 

   الخطة الوطنية لإلزالةعلىنظرة عامة 

  استهالك المواد المستنفدة لألوزون 

مواد المستنفدة لألوزون على النحو التالي، وذلك على أساس تم حساب خطوط أساس االمتثال في مجال ال  -  3
   : والذي غطى آل قطاعات التصنيع والخدمات في العراق2008المسح الوطني الذي تم إجراؤه في عام 

اسم المادة المستنفدة  أطنان قدرات استنفاد األوزون
 Baseline 2008 2007 2006 لألوزون

 1,517.0 1,597.1 1,686.1 1,414.1 الكلوروفلوروآربون
 70.4 39.1 29.0 56.6 الهالونات

 21.4 4.6 6.0 6.0 رابع آلورويد الكربون
 4.6 5.0 5.8 8.4 بروميد الميثيل

  

من مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون في العراق هي استهالك الكلوروفلوروآربون % 95أآثر من   -  4
   :آما هو مبين في الجدول أدناه%) 75أآثر من  (12 -ون والكلوروفلوروآرب%) 20حوالي  (11 -
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اسم المادة المستنفدة  أطنان قدرات استنفاد األوزون
 2008 2007 2006 لألوزون

 إلى2006المتوسط من 
2008 

آنسبة مئوية من 
 المجموع

 %20.3 330.4 342.5 356.4 292.3 11-الكلوروفلوروآربون
 %75.3 1,227.3 1,244.6 1,320.2 1,117.1 12-الكلوروفلوروآربون 
 %0.5 8.1 10.0 9.5 4.7 115-الكلوروفلوروآربون

 %0.4 6.9 8.1 6.0 6.6 1211 �الهالون 
 %1.9 30.7 31.0 23.0 38.0 1301 �الهالون 
 %0.2 4.0 - - 12.0 2402 - الهالون

 %0.3 5.5 4.6 6.0 6.0 رابع آلوريد الكربون
 %0.4 6.4 5.0 5.8 8.4 بروميد الميثيل

 %0.6 10.4 10.7 10.9 9.5 �22الهيدروفلوروآربون
 %100.0 1,629.6 1,656.5 1,737.8 1,494.6 المجموع

 

يتم في قطاع ) باستثناء الهيدروفلوروآربون(من مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون % 93حوالي   -  5
  : ي الجدول التاليآما هو مبين ف%) 75(وقطاع خدمة التبريد %) 18(الرغاوي 

اسم المادة المستنفدة )أطنان قدرات استنفاد األوزون(التوزيع القطاعي 
 مذيبات إطفاء خدمات تبريد**إدارة تبريد *رغاوى لألوزون

األغراض غير 
 المجموع الحجر الصحي

 342.5  52.5 290.0 11-الكلوروفلوروآربون 
 1,244.6  65.31,179.3  12 - الكلوروفلوروآربون
 10.0  10.0  115-الكلوروفلوروآربون

 8.1  8.1  1211 - الهالون
 31.0  31.0  1301 - الهالون

 4.6  4.6  رابع آلوريد الكربون
 5.0 5.0   بروميد الميثيل

 1,645.7 5.0 65.31,241.839.14.6 290.0 المجموع
  . السابع والخمسين يستخدم في شرآة الهادي، في مشروع الرغاوي المعتمدة في االجتماع 11- ربون طن من الكلوروفلوروآ20بما في ذلك * 

 طن من قدرات استنفاد األوزون من 42.1 و 11-  طن من قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروآربون151.5بما في ذلك ** 
  . سابع والخمسينلصناعات الخفيفة المعتمد في االجتماع الـ المستخدم في مشروع التبريد في شرآة ا12-وآربون الكلوروفلور

  

 دوالر أمريكي 2.80: رامغتبلغ أسعار مواد استنفاد األوزون األآثر استخداما في العراق للكيلو  -  6
 حسب 12- دوالر أمريكي للكلوروفلوروآربون 5.20 دوالر أمريكي إلى 2.90 ومن ؛11- للكلوروفلوروآربون

 دوالر أمريكي 4.00 دوالر أمريكي إلى 3.30ومارآة المادة المستوردة، و مصدر االستيراد 
. 134a- دوالر أمريكي للهيدروفلوروآربون 6.60 دوالر أمريكي إلى 4.00 ومن ؛22-للهيدروآلوروفلوروآربون 

ب  إلى وجود اسطوانات مزيفة مكتو134a- والهيدروفلوروآربون 12- وآربون ويرجع تقلب أسعار الكلوروفلور
غازات عليها أسماء هذه المواد المبردة مع أنها تحتوي على مواد مبردة غير فعالة أو على خليط غير معروف من 

  . ديبرتال

  التشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون

لم يجر حتى اآلن إصدار أي تشريع بشأن المواد المستنفدة لألوزون في العراق ولم يجر أيضا إنشاء قطاع   -  7
وبالتالي فإن واردات المواد المستنفدة لألوزون والمنتجات التي . ترخيص استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزونل
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 وتنوي الحكومة سن التشريع المناسب .يدخل في صناعتها المواد المستنفدة لألوزون ال تخضع حاليا للرصد أو الرقابة
لعمل الخاصة باإلزالة وتحسين قدرات الرصد وذلك لضمان التنفيذ للمواد المستنفدة لألوزون لتحقيق أهداف خطة ا

  . الفعال لبروتوآول مونتريال

  استراتيجية وخطة عمل اإلزالة 

بغير تعطيل . التزمت حكومة العراق بإزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون على نحو منتظم واقتصادي  -  8
ومن هنا تقترح الحكومة أن تحقق . ربون وورش خدمة المبرداتلمشاريع التصنيع التي تستخدم الكلوروفلوروآ

 المستخدم في تصنيع منتجات رغاوى 12- والكلوروفلوروآربون 11-اإلزالة التامة الستهالك الكلوروفلوروآربون 
ك البوليورثين الصلبة والمبردات التجارية عن طريق عنصري استثمار في المشاريع لتحقيق تنفيذ خطة إلزالة استهال

 وإزالة ؛قطاع خدمة المبردات  في115- والكلوروفلوروآربون 12- والكلوروفلوروآربون 11-الكلوروفلوروربون 
 وآذلك إزالة رابع آلوريد ؛ عن طريق إنشاء نظام لبنوك الهالونات1301- والهالونات 1211-استهالك الهالون 

خدم في التطبيقات المعملية وآمذيبات عن طريق  وآلوروفورم الميثيل المست113-الكربون والكلوروفلوروآربون 
 وسوف تتم إزالة بروميد الميثيل عن طريق مشروع سوف يجري تقديمه إلى اجتماع مقبل .برنامج المساعدة الفنية

  . للجنة التنفيذية

قدمت حكومة العراق طلبا رسميا إلى أطراف البروتوآول للنظر في طلب إعفاء بسبب االستخدامات   -  9
 طن من 400 لتصنيع الرغاوى و 11- طن من قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروآربون 290رية لـ الجوه

 لتصنيع المبردات المنزلية وأجهزة التجميد ومعدات التبريد 12-قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروآربون 
  . 2011   و2010كل سنة في لارية الصغيرة والخدمة تجال

   رغاوىقطاع تصنيع ال

 .والتي اعتمد لها مشروع إزالة في االجتماع السابع والخمسين(باإلضافة إلى شرآة الهادي لتصنيع الرغاوى   - 10
، )العراقية للصلب (يوجد ثالثة مشاريع أخرى لتصنيع الرغاوى الصلبة في العراق وهي العراقية لصناعة الصلب

والمقدر أن وقت .  بغداد الصناعية، وشرآة)ر الحكوميةالنص (وشرآة النصر الحكومية للصناعات الميكانيكية
  .  شهرا24استكمال المشاريع الثالثة هو 

  مصنع رغاوي العراقية للصلب

 التي  للعزل وهو يقوم بتصنيع ألواح رغاوي البولييورثين الصلبة1980 في عام  العراقية للصلبتم إنشاء  - 11
وآانت قدرة إنتاج المصنع عند . وألواح الحوائط واألسقف في المبانيتستخدم في إنشاء غرف التبريد ومحال التبريد 

ويعمل خط إنتاج الرغاوي على أساس .  مليون متر مربع من رغاوي العزل2إنشائه، على أساس العمل ورديتين هو 
. يقةرام في الدقغ آيلو16 تعمل بضغط منخفض مقداره تكنولوجيا مستمرة إلنتاج الرغاوي تستخدم ماآينة رغاوي

ل  بالجرعة المقننة آ)يزوثيانيدميثينيل ديفينيل د( MDI عداد بوليول ومضخات تستخدم )Ceriaمن طراز سيريا (
  . ولديها سير نقل ونفق تصفيته في الدقيقةرامغ آيلو8منها لديه قدرة مقدارها 

 تستخدم 11-  ربون طن من قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروآ508هذا المشروع يستهدف إزالة   - 12
 مثل رابع فلوريد الكربون ، مراجعة لعدة عوامل نفخ بديلة أخرىبعد تقنية محددة وقد تم اختيار. ينتآعامل نفخ بالبن
 على نطاق ومتاحة.  هو الحل األمثل ألنه يمثل تقنية ناضجة البنتينوتم الوصول إلى قرار بأن . وفورميت الميثيل

)  GWP( النفخ، وتكاليف تنفيذ منخفضة، آما أن قدرتها على زيادة االحترار العالمي واسع، وتتمتع بكفاءة عالية في
، ستكون هناك حاجة إلى تكاليف استثمار أعلى في مجال البنتين اشتعالومع ذلك وبالنظر إلى سرعة . منخفضة جدا

  .السالمة

 المضخات  وتغيير؛ الصهريج ومستلزمات هذاالبنتينيغطي المشروع إنشاء صهريج تحت األرض لتخزين   - 13
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 وتغيير ماآينة الرغاوي الحالية التي تعمل بالضغط ؛ين والمواد الكيميائية األخرىتجرعات للبنالحالية للقياس وتحديد 
 ووضع سور حول منطقة المعالجة والقطع ؛مل بالضغط المرتفع، برأس ضخ واحدالمنخفض وترآيب ماآينة تع
؛ عزللغاز، ونظام إنذار وإضاءة ووترآيب جهاز آاشف ل ؛قاومة ما قبل التسخين ونظم م؛وترآيب نظم تهوية قوية

مثل التفتيش المستقل وإصدار شهادات الصالحية، والتأمين، والموافقة على التشغيل، (باِلإضافة إلى المساعدة الفنية 
 الرأسمالية لتحويل المصنع بـ وقد تم تقدير إجمالي التكاليف. للطوارئ% 10و ) وتجارب اإلنتاج والخدمات والتدريب

  . دوالر أمريكي7,643آما قدرت وفورات التشغيل على مدى عامين بـ .  دوالر أمريكي2,555,553

   الحكوميةمصنع رغاوي النصر

 وتصل طاقة .1984خط إنتاج ألواح رغاوي البولييوريثين الصلبة في مصنع النصر تم إنشاؤه في عام   - 14
ويقوم خط إنتاج .  مليون متر مربع من رغاوي العزل2اس العمل ورديتين، هي إنتاج المصنع المرآبة، على أس

 16الرغاوي على أساس تكنولوجيا رغاوي مستمرة تستخدم ماآينة رغاوي تعمل بضغط منخفض مقداره 
تصل طاقة آل منها  MDIمع عداد بوليول ومضخات قياس ) Ecorsinمن طراز إيكورسين  (في الدقيقة/رامغآيلو
ويوجد في المصنع أيضا جهاز لصرف الرغاوي  يعمل . ، وبها سير نقل ونفق تصفيتهةرام في الدقيقغ آيلو8إلى 

وذلك إلنتاج األلواح بشكل )  Cannonمن طراز آانون (رام في الدقيقة غ آيلو40بالضغط المنخفض على أساس 
  .تنقلةمتقطع عند إنتاج ألواح لتلبية طلبات خاصة أو أجزاء من البيوت الم

 المستخدمة آعامل نفخ وإحالل CFC-11  طن من قدرات استنفاد األوزون445ويستهدف المشروع استبدال   - 15
آما أن نفس . وقد تم اختيار هذه التكنولوجيا لنفس األسباب المبينة عند الحديث عن مصنع الصلب.  محلهاالبنتين

  الحكوميلصلب جرى اقتراحها بالنسبة لمصنع النصراقية للعرالمعدات وتعديالت المصنع المقترحة بالنسبة لمصنع ا
ويتضمن المشروع أيضا تغيير ماآينة إنتاج . وذلك ألن خطوط إنتاج الرغاوي الصلبة في المصنعين متشابهة جدا

وأن يحل محلها وحدة تعمل بالضغط ) اإلنتاج المتقطع أللواح الرغاوي(الرغاوي التي تعمل بالضغط المنخفض 
وتقدر وفورات التشغيل .  دوالر أمريكي2,705,967 وقد قدرت التكاليف الرأسمالية اإلجمالية للمصنع بـ .المرتفع

  . دوالر أمريكي6,687على مدى عامين بمبلغ 

   الصناعيةشرآة بغداد

 وهي تقوم بتصنيع ألواح العزل الصلبة من رغاوي 1975 في عام  الصناعيةتم إنشاء شرآة بغداد  - 16
وتصل طاقة المصنع . ن التي تستعمل في بناء غرف التبريد ومخازن التبريد وألواح العزل في المبانيالبوليوريثي

ويستند خط إنتاج الرغاوي إلى .  متر مربع من رغاوي العزل160,000المرآبة، على أساس العمل ورديتين، 
رام في الدقيقة غ آيلو80نخفض بمقدار ة رغاوي تعمل بالضغط المنآياتكنولوجيا اإلنتاج المتقطع للرغاوي باستخدام م

 ويوجد في المصنع أيضا ماآينة .هارية تعمل على خمس مراحلومعصرة ن). Elastogranمن طراز االستوجران (
تم ) Krauss Mafeiمن طراز آراوس مافي (رام في الدقيقة غ آيلو40رغاوي تعمل بالضغط العالي ومقداره 

  .2005ترآيبها في عام 

 طن من قدرات استنفاد األوزون من 40شروع سوف يؤدي إلى االستعاضة عن حوالي هذا الم  - 17
ويغطي المشروع صهريج لتخزين البنيثين ومستلزماته، . ينت تستخدم حاليا آعامل نفخ بالبني11-الكلوروفلوروآربون 
 وآذلك تعديل المعاصر .عمل بالضغط العاليت واالستعاضة عن ماآينة الرغاوي الحالية التي ؛ووحدة للخلط المسبق
وقد قدرت . للطوارئ% 15 وترآيب المعدات والنظم المتعلقة بالسالمة، والمساعدة الفنية و ؛ينتلكي تستخدم البني

وقدرت وفورات التشغيل على مدى .  دوالر أمريكي410,630التكاليف الرأسمالية اإلجمالية لعملية تحويل المصنع بـ 
  . دوالر602عامين بـ 
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  يع مواد التبريدقطاع تصن

مشروع االستثمار في قطاع تصنيع المبردات التجارية يستهدف تحويل المصانع الست التالية التي تنتج   - 18
  :مبردات المياه

 استهالك الكلوروفلوروآربون اإلنتاج) وحدات( اسم المصنع
)رامغبالكيلو(  

 35 70 مصنع البيداء
 1,500 3,000 شرآة دجلة

 50 95 مصنع الرافدين
 1,250 2,500 شرآة النهرين
 2,500 5,500 شرآة النصر

 10,000 9,200 الشرآة الحكومية لتوليد الكهرباء
 15,335 20,365 المجموع

  

. تستخدم آل المصانع تقنيات تصنيع متشابهة ويتم اإلنتاج عادة على أساس مجموعة واحدة أو حسب الطلب  - 19
والعمل الجاري . ضم آل منها سلسلة من محطات العمل تقوم بمهام محددةوتوجد خطوط اإلنتاج في ورش مفتوحة ت

وفي معظم الحاالت يمكن إعادة ترآيب خطوط . يتم نقله من محطة إلى أخرى باستعمال الترولي أو سيور النقل
 وتستعمل الشرآات حاليا أجهزة ضغط تستخدم .اإلنتاج لكي تتناسب مع منتج معين ومع متطلبات السوق

 لبنان وأسبانيا والجمهورية العربية منمعظمها يتم شراء  ف وأجهزة تبخر وأجهزة تكثي12-روفلوروآربون الكلو
 13.5 في أسطوانات تستعمل لمرة واحدة وزنها 12-الكلوروفلوروآربون  وعادة ما يجري توريد .السورية
  .رامغآيلو

 بمادة التبريد CFC-12  األوزون طن من قدرات استنفاد15.3هذا المشروع هدفه أن يستعيض عن   - 20
 الهيدروآربون يترتب عليها نسبة منخفضة جدا  علىومع أن المبردات التي تقوم. 134aالهيدروآلوروفلوروآربون 

من قدرات االحترار العالمي، فلم يتم اختيار تكنولوجيا الهيدروآربون بسبب ارتفاع االستثمار المطلوب لمعالجة 
 ويتضمن التحويل إلى تكنولوجيا الـ .بلية لالشتعال، والحجم الصغير جدا لمصانع اإلنتاجقضايا السالمة بسبب القا

HFC-134aأربعة وحدات ثابتة وسبع ( شحن المبردات  مضخات تفريغ الهواء الست الحالية ووحدات استبدال
تم تقدير إجمالي تكاليف وقد .  والمساعدة الفنية؛ وإعادة تصميم األجهزة؛وحدات متنقلة وأجهزة الكشف عن التسرب

  . شهرا18وتم أيضا تقدير وقت استكمال العمل في المشاريع الستة بـ .  دوالر أمريكي246,050تحويل المصانع بـ 

  خطة إزالة خدمات التبريد

 وفي عام .معظم استهالك المواد المستنفدة لألوزون في العراق يحدث في قطاع التبريد وتكييف الهواء  - 21
 طن من قدرات استنفاد األوزون من 50الكلوروفلوروآربون في قطاع الخدمة بـ ستهالك  قدر ا2008

 موزعة على النحو 12-وزون من الكلوروفلوروآربون  طن من قدرات استنفاد األ1 150و  11- الكلوروفلوروآربون
  :التالي
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 المجموع CFC-11 CFC-12 CFC-115 )والوحدات(القطاع الفرعي  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( CFCاستهالك الـ 
 80.0 50.0 30.0 ) وحدة300(مبردات 

 420.0 400.0 20.0 ) مليون6(المبردات المنزلية والمبردات التجارية الصغيرة 
 10.0110.0 100.0  ) مليون5(النظم التجارية 

 600.0 600.0  ) مليون1.75(تكييف هواء السيارات 
 10.01,210.0 1,150.0 50.0 المجموع

  

 في البلد يخصص لخدمة أجهزة التبريد ونظم تكييف الهواء، 22-الهيدروآلوروفلوروآربونظم استهالك عم  - 22
حه بشكل معمق خالل مس سوف يجري HCFCقطاع الـ (مع استعمال آميات صغيرة في تصنيع نظم تكييف الهواء 

  ).هائية في العراقنإعداد خطة إدارة اإلزالة ال

 شرآة آبيرة للتبريد وتكييف الهواء للبيع والخدمة 80 ورشة آبيرة لخدمة المبردات، و 270اك حوالي هن  - 23
وقدرت أعداد الفنيين العاملين في مجال خدمة .  ورشة صغيرة أو متوسطة للخدمة في البالد3,800وأآثر من 

يعملون في ورش الحكومة  فني مسجل 9,000الورش المسجلة و في  فني يعملون 10,500المبردات بحوالي 
  . لتنظيف دوائر التبريد وتكييف الهواءCFC-11 وفي بعض الورش يستخدم الـ .والقطاع العام

  :الكلوروفلوروآربون في قطاع خدمة التبريدالمقترح تنفيذ األنشطة التالية لمعالجة مسألة استهالك   - 24

ن بما في ذلك وضع قطاع إلصدار صياغة وسن تشريع شامل بشأن المواد المستنفدة لألوزو  )أ( 
 وإنشاء ؛ وعقد جلسات تشاورية مع األطراف المعنية الرئيسية؛تراخيص لالستيراد والتصدير

اذ مخصص؛ وتنفيذ حملة لنشر الوعي المواضيعي بما في ذلك عقد ندوات وإعداد فوتشغيل فريق إن
  ؛) دوالر أمريكي160,000( مع تحبيذ التعاون اإلقليمي مع البلدان المجاورة ؛مواد للتوعية

 من ضباط الجمارك والهيئات المرتبطة بها 500تنفيذ برامج للتدريب وتدريب المدربين لحوالي   )ب( 
  ؛) دوالر أمريكي251,000(وتوفير معدات للتعرف على المواد المستنفدة لألوزون 

مهني وإعداد مدونات إنشاء فريق خاص للتبريد لتحديث المناهج في مراآز التدريب الفني وال  )ج( 
 مراآز 10 وتجهيز ؛ألفضل ممارسات الخدمة الجيدة، وإنشاء نظام إلزامي لمنح شهادات للفنيين

بشأن أفضل ممارسات  فني 3,000 وتنفيذ برامج تدريب لـ ؛بمعدات التدريب على مسائل التبريد
لمنزلية والتجارية  وإعداد برنامج تدريب نموذجي إلعادة تهيئة نظم التبريد ا؛الخدمة الجيدة

 دوالر 695,000(الصغيرة، بما في ذلك التعامل المناسب والخدمة المناسبة، لمواد التبريد البديلة 
  ؛)أمريكي

 ماآينة لالسترداد ذات طاقات مختلفة 350تنفيذ خطة  وطنية لالسترداد وإعادة التدوير تتكون من   )د( 
التدوير في مجال تكييف هواء السيارات؛ و  ماآينة لالسترداد وإعادة 150ومعدات فرعية؛ و 

  ). دوالر أمريكي2,680,000( صندوق عدد خدمة لورش الخدمة الصغيرة 1,000

   الهالونات إدارةبرنامج

وفقا للمسح الذي تم إجراؤه أثناء اإلعداد لخطة اإلزالة الوطنية في العراق، فإن الطاقة المرآبة من الهالونات   - 25
 استنفاد قدرات طن من 555.5 و 1211- طن من قدرات استنفاد األوزون من الهالون118.4في البالد تصل إلى 
  .2402- طن من قدرات استنفاد األوزون من الهالون48.0 و 1301- األوزون من الهالون
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في ( بكميات آبيرة هويجري استيراد.  في أجهزة إطفاء الحريق الثابتة والمحمولة1211-يوجد الهالون  - 26
ثم يجري إعادة ضخها في أجهزة إطفاء الحريق على يد المصنعين )  طن1.3 و 0.6ات تحمل ما بين اسطوان

أسطوانات حجمها  (1211ويجري استيراد أجهزة إطفاء محمولة تستخدم الهالون . والموزعين لمعدات إطفاء الحرائق
 في نظم إطفاء الحريق 1301-الونويستخدم اله.  سنوياتحتوي على اثنين طن متري) راماتغ آيلو6 إلى 1ما بين 

. ة، ويجري استيراده في نظم ثابتة وبمقادير آبيرة إلعادة ملء أجهزة اإلطفاءقيمالثابتة، لحماية المنشآت والممتلكات ال
ا الدفاع المدني ومختلف يستخدمهانت مستوردة من االتحاد الروسي،  آ2402-وهناك بعض المخزونات من الهالون

  .وزاراتال

ديم المساعدة قن طريق تعهدف المشروع إلى إدخال وتعزيز االستعمال المستدام واآلمن لبدائل الهالون ي  - 27
 وتنظيم برامج ؛ وإنشاء قاعدة بيانات لمستخدمي الهالونات؛الفنية لصناعة الوقاية من الحرائق وهيئات إطفاء الحرائق

 ؛فاء الحرائق والصيانة المناسبة لمعدات الهالوناتتدريب على إدارة الهالونات، والحصول على تقنيات بديلة إلط
  .باإلضافة إلى إعداد وتنفيذ أنشطة لنشر الوعي بين الجماهير وتعليمهم

 ية االنتقال إلى بدائل الهالوناتعنصر مساعدة فنية لتسهيل عمل:  أساسيينيتكون المشروع من عنصرين  - 28
وسوف يجري تنفيذ هذه . الهالونات لالستخدامات غير الحرجةوعنصر إلدارة الهالونات السترداد وإعادة تدوير 

 دوالر أمريكي لشراء 34,430مبلغ طلب و. األنشطة على يد شرآة تعمل آمقاول من الباطن ومجموعة استشاريين
فاء ماآينة السترداد وإعادة تدوير الهالونات والمعدات الفرعية الالزمة لضمان إمكان استرداد الهالونات من أجهزة إط

 دوالر أمريكي للمساعدة الفنية والتدريب 30,000 وهناك أيضا طلب لـ ؛التي لم تعد تستعمل ونظم اإلطفاءالحريق 
  . شهرا36واإلطار الزمني لتنفيذ المشروع هو . واإلدارة

  113- ربون وآلوروفورم الميثيل الكلوروفلوروآربونيد الكآلوررابع المساعدة الفنية إلزالة 

 باإلضافة إلى 113- كربون والكلوروفلوروآربونيد الآلورلرابع لمشروع تحقيق اإلزالة الكاملة يستهدف ا  - 29
ويستخدم آل من . تستخدم في قطاع المذيبات في العراق)  طن متري0.2( من آلوروفورم الميثيل  جداآميات صغيرة

التحليل والرقابة النوعية في ثالثة  حاليا بكميات صغيرة ألغراض 113-كربون، والكلوروفلوروآربونيد الآلوررابع 
-كربون والكلوروفلوروآربونيد الآلوررابع  وبعد استخراج الماء باستخدام .)أساسا لتحليل الزيت في الماء(معامل 

رابع وهناك عدد قليل آخر من المعامل يوجد بها آميات صغيرة من . تحليل الزيت الموجود في المذيبات يجري 113
يد آلوررابع وسيتم إزالة استهالك . ارات غير الروتينيةب الرتبة الكاشفة التي تستخدم في االخت منيد الكربونآلور
  .2010بون في تلك المعامل بحلول عام الكر

 في البالد، 113-كربون والكلوروفلوروآربونيد الآلورلرابع يقترح المشروع إجراء مسح لكل المستخدمين   - 30
 ؛ستشاري دولي مكتب الية المستخدمة في آل معمل، وتقدم المساعدة الفنية عن طريقعلى أساس تحديد المناهج التحلي

وتصل التكاليف اإلجمالية . وتنظيم ورشة عمل تشرح التقنيات البديلة المناسبة في قطاع المعامل والقطاع التحليلي
 . شهرا18 دوالر أمريكي واإلطار الزمني للتنفيذ هو 92,000للمشروع 

  مشروعوحدة إدارة ال

من أجل ضمان التنفيذ المستمر لألنشطة المخططة في خطة اإلزالة الوطنية والتعاون الوثيق بين األطراف   - 31
وسوف تكون وحدة اإلدارة . الرئيسية المعنية ووآاالت التنفيذ تم تضمين الخطة عنصرا لتنفيذ المشروع ورصده

  :مسئولة عن

  ؛نية وفقا للسياسات الحكومية الموضوعةإدارة وتنسيق تنفيذ خطة اإلزالة الوط  )أ( 

 بالتعاقد مع وإدارة أفرقة من الخبراء الوطنيين ،القيام، بالتشاور مع وحدة األوزون الوآاالت المنفذة  )ب( 
  ؛تساعد في تنفيذ عناصر المشروع المختلفة في خطة اإلزالة الوطنية
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اء القدرات تقوم بها إدارات الحكومة إعداد وتنفيذ أنشطة في مجاالت التدريب ونشر الوعي وبن  )ج( 
  ؛وأعضاء البرلمان وصانعي القرارات وغيرها من األطراف المعنية

نشر الوعي بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون لدى مستخدمي تلك المواد، والجمهور   )د( 
  ؛عموما، عن طريق ورش العمل ووسائل اإلعالم وغير ذلك من إجراءات نشر المعلومات

إعداد خطط تنفيذ سنوية وتقارير تحقق تتضمن شهادات بحدوث إزالة المواد المستنفدة لألوزون في   )هـ( 
ة المواقع والتدقيق وإعداد تقارير الصرف السنوية على أساس رالمشاريع الفرعية المستكملة، وزيا

  ؛األداء

اإلزالة الوطنية، بالتعاون مع إنشاء وتشغيل آلية المرآزية لرصد وتقييم األنشطة الخاصة بخطة   )و( 
  .الهيئات التنظيمية المحلية المتصلة بشئون البيئة لضمان االستمرارية

 خطة اإلزالة الوطنية التي سيتعين تنفيذها في فترة زمنية مقيدة ،في ضوء الموقف السائد في العراق حجم  - 32
الوحدة في بعثة األمم ا لمتحدة لمساعدة ذه الوحدة مقر هوسوف يكون .  وحدة دائمة للمساندة، هناك اقتراح بإنشاءجدا

حيث يمكن توفير فرصة القيام بزيارات إدارية وميدانية لضمان تنفيذ خطة اإلزالة ) في عمان باألردن(العراق 
وباإلضافة إلى ذلك ستجرى االستفادة من دعم وخبرة مكتب اليونيدو الخاص بالعراق وهو أيضا . الوطنية في موعدها

  . في عمانموجود

 دوالر أمريكي بما في ذلك وحدة المساندة 650,000قدرت التكاليف اإلجمالية لوحدة إدارة المشروع بمبلغ   - 33
  ).أمريكي دوالر 200,000(الدائمة 

  التكلفة اإلجمالية لخطة اإلزالة الوطنية

يد مد المستنفدة لألوزون باستثناء بروتبلغ التكلفة اإلجمالية لخطة اإلزالة الوطنية لإلزالة الكاملة لكل الموا  - 34
 ويبين الجدول التالي . دوالر أمريكي698 495 10آربون، بالصورة التي قدمت بها فلوروالميثيل والهيدروآلورو

  :الوطنيةاإلزالة  الفرعية في خطة  مشروعاتتكلفة عناصر

 ريحة الثانيةالش الشريحة األولى المجموع العناصر الفرعية في المشروع دوالر أمريكي
 310,000 5,657,2185,347,218 قطاع تصنيع الرغاوي
  246,050246,050 قطاع تصنيع المبردات

  3,786,0003,786,000 خطة اإلزالة في قطاع خدمة التبريد
  64,43064,430 برنامج إدارة الهالونات

  CFC-113 92,00092,000 و TCA والـ CTCإزالة الـ 
 264,000 650,000386,000 (*)مشروعوحدة إدارة ال

 574,000 10,495,6989,921,698 التكلفة اإلجمالية
 . دوالر أمريكي لوحدة المساندة الدائمة في يونيب200,000بما في ذلك (*)  
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  تعليقات

إلزالة الوطنية الخاصة بالعراق في لمساعدة أعضاء اللجنة التنفيذية نظمت األمانة تعليقاتها بشأن خطة ا  - 35
  :األقسام الفرعية التالية

  مسائل السياسات؛  )أ(  

  استهالك المواد المستنفدة لألوزون؛  )ب(  

  عنصر مشروع االستثمار في الرغاوي؛  )ج(  

  عنصر مشروع تصنيع المبردات؛  )د(  

  عنصر خدمة التبريد؛  )هـ(  

  برنامج إدارة الهالونات؛  )و(  

  ؛CFC-113 والـ TCA والـ CTCالفنية إلزالة الـ المساعدة   )ز(  

  وحدة إدارة المشروع؛  )ح(  

  لخطة اإلزالة الوطنية في العراق؛المتفق عليها ملخص التكلفة التدريجية   )ط(  

  مشروع اتفاق بين حكومة العراق واللجنة التنفيذية؛  )ي(  

 .توصية األمانة  )ك(  

  مسائل السياسات

 وبالتالي فإنه بالمقارنة إلى آل 2006رفا في بروتوآول مونتريال فقط في يونيه أصبحت حكومة العراق ط  - 36
 األخرى التي انضمت إلى بروتوآول مونتريال قبل العراق بفترة طويلة، سوف يتعين على حكومة 5بلدان المادة 

الكربون وآلوروفورم العراق أن تقوم باإلزالة الكاملة الستهالك الكلوروفلوروآربون والهالونات ورابع آلوريد 
وردا على المسائل التي أثارتها األمانة بشأن خطة اإلزالة الوطنية . الميثيل، عن طريق خطة اإلزالة الوطنية وحدها

ل عامين حيث عملت مع ب األوزون الدولية قات يوينب أن حكومة العراق اعترفت بأهمية معاهدأشارتفي العراق 
اآلثار القانونية والفنية التي يمكن أن تترتب على و  السياسات األساسيةبشأنيونيب ويونيدو للحصول على إجابات 

المصادقة على اتفاقية فيينا وبروتوآول مونتريال وتعديالته وأن الحكومة عملت من خالل لجنة مخصصة لهذا 
 .الغرض تابعة لوزارة البيئة، بهدف التعامل مع مسألة المصادقة على البروتوآول

  ة لعدم امتثال العراقالحالة الظاهر

في االجتماع العشرين طلبت أطراف بروتوآول مونتريال من اللجنة التنفيذية أن تأخذ في االعتبار عند النظر   - 37
في مشاريع إزالة المواد المستنفدة لألوزون في العراق، الحالة الخاصة لهذا الطرف الجديد، الذي قد يواجه صعوبات 
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، وأن تكون مرنة عند النظر في مقترحات المشاريع، دون )ب(والمرفق ) أ(ها المرفق في إزالة المواد التي يغطي
 ).XX/15 من المقرر 2الفقرة (المساس باحتمال قيام األطراف بمراجعة عدم امتثال العراق 

  

 أعلى من 2008آان استهالك الكلوروفلوروآربون والهالونات الذي أبلغت به حكومة العراق عن عام   - 38
ومن هنا يبدو أن العراق في حالة عدم امتثال اللتزاماته بموجب . توى المسموح به بموجب بروتوآول مونتريالالمس

 للجنة 42وفي التقرير الخاص بالبيانات بموجب المادة السابعة الذي سيجري تقديمه إلى االجتماع الـ . البروتوآول
بليغ، ضمن جملة أمور، عن حاالت عدم االمتثال الظاهر في فإن أمانة األوزون سوف تقوم بالت) 2009يوليو (التنفيذ 

  . األطراف بما في ذلك العراق

  نظام الترخيص

 رسالة رسمية إلى المكتب اإلقليمي لغرب آسيا في اليونيب تضمنت 2009 مايو 19قدمت حكومة العراق في   - 39
تم إحالة (ت من المواد المستنفذة لألوزون موافقة مجلس الوزراء العراقي على إنشاء نظام ترخيص لمراقبة الواردا

وسوف يتم االنتهاء من التشريع الخاص بالمواد المستنفذة لألوزون خالل ). نسخة من هذه الرسالة إلى أمانة األوزون
مثل ( التنظيمية تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية مع إدخال عناصر لنظام الترخيص والحصص وغيرها من اإلجراءات

ضوابط انبعاثات المواد المستنفذة لألوزون، والرقابة على التجارة الداخلية، والمنشآت الجديدة، واالسترداد وإعادة 
وتقوم وزارة البيئة في العراق حاليا بإعداد رسالة رسمية إلى امانة ). التدوير، إصدار الشهادات للفنيين والورش

  .  هذا الصدداألوزون في

  بشأن االستعماالت الجوهريةطلب 

عند مراجعة الترشيح الستعمال جوهري للرغاوي والتبريد وتكييف الهواء من جانب حكومة العراق فإن   - 40
وذآرت اللجنة في تقريرها، . لم تتمكن من التوصية بهذا الترشيح) TEAP(لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي 

مية واسعة في استرداد وإعادة تدوير الكلوروفلوروآربون، وآميات آبيرة بما هناك خبرة عال"ضمن جملة أمور، أن 
. فيه الكفاية من الكلوروفلوروآربون المعاد تدويره التي يمكن استخدامها بسرعة لمساعدة العراق في تلبية احتياجاته

خيرة التي تجعل وقد ترغب األطراف في بحث حالة العراق آطرف جديد في البروتوآول وظروفه المحلية األ
ويمكن لمشروع ثنائي مع طرف آخر أن يساعد في حل سريع ألية مشكالت تتعلق . المساعدة أمرا ينبغي إيالؤه أولوية

وفضال عن ذلك هناك . بإمدادات الكلوروفلوروآربون المعاد تدويره حتى يتم استكمال مشاريع نقل التكنولوجيا
 التقييم الفنيى واالقتصادي أنهما يمكن أن يخفضا بسرعة الطلب على إجراءان يستحقان أولوية تعتقد لجنة خبراء

 11-الكلوروفلوروآربون الالزم لمتطلبات الخدمة وتقليل حجم الواردات من الكلوروفلوروآربون
 المعاد تدويره؛ باإلضافة إلى برامج إحالة المعدات الموجودة التي يوجد بها تسريب إلى 12-والكلوروفلوروآربون

. عد واالستعاضة عنها بمعدات جديدة خالية من الكلوروفلوروآربون، واعتماد عملية االسترداد وإعادة التدويرالتقا
وهذه اإلجراءات من شأنها توفير الكلوروفلوروآربون المعاد تدويره لالستخدام في معدات الخدمة التي لم تصل بعد 

ويمكن أن يؤدي استبدال المعدات إلى فوائد إضافية، بما في . إلى نهاية عمرها العملي وال تزال في حالة عملية جيدة
  ". ذلك الكفاءة األعلى في استخدام الطاقة واالداء األفضل

  استهالك المواد المستنفذة لألوزون

نظرا للصعوبات السائدة بالنسبة إلرسال موظفين من يونيب ويونيدو واستشاريين من المنظمتين إلى العراق   - 41
وهذا المسح تم . ء وطنيين تم تدريبهم خارج البالد بجمع بيانات المواد المستنفذة لألوزون والتحقق منهافقد قام خبرا

ومن هنا تنوع دقة بيانات استهالك المواد المستنفذة لألوزون عبر . تعزيزه باستبيانات من إعداد يونيب ويونيدو
نسبة للكلوروفلوروآربون المستخدم في قطاع وهي منخفضة بشكل خاص بال. القطاعات والمواد وهذا أمر مفهوم

  . الخدمة حيث جرى فيه استخدام افتراضات على نطاق عريض
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أثير عدد من المسائل بالنسبة لمستوى استهالك الكلوروفلوروآربون في قطاع خدمة التبريد، بما في ذلك   - 42
 2.5حوالي (تزال تعمل بالنظر إلى عدد األسر العدد الكبير من نظم التبريد التي تعمل بالكلوروفلوروآربون التي ال 

والعدد المحدود من نظم التبريد المنزلي ومبردات المياه المنتجة محليا؛ والعدد الكبير من أجهزة تكييف ) مليون أسرة
 التي ال تزال في التشغيل آخذين في االعتبار تقدم عمر الكثير من 12- السيارات التي تعمل بالكلوروفلوروآربون

  .  لم تكن مجهزة لحمل نظام لتكييف الهواء1995ربات وحقيقة أن عدد أآبر من العربات المصنوعة قبل عام الع

الحظت يونيب ويونيدو وجود دقة مرتفعة في بيانات استهالك المواد المستنفذة لألوزون في القطاع   - 43
. تي يمكن فيها مسح القطاع الصناعي آلهالصناعي مقارنة بقطاع الخدمة، وهو عادة ما يحدث في أغلبية البلدان ال

وبرغم حقيقة أن نظام الترخيص لم يبدأ تشغيله بعد، فإن وزارة البيئة استطاعت أن تحدد تقريبا آل مستوردي المواد 
وقد قدم آل المستوردين بيانات االستهالك عن السنوات الثالث . المستنفذة لألوزون عن طريق عدة إعالنات عامة

 أدت عملية مراجعة قامت بها الوزارة للتحقق من موثوقية البيانات المقدمة من المستوردين إلى مزيد من وقد. األخيرة
وبالنسبة للعدد الكبير نسبيا للمعدات التي تستخدم الكلوروفلوروآربون والتي . الثقة في البيانات التي آان قد تم تجميعها

لمعدات آان قد تم استيرادها إلى البالد على مدى العشرين عاما ال تزال في التشغيل في البالد، أبلغت يونيب أن ا
وباإلضافة إلى ذلك فإن عدد أآبر . 2005 إلى 2003الماضية، وأن مثل هذه الواردات آانت مرتفعة خالل الفترة من 

ه  نظرا لتوفره ورخص سعر12-آان يجري تشغيلها بالكلوروفلوروآربون HFC-134aمن المعدات التي تعمل بالـ 
  ).  األخيرةاألربع في البالد في السنوات الثالث أو 134aبدأ توفر (بشكل آبير 

  

  خفض استهالك الكلوروفلوروآربون

تمت اإلشارة إلى أن آميات الكلوروفلوروآربون المستخدمة حاليا في القطاع الفرعي لخدمة التبريد يمكن   - 44
وقد تم اقتراح إدخال خلطات التنقيط لفترة . مل بالتنقيطتخفيضها تخفيض آبير عن طريق إدخال المبردات التي تع

زمنية قصيرة للسماح باإلزالة الفورية للكلوروفلوروآربون من المعدات التي لم يتبق في عمرها التشغيلي سوى فترة 
عة ومع ذلك ال بد من مراجعة أي اقتراح يمكن أن ينطوي على استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون مراج. قصيرة جدا

وفي منتصف المدة، يمكن تحقيق . متأنية وتعميمه لتجنب حدوث أي اعتماد متزايد على هذه المواد المستنفذة لألوزون
تخفيضات إضافية عن طريق إدخال ممارسات الخدمة الجيدة وإعادة تهيئة نظم التبريد مع شئ من استرداد وإعادة 

  . تدوير غازات التبريد

 آبيرا من المبردات قد تجاوز عمره الزمني المفيد، وينبغي استبداله، اقترح على في ضوء مالحظة أن عددا  - 45
يونيدو أن تقدم مساعدة إلى الحكومة في مجال القيام بمراجعة فنية شاملة للمبردات، وتقييم حالتها التشغيلية وتنفيذ 

  . برنامج شامل للصيانة

 2009ة المحتملة لتوفير مواد الكلوروفلوروآربون بعد عام ناقشت األمانة أيضا مع الوآاالت المصادر التالي  - 46
أو أي (مواد الكلوروفلوروآربون المتاحة حاليا في المبردات القديمة التي يمكن وقف تشغيلها في العراق : في العراق
أو المخزونات /و) وهذا لن يعتبر استهالآا(، والبنوك المحتملة للكلوروفلوروآربون المعاد تدويره من أي بلد )بلد آخر

وبالنسبة لواردات مواد الكلوروفلوروآربون . الممثلة من مواد الكلوروفلوروآربون البكر بخالف المخزونات المحلية
 اقترحت أمانة الصندوق على يونيب ويونيدو طلب المشورة من أمانة األوزون بشأن اإلجراء 2009البكر بعد عام 

  .  مثل هذه الواردات سوف يترتب عليها عدم االمتثال لبروتوآول مونتريالالالزم اتباعه من قبل حكومة العراق ألن

  : أبلغت آل من يونيب ويونيدو أن  - 47

 11-  طن من المواد المستنفذة لألوزون من الكلوروفلوروآربون434.8البيانات األآيدة تبين أن   )أ( 
ت تصنيع الرغاوي بعد عام وسوف تستخدم هذه الكمية لتغطية جزء من احتياجا. مخزنة في العراق
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وفي الوقت الحالي تنظر آل شرآات التصنيع في تخزين آميات إضافية من . 2010
 وإن آانت الكميات الفعلية ال تزال موضع نقاش مع 2009الكلوروفلوروآربون في عام 

  المستوردين المحليين؛ 

، 2009 مايو 13 إلى 10ترة من على هامش اجتماع الشبكة اإلقليمية في المنامة بالبحرين في الف  )ب( 
سهلت يونيب عقد اجتماع مع مسؤول األوزون في العراق والمستوردين المحليين للمواد المستنفذة 
لألوزون ويونيدو، بمشارآة ممثل من أمانة الصندوق حيث جرت مناقشة مسألة توفر مواد 

عة آل المخزونات ونتيجة لهذه المناقشة ستجري مراج. 2009الكلوروفلوروآربون بعد عام 
لدى صغار ) 12- وخاصة الكلوروفلوروآربون(المتوفرة من مواد الكلوروفلوروآربون البكر 

التجار، وآبار المستخدمين النهائيين ومصانع تصنيع الرغاوي وعناصر التبريد وسيقوم 
المستخدمون الكبار لمواد الكلوروفلوروآربون مع التجار باستكشاف خيارات تخزين 

.  حتى يتم استكمال مشاريع التمويل2009وروآربون الذي سيكون مطلوبا بعد عام الكلوروفل
وسوف تقوم حكومة العراق، بالتعاون مع يونيب ويونيدو ببذل آل الجهود الممكنة لتسريع تنفيذ 
مشاريع االستثمار والمساعدة الفنية وأنشطة التدريب في إطار خطة اإلزالة الوطنية وخاصة تلك 

ن توفر مواد الكلوروفلوروآربون المعاد تدويرها من منشآت التبريد الكبيرة التي تم التي يمكن أ
وقف تشغيلها، والترويج إلدخال المبردات التي تعمل بالتنقيط وبحث إمكانية استيراد 

  . الكلوروفلوروآربون المعاد تدويره من مصادر عديدة موثوق بها

إلزالة الوطنية تم تنقيحه في ضوء ذلك لكي يتضمن الوصول وهكذا فإن جدول اإلزالة في إطار خطة ا  - 48
  . 2010باستهالك المواد المستنفذة لألوزون إلى الصفر، باستثناء مواد الهيدروآلوروفلور في موعد غايته أول يناير 

  عنصر مشروع االستثمار في الرغاوي

 طن من 993تصنيع الثالثة إلى أزالة وفقا لمقترح المشروع الشامل للرغاوي، سوف يؤدي تحويل شرآات ال  - 49
 طن من قدرات استنفاد األوزون، في العراقية 508وهي  (11-قدرات استنفاد األوزون من مواد الكلوروفلوروآربون

 طن من قدرات استنفاد األوزون في 40 طن من قدرات استنفاد األوزون في شرآة النصر الحكومية، 445للصلب، و 
مع ذلك تمت اإلشارة إلى أن البيانات التي تم إبالغها في البرنامج القطري لخطة اإلزالة و) شرآة بغداد الصناعية

 المستوردة 11- طن من قدرات استنفاد األوزون من مواد الكلوروفلوروآربون342.5الوطنية، بينت أنه من بين الـ 
 طن من قدرات 52.5لرغاوي و  طن من قدرات استنفاد األوزون تم استخدامها في قطاع ا290، فإن 2008في عام 

 طن من قدرات استنفاد األوزون استخدمت في 20(استنفاد األوزون استخدمت في القطاع الفرعي لخدمة التبريد 
وفضال عن ذلك فإن اللجنة ).  طن من قدرات استنفاد األوزون لخدمة المبردات32.5دوائر تنظيف المبردات و 

ين وافقت على مشروعين استثماريين في قطاعات تصنيع الرغاوي والتبريد بما التنفيذية في اجتماعها السابع والخمس
ومن هنا فإن . 11- طن من قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروآربون171.5يؤدي إلى إزالة ما مجموعه 

ت استنفاد  طن من قدرا118.5استهالك الكلوروفلوروآربون المتبقي المؤهل لإلعفاء والمرتبط بقطاع الرغاوي هو 
  . األوزون

تمت مناقشة مجموعة من المسائل الفنية والمتصلة بالتكاليف مع يونيدو على أن مسائل زيادة القدرة   - 50
والتحديث التقني المرتبط باستبدال خط أساس المعدات في خطوط اإلنتاج في المشاريع الثالثة لم يمر بحثها بشكل 

 ثبت أن تكاليف ماآينة الرغاوي المقترحة التي تعمل بالضغط العالي آانت وقد. آامل عند حساب التكاليف التراآمية
 دوالر أمريكي لشرآة 130 000 دوالر أمريكي لكل من العراقية للصلب والنصر الحكومية، 290 000(مرتفعة جدا 

تصلة ببنود السالمة آما أن التكاليف الم. مقارنة بالمعدات المماثلة في مشاريع أخرى سبق اعتمادها) بغداد للصناعات
من إجمالي التكاليف، وآانت مرتفعة جدا، آما أن البنود المقترحة لم % 45في استخدام البنتين آعامل تفسخ وتمثل 

على سبيل المثال، السور المقترح إقامته حول السير المتحرك والذي يصنف آبند إلى تكلفة (تكن آلها مؤهلة 
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ة فقط في مجال السالمة، في ضوء حقيقة أن الشرآات تنتج أساسا ألواحا المشروع، مع أنه سوف يضيف قيمة هامشي
  ) مزدوجة عليها طبقة خارجية من الصلب وليست آتل رغاوي

تبينت يونيدو أن المشروع الشامل تم إعداده على أساس المعلومات التي قدمتها المؤسسات على أساس   - 51
معايير الفنية لمنشآت إنتاج الرغاوي لديها، واستهالك المواد الكيميائية االستبيان الذي بعثت به يونيدو، بما في ذلك ال

وتم أيضا اإلبالغ بأن شرآات التصنيع تعمل على ). 11- بما في ذلك مواد الكلوروفلوروآربون(لتصنيع الرغاوي 
 سنوات  الموجودة من11-أساس ورديتين في اليوم، ويجري أيضا استخدام مخزونات مواد الكلوروفلوروآربون 

  . سابقة

في ضوء مالحظة أن المقترحات تم إعدادها على أساس المعلومات التي قدمها خبراء محليون وأن هناك   - 52
صعوبات في التحقق من البيانات على مستوى المصانع من جانب خبراء يونيدو، تم االتفاق على إعادة حساب 

 مشروعا 16ومما يذآر أنه من بين . نة التنفيذيةعناصر المشاريع على أساس مشروع مشابه وافقت عليه اللج
 التي تم اعتمادها في الصندوق، هناك 11- للرغاوي الصلبة تستهدف استعمال البنتين مكان الكلوروفلوروآربون

لديه معدات خط أساس إنتاج مشابه جدا )  تمت الموافقة عليه في االجتماع الثالث والخمسين(مشروع واحد في صربيا 
ماآينة رغاوي ذات رأس للخلط وقدرة قصوى على (آب في العراقية للصلب وشرآة النصر الحكومية لذلك المر

، آل منها طاقته MDIرام في الدقيقة ومضخات لقياس البوليول وأجهزة مضخات تعمل بـ غ آيلو15اإلنتاج مقدارها 
ل تكلفة الماآينة التي تعمل بالضغط وفي حالة شرآة بغداد للصناعات، تم تعدي). رام في الدقيقةغ آيلو7.5القصوى 

  . العالي والمسائل المتصلة بالسالمة

 1,778,105تبلغ التكلفة النهائية المتفق عليها للمشروع الشامل الذي يغطي شرآات تصنيع الرغاوي الثالثة   - 53
رات استنفاد  طن من قد266وذلك إلزالة )  دوالر أمريكي وفورات تشغيل4,005بعد خصم مبلغ (دوالر أمريكي 

 دوالر 6.68وحجم نجاعة التكلفة في المشروع هو . 2011 بحلول يوليو 11- األوزون من الكلوروفلوروآربون
  . رامغأمريكي للكيلو

  عنصر مشروع تصنيع التبريد

ولكن آان .  في اقتراح تحويل القطاع الفرعي للتبريد التجاريHFC-134aتم إدماج تبرير اختيار تكنولوجيا   - 54
) HC-600aمثل (خدام غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة وبأساس الهيدروآربون است

.  وحدة100تكنولوجيا سليمة خصوصا بالنسبة للشرآات المتوسطة واألآبر ذات أحجام لالنتاج السنوي تتجاوز 
زلي الذي تمت الموافقة عليه في  لمشروع الصناعات الخفيفة للتبريد المنHC-600aونظرا ألنه قد تم اختيار 

وأبلغت اليونيدو أنه بالرغم من . االجتماع السابع والخمسين، فإن التكنولوجيا وغازات التبريد ستكون متاحة في البلد
.  قد أثبت فاعلية وأمنا لشحنات التبريد المنخفضة، فإن ذلك لم يتحقق بالنسبة لشحنات التبريد األعلىHC-600aأن 

بالمقارنة بمشروعات )  آجم0.5حوالي ( المطلوبة لمبردات المياه في العراق عالية CFC-12وسطة من فالشحنة المت
 من مبردات المياه التي تمت الموافقة عليها حتى اآلن، وبالتالي فإن غازات التبريد التي تستخدم CFCأخرى إلزالة 

  . الهيدروآربون ليست بالتكنولوجيا البديلة المقبولة

مثل مضخات تفريغ هواء، ووحدات (ناقشة مسائل تقنية ومتعلقة بالتكاليف، بما في ذلك طلب معدات تمت م  - 55
تكون على أساس ناتج اإلنتاج الحالي وليس القدرة عند الترآيب؛ ) شحن، وأجهزة آشف عن التسرب ومعدات تدوير

لشرآات؛ وطلب ماآينات االسترداد باإلضافة إلى أهلية ألواح الشحن على ضوء أحجام إنتاج منخفضة للغاية في ا
الشرآة الحكومية لصناعة (وأشارت اليونيدو ألن إحدى الشرآات في المشروع الشامل . لخدمة المعدات بعد المبيع

 واالثنتين األخريين إلنتاج CFCتمتلك ثالث ورش تصنيع أساسية، واحدة إلنتاج مبردات المياه باستخدام ) الكهرباء
وعلى ضوء تعقيبات األمانة وبالنظر إلى المعدات ). أنواع مختلفة من نظم تكييف الهواء (HCFCمعدات تستخدم 

األساسية المتاحة في آل شرآة واحتياجات اإلنتاج، تم تعديل عدد مضخات تفريغ الهواء وفقا لذلك؛ وسيتم إحالل 
وتم إدخال . ة لكشف التسربماآينات الشحن الثالث الموجودة في الشرآة الكبرى؛ آما أنه لن يتم طلب أي أجهز
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المعدات المطلوبة للخدمات آعنصر من المشروع الشامل، على حين أن تدريب فنيين خدمة التبريد سيتم توفيره من 
  . خالل عنصر خدمة التبريد في خطة اإلزالة الوطنية

التبريد التجاري إلى وصلت التكلفة النهائية المتفق عليها للمشروع الشامل الذي يغطي ستة مصانع لتصنيع   - 56
تقدر . 2010 بحلول ديسمبر CFC-12 طن معامل استنفاد األوزون من 15.3 دوالر أمريكي إلزالة 227,425

  . رامغ دوالر أمريكي للكيلو14.83نجاعة التكلفة للمشروع بـ 

  عنصر خدمات التبريد

 دوالر أمريكي من 2,680,000بلغ عند مناقشة عنصر خدمات التبريد في خطة اإلزالة الوطنية، لوحظ أن م  - 57
 دوالرا مطلوبة آان مخصصا إلقامة شبكة من ماآينات االسترداد واالسترداد والتدوير ذات 3,786,000إجمالي 

 والتعقيبات والملحوظات المطروحة 49/6 و 100/41ومع األخذ في االعتبار بمتطلبات المقررين . طاقات مختلفة
وتمت دعوة اليونيدو . لألوزون، فإنه لم يمكن التوصية باعتماد هذه األنشطة آما قدمتحول استهالك المواد المستنفذة 

  : لدراسة إعداد برنامج مساعدة تقنية أشمل يتضمن األنشطة المحتملة التالية

   مع برناج شامل للخدمة والصيانة؛ CFCالقيام بتقييم تقني للمبردات التي تعمل بالـ   )أ( 

 لقطاع التصنيع والخدمة، مع تحديد 2009 فيما بعد عام CFCصيلي للمتطلبات من القيام بتحليل تف  ) ب( 
 لهذه CFC، ويفضل تلك التي أعيد تدويرها، وتقييم إنشاء بنك للـ CFCsللمصادر المحتملة لتوفير 

  ؛ )2009من المفضل عام (االستخدامات 

ا فورا لخدمة أنواع مختلفة من  يمكن استخدامهCFCتنفيذ آلية تسمح باستيراد خلطات من غير   )ج( 
   والتي ما زالت في الخدمة؛ CFCمعدات التبريد التي تستخدم 

 والتي يمكن إعادة تهيئتها CFCتحديد نظم التبريد التجاري متوسطة إلى آبيرة الحجم التي تستخدم   )د( 
  لغازات تبريد بديلة بطريقة قابلة لالستمرار تقنيا وممكنة اقتصاديا؛ 

ال تجميع ماآينات إعادة تدوير بسيطة باإلضافة إلى عدد محدود من ماآينات االستعادة احتم  )هـ( 
والتدوير ذات غازات التبريد المتعددة والتي يمكن استخدامها عند خدمة نظم التبريد التجارية الكبيرة 

  والمبردات؛ 

دات اللحام ومضخات توفير أدوات الخدمات األساسية لعدد محدود من الورش المعتمدة، مثل مع  )و( 
  . تفريغ الهواء، والموازين وأجهزة آشف التسرب

بعد عدة مناقشات حول هذا الموضوع، اتفق اليونيب واليونيدو على تنقيح عنصر المشروع وفقا للنهج   - 58
ية، إلى ووصلت التكلفة اإلجمالية المتفق عليها لقطاع خدمات التبريد، بما في ذلك برنامج المساعدة التقن. المقترح

  :  دوالر أمريكي بالتفاصيل التالية3,632,000

صياغة وإعمال تشريعات شاملة للمواد المستنفذة لألوزون وتشكيل وتشغيل فريق عامل لإلنفاذ   )أ( 
  ؛ ) دوالر لليونيب80,000(

 موظف جمارك وسلطات ذات صلة، وتوفير 500تنفيذ برامج تدريبية لتدريب المدربين تشمل   )ب( 
  ؛ ) دوالر لليونيب266,000(تحديد المواد المستنفذة لألوزون معدات ل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/36 
 
 

17 

إنشاء فريق عامل للتبريد لتحديث محتوى برامج مراآز التدريب التقني والتأهيل المهني، وإعداد   )ج( 
 دوالر 110,000(مدونات لممارسات الخدمة الجيدة، وإنشاء نظام إلزامي لمنح الشهادات للفنيين 

  ؛ )لليونيب

يذ برامج تدريبية لتدريب المدربين لثالثة آالف فني حول ممارسات الخدمة الجيدة؛ وإعداد برامج تنف  )د( 
تدريب حول إعادة تهيئة نظم التبريد بغازات تبريد بالهيدروآربون وتوفير المعدات لعشر مراآز 

  ؛) لليونيب أمريكي دوالر615,000(تدريب 

تدوير في محافظات الشمال والجنوب ووسط العراق لضمان إنشاء ثالث مراآز لالسترداد وإعادة ال  )هـ( 
 من نظم CFC التي أعيد تدويرها للسوق المحلي للخدمات مع الترآيز على جمع CFCإمدادات 

التبريد ذات الحجم المتوسط والكبير القديمة والتي أنهي استخدامها؛ والترويج للمواد 
  ؛) لليونيدو أمريكير دوال719,000(الكلوروفلوروآربون المعاد تدويرها 

 دوالر 562,000( للتبريد بالتنقيط CFCإقامة برنامج حوافز إلعادة تهيئة المعدات المستخدمة   )و( 
  ؛ )لليونيدوأمريكي 

توفير المساعدة التقنية للقطاع الفرعي لخدمات التبريد بما في ذلك رفع القدرات التقنية لورش   )ز( 
 فيها أجهزة التكييف للسيارات؛ والمساندة التقنية لمالك الخدمة الصغيرة ومتوسطة الحجم بما

 ونظم التبريد التجارية الكبيرة للترويج لتقاعد النظم األقدم CFCالمبردات الكبيرة التي تستخدم 
 وباألفضل HCFCخصوصا تلك التي ال تستخدم (وزيادة الوعي بالتكنولوجيات البديلة المتاحة 

؛ واإلدارة السليمة وتوزيع المعدات )حترار العالمي المنخفضةغازات التبريد ذات إمكانية اال
  أمريكي دوالر1,280,000(واإلمدادات التي سيتم توزيعها على أصحاب المصلحة األآبر 

  ). لليونيدو

، يتعين على حكومة HCFCوفي نفس وقت تنفيذ مشروعات إزالة المواد المستنفذة لألوزون باستثناء   - 59
خفض في االستهالك األساسي % 10 وتحقيق نسبة HCFCطة إزالة تدريجية واستراتيجية لتجميد العراق أن تعد خ

تمت الموافقة على تمويل التحضير لخطة إدارة اإلزالة ( على التوالي 2015 و 2013 بحلول عامي HCFCللـ 
الة التدريجية لمواد وعند استعراض االقتراح الخاص بمعالجة اإلز). النهائية في االجتماع الخامس والخمسين

  : الكلوروفلوروآربون في قطاع الخدمات لوحظ التالي

  أن عديد من أنشطة اإلزالة المقترحة سوف تكون أيضا ذات صلة بإزالة  )أ( 
 HCFC-22تطوير قواعد ونظام : وتشمل هذه األنشطة.  المستخدم في قطاع خدمات التبريد

دريب موظفي الجمارك؛ تدريب فنيي خدمات التبريد إصدار التراخيص للمواد المستنفذة لألوزون؛ ت
وإصدار الشهادات لهم؛ تنفيذ برامج المساعدة التقنية مثل االسترداد وإعادة التدوير وإعادة تهيئة 

  المعدات والتعريف بغازات تبريد بديلة؛ 

ر المعلومات بنفس الطريقة سيكون إلنشاء وحدة إلدارة المشروع وأنشطة التوعية الجماهيرية ونش  ) ب( 
  . نفس األهمية سواء إلزالة الكلوروفلوروآربون أو الهيدروآلوروفلوروآربون

، عند تنفيذ أنشطة إزالة  الوشيكةGCFC-22تبعا لذلك، اقترح أن يأخذ اليونيب واليونيدو في االعتبار إزالة   - 60
اليونيب واليونيدو إلى أنهما سوف وأشارت .  من قطاع خدمات التبريد وعند إنشاء وحدة إدارة المشروعCFCمواد 

مثال سوف تغطي قواعد المواد المستنفذة لألوزون والتي سيتم تطويرها خالل تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية . يحاوال ذلك
؛ وماآينات االسترداد وماآينات االسترداد وإعادة التدوير التي سيتم الحصول عليها سوف تكون قادرة HCFCsلـ 

إال أن ترآيز األنشطة سوف يكون على ). HCFCs و CFCsأي شاملة (ت التبريد المتعددة على استخدام غازا
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CFCsباإلضافة إلى ذلك، تجدر المالحظة أن .  نظرا للحاجة الملحة لإلزالة الكاملة لهذه المواد في البلدHCFCs يتم 
لعراق من االمتثال بالتزاماته بإزالة وعليه، فالمتطلبات المقررة لكي يتمكن ا. استهالآها بكثافة في قطاع الخدمات

HCFCسيتم تقديرها بتفاصيل أآبر خالل التحضير لخطة إدارة اإلزالة النهائية  .  

  برنامج إدارة الهالون

فيما يتعلق بطلب معدات السترداد الهالون وإعادة تدويره، لفت انتباه اليونيدو لضرورة إعداد خطة عمل   - 61
أو /اليف التشغيل وتوقعات الدخل باإلضافة إلى تكاليف وإجراءات نقل الهالون وينبغي أن تتضمن حسابات لتك

. وتبعا لذلك وفي غياب خطة األعمال، لم يكن طلب المعدات مؤهال). د( 44/8المقرر (المعدات من وإلى العمالء 
ستكون هيئة الدفاع المدني وهو وبالنسبة لهذه المسألة، أشارت اليونيدو إلى أن الهيئة األساسية المستفيدة من المشروع 
وبالتالي ستكون هيئة الدفاع . الجهاز األساسي المستهلك للهالون ومسؤول عن عمليات مكافحة الحرائق في العراق

وفي غياب خطة األعمال، وافقت اليونيدو على سحب الطلب الخاص . المدني مسؤولة عن تشغيل وإدارة المعدات
 دوالر 30,000وبالتالي تم تعديل تكلفة هذا العنصر من المشروع إلى . الهالونبماآينة استرداد وإعادة تدوير 

  . أمريكي

 CFC-113 و TCA و CTCالمساعدة التقنية إلزالة 

 طن 4.6 المبلغ عنه بموجب المادة السابعة هو 2008بمالحظة أن استهالك رابع آلوريد الكربون عام   - 62
، طلب تفسير حول إذا ما ) طن معامل استنفاد األوزون21.4متثال يقدر بـ بخط أساسي لال(معامل استنفاد األوزون 

 ستتم إزالتها بالكامل من خالل CFC-113آانت آل االستخدامات الخاضعة للرقابة على رابع آلوريد الكربون و 
واد المستنفذة ومع األخذ في االعتبار باالستهالك الضعيف للغاية للم. عنصر المساعدة التقنية في قطاع المذيبات

لألوزون التي ستتم إزالتها من خالل هذا البرنامج للمساعدة التقنية، وعلى أساس اقتراحات أخرى بمستويات مشابهة 
آما أن المشروع سوف يعالج .  دوالر أمريكي60,000من االستهالك، تم االتفاق على تعديل مستوى التمويل إلى 

  . ميثيل المستخدمة في العراقالكميات الصغيرة للغاية من آلوروفورم ال

  وحدة إدارة المشروع

 لليونيب للدعم المساند آعنصر من وحدة إدارة المشروع،  أمريكي دوالر200,000تم اعتبار طلب مبلغ   - 63
وقبل ذلك طرحت األمانة الصعوبات المتعلقة بالسفر إلى العراق والعمل به مع اليونيدو في إطار . غير مؤهل

وآما أبلغت اللجنة التنفيذية، فإن اليونيدو أشارت .  والتبريد المقدمة لالجتماع السابع والخمسينمشروعات الرغاوي
وبالنسبة . إلى أن الفنيين العاملين مع موردي معدات التبريد والرغاوي لم تفرض عليهم أي قيود في السفر إلى العراق

الذي يضم (اليونيدو إلى أن الفريق القطري لألمم المتحدة لمسألة المساءلة ومتطلبات اإلبالغ للجنة التنفيذية، أشارت 
وسوف تعتمد . يعمل تحت تنسيق بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق)  وآالة وبرنامج بما في ذلك اليونيدو17

و في اليونيدو على خدمات ومساندة شبكة األمم المتحدة الموجودة في البلد، وبصفة خاصة على مساعدة مكتب اليونيد
  . أيضا سوف يتم شغل وظائف وحدة مراقبة المشروع بخبراء يتم تعيينهم محليا). الموجود في عمان، األردن(العراق 

 في المائة من إجمالي التكلفة الموافق 10تمت إعادة حساب التكلفة اإلجمالية لوحدة إدارة المشروع بنسبة   - 64
وهذا المستوى من التمويل يشابه . ل طلب اليونيب للدعم المساندعليها لخطة اإلزالة الوطنية للعراق وهي لم تشم

  . حسابات تكلفة وحدة إدارة المشروع لغالبية خطط اإلزالة الوطنية التي تمت الموافقة عليها حتى اآلن

  ملخص التكلفة المتزايدة التي تمت الموافقة عليها لخطة اإلزالة الوطنية للعراق

 دوالر أمريكي 530 297 6 المستوى اإلجمالي لتمويل خطة اإلزالة الوطنية للعراق تم االتفاق على أن يكون  - 65
  : بالتفاصيل التالية
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 دوالر أمريكي

عناصر مشروع فرعي
 يونيدو يونيب اإلجمالي

مواد مستنفذة 
أطنان (لألوزون 

معامل استنفاذ 
)األوزون  

 266.0 1,778,1051,778,105قطاع تصنيع الرغاوي
 15.3 227,425227,425صنيع التبريدقطاع ت
 1,102.2 3,632,0001,071,0002,561,000 إزالة خدمات التبريدةخط

 - 30,00030,000برنامج إدارة الهالون
 CFC-113 60,00060,000 0.7 و TCA و CTCإزالة 

  570,000570,000وحدة إدارة المشروع 
 1,384.2 6,297,5301,641,0004,656,530المجموع

 دوالر أمريكي من إجمالي المبلغ المخصص لخطة اإلزالة الوطنية للتمويل في 5,489,530طلب مبلغ   - 66
وهذا المستوى من التمويل مطلوب لتنفيذ األنشطة في قطاعات تصنيع الرغاوي والتبريد . االجتماع الثامن والخمسين

وللبدء في تنفيذ ) جيات غير معتمدة على الكلوروفلوروآربونمثل شراء المعدات المطلوبة للتحويل إلى تكنولو(
مثل برامج التدريب والمعدات واألدوات لفنيي الخدمات، وإعادة تهيئة معدات (األنشطة المتعلقة بقطاع الخدمات 

  ). التبريد التي تستخدم الكلوروفلوروآربون وإدخال غازات التبريد بالتنقيط

   واللجنة التنفيذيةمشروع اتفاق بين حكومة العراق

قدمت حكومة العراق مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية متضمنا الشروط المطلوبة لإلزالة الكاملة   - 67
للكلوروفلوروآربون والهالونات ورابع آلوريد الكربون وآلوروفورم الميثيل في العراق وهو وارد في مرفق هذه 

  . الوثيقة

  التوصية

  : نة اللجنة التنفيذية بأنتوصي األما  - 68

تأخذ علما بالتقدير بالتزام حكومة العراق باإلزالة الكاملة الستهالك الكلوروفلوروآربون والهالونات   )أ(
  ؛ 2010آانون ثان /وآلوروفورم الميثيل ورابع آلوريد الكربون بحلول أول يناير

 اليونيب واليونيدو لحكومة العراق والذي تأخذ علما أيضا بالتقدير بالمساعدة والتوجيه الذي وفرته  )ب( 
أدى إلى التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوآول مونتريال وآل تعديالته، وإلى إنشاء نظام إصدار 

  التراخيص للمواد المستنفذة لألوزون وإعداد وتقديم الخطة الوطنية لإلزالة في العراق؛ 

 دوالر أمريكي 6,297,530ية للعراق بمبلغ توافق من حيث المبدأ على خطة اإلزالة الوطن  )ج( 
 دوالر أمريكي لليونيب وتكاليف دعم الوآالة 213,330باإلضافة إلى تكاليف دعم الوآالة 

   دوالر أمريكي لليونيدو؛ 349,240

توافق على مشروع االتفاق بين حكومة العراق واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية   )د( 
 من هذه الوثيقة؛  األولدت في المرفق آما ور

  ؛ )الشريحة األولى (2009تعتمد برنامج التنفيذ السنوي لعام   )هـ( 
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 6/49 و 100/41تحث اليونيب واليونيدو على أن يأخذا في االعتبار الكامل متطلبات المقررات   )و( 
  للجنة التنفيذية خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛ و 

 على مستويات التمويل 2009 األمانة أيضا بالموافقة على الشريحة األولى للخطة السنوية لعام توصي  - 69
  : الموضحة في الجدول أدناه

  
تمويل المشروع  عنوان المشروع 

)دوالر أمريكي(  
دوالر (تكاليف الدعم 
)أمريكي  

 الوآالة المنفذة

 اليونيب 1,136,000147,680  )الشريحة األولى(خطة اإلزالة الوطنية  )أ(
 اليونيدو 4,353,530326,515 )الشريحة األولى(خطة اإلزالة الوطنية  )ب(
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  مشروع اتفاق بين جمهورية العراق

   للصندوق المتعدد األطرافواللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن خطة إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة العراق مّثل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

  ").المواّد ("لفأ -1 التذييلن المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوزو
 
 من 11 و8 و5 و2وف  في الصفعلى النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2

ية ء اللجنة التنفيذوفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أّنه، . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2التذييل 
لمتعّدد األطراف تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها ب

  .بالنسبة للمواد
  
رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير   .3

وستوفر اللجنة التنفيذية مبدئيًا هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 15في الصف التمويل المحّدد 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف - 3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل أيضًا . لفأ-2هو مبّين في التذييل آما من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين في الفقرة من تحقيق حدود االستهالك هذهذة ذات الصلة ّفالوآالة المنجانب تحّقق مستقّل من إجراء 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية 
  
 البلد بالشروط ما لم يِف على التمويل، ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني للموافقة على عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يومًا على األقل 60التالية ، قبل 
  :التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حّقق األ  )أ (

  
 ف؛ أن يتم تحقق مستقل من تحقيق هذه األهدا  )ب (

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد آبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   )ج (
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ - 4سنوي وفقًا لشكل التذييل التنفيذ لل ا قّدم برنامج قدأن يكون البلد  )د (

 اللجنة إقرارل على  وأن يكون قد حصالشريحة فيهاتمويل يُطلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في .  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـالتذيي
  .)ب(5الفرعية يخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة وس . لفأ -5
  
 وافق، تا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7

وفقًا  جزء من هذه المبالغوافق عليها، أو لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ المدى اأن تكون لعلى اللجنة التنفيذية 
وإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفلتغّير 

رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، آما هو مبّين في 
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يمكن إدماجها في برنامج التنفيذ فمصّنفة آتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5الفقرة الفرعية 
في التقرير عن تنفيذ البرنامج بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،السنوي الموافق عليه

  .السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في  التحديدعلى وجههتمام االسوف ُيولى   .8
  

طرأ  االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خالل تنفيذ المشروع

  
على مراحل، بحيث للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

ذلك ، و شراء أدوات خدمةوأأخرى آالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية يمكن تحويل الموارد 
لتذييل وفقًا لرصد عن آثب لخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد 

 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5
  
 41/100ين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين سوف يأخذ البلد والوآاالت المنفذة بع  )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6 و
  
 االتفاق وآافة األنشطة التي يقوم بها أو التي اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون الوآالة المنفذة اليونيب على توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها
الوآالة المنفذة (كون الوآالة المنفذة المشارآة ي على أن ويوافق اليونيدو) "الوآالة المنفذة الرئيسية("الرئيسية 
فذة وستكون الوآالة المن. شراف الوآالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) المتعاونة

 المستقل لتحّققا، يس حصرًا، بما في ذلك، ولكن للفأ -6الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
جري في إطار ُتالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضًا على عمليات . )ب (5على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 

مسؤولة عن  الوآالة المنفذة المتعاونةوسوف تكون . ندوق المتعّدد األطرافلتابعة للصل الرصد والتقييم ااعمأبرامج 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة . باء�6تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في التذييل 

  .لفأ-2ل ـتذييمن ال 17 و16ين ة في الصفـ بالرسوم المبّينالوآالة المنفذة المتعاونةوالرئيسية 
  

عندئذ يقبل البلد  المحددة في هذا االتفاق، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمّكن البلد  .10
، أن تقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب . بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل

 وفائه على البلد أن يبرهن يل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدموافقة على التموللجدول منّقح تعيد التمويل إلى وضعه وفقًا ل
. ة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلشريح أن تتحّقق قبل تسلُّم من المقرربكاّفة التزاماته التي آان 

ّآل عن ، لفأ -7يل بمقدار المبالغ المحّددة في التذييل  التموض قيمةأن تخفللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي
  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتطن من تخفيض

  
 قد يؤثر  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعمويل على ت
  

الوآالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 الوآالة المنفذة المتعاونةورئيسية  عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الة خاصصفةوب. ا االتفاقتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلاالطّالع على المعلومات الضرورية للتحّقق من االمتثال 
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 االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في اُتًنفَّذ آافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
 ما لم يتّم تعريفهاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول،  االاوآافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقهذ

  .بطريقة مختلفة في االتفاق
  

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
، 12-، الكلوروفلوروآربون11-الكلوروفلوروآربون  المجموعة األولى  :المرفق ألف

، 114-، الكلوروفلوروآربون113-الكلوروفلوروآربون
 115-ربونالكلوروفلوروآ

   2402 الهالون � 1301 الهالون � 1211 الهالون  المجموعة الثانية  :المرفق ألف

  رابع آلوريد الكربون  المجموعة الثانية  :المرفق باء

  آلوروفورم الميثيل  المجموعة الثالثة  :المرفق باء

   
  أهداف االستهالك والتمويل:  ألف-2التذييل 

  المجموع  2011  2010  2009  2008  
  

لخفض مواد المجموعة  جدول بروتوآول مونتريال . 1
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(األولى من المرفق ألف 

227.6 227.6 - -  

مواد  استهالكجمالي األقصى المسموح به إللحد ا. 2
أطنان قدرات استنفاد  (المجموعة األولى من المرفق ألف

   )األوزون

  - - *1,350.0 ال يوجد

ت جديدة لمواد المجموعة األولى من المرفق تخفيضا. 3
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(ألف 

 1,597.1   1,597.1 

جدول بروتوآول مونتريال لخفض مواد المجموعة . 4
  ) أطنان قدرات استنفاد األوزون(الثانية من المرفق ألف 

35.2 35.2 - -  

 مواد استهالكجمالي األقصى المسموح به إللحد ا. 5
أطنان قدرات استنفاد (المرفق ألف المجموعة الثانية من 

  )األوزون

  - - - ال يوجد

آمية الخفض الجديد في مواد المجموعة الثانية من . 6
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(المرفق ألف 

 39.1   39.1 

جدوول بروتوآول مونتريال لخفض مواد المجموعة . 7
  ) األوزوننفاد استقدرات أطنان(الثانية من المرفق باء 

3.2 3.2 - -  

الحد األقصى المسموح به الستهالك مواد المجموعة الثانية . 8
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(من المرفق باء 

  - - - ال يوجد

تخفيضات جديدة لمواد المجموعة الثانية من المرفق . 9
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(باء 

 4.6   4.6 

جدول بروتوآول مونتريال لخفض مواد المجموعة الثالثة . 10
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(من المرفق باء 

- - - -  

الحد األقصى المسموح به الستهالك مواد المجموعة . 11
 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(الثالثة من المرفق باء 

 - - -  
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ن المرفق تخفيض جديد في مواد المجموعة الثالثة م. 12
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(باء 

 **   ** 

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية . 13
  ) دوالر أمريكي) (اليونيب(

 1,136,000  505,000 1,641,000 

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة المتعاونة . 14
  )دوالر أمريكي) (اليونيدو(

 4,353,530  303,000 4,656,530 

 6,297,530 808,000  5,489,530   )دوالر أمريكي (مجموع التمويل المتفق عليه. 15

بمعدل ) اليونيب(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية .16
  )دوالر أمريكي% (13

 147,680  65,650 213,330 

) اليونيدو(تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة . 17
  ) أمريكيدوالر%  (7.5بمعدل 

 326,515  22,725 349,240 

 562,570 88,375  474,195   إجمالي تكاليف الدعم المتفق عليها. 18

 6,860,100 896,375  5,963,725   ) دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 19

  . مقدرة    *
  .  طن متري من المجموعة الثالثة من المرفق باء0.2 **
  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة : ألف-3التذييل 
  .2011الثاني للعام للموافقة عليه في االجتماع  الشريحة الثانية، تمويلسيجري النظر في   .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي:  ألف -4التذييل 
  

    البيانات  .1
  ______________________  البلد  
  ______________________  سنة الخطة  
  ______________________  وات المَتّممةعدد السن  
  ______________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ______________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ______________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ______________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ______________________  الوآالة المنفذة الرئيسية  
  ______________________  الوآالة  المتعاونة  
  
 األهــداف  .2

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات
العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون
          

        تصنيع
        خدمة
        تخزين

الطلب على المواّد المستنفدة 
  لألوزون

        )2(المجموع 
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   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع
  )1(السابقة 

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
الخدمات ذات 
  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 
  )األوزون

  التصنيع
              إيرسول

              رغاوي
              التبريد

              المذيبات
              مواد أخرى
              المجموع

  الخدمة
              التبريد
              المجموع

              المجموع العام
  

  المساعدة التقنّية  .4
  

  _________________     :النشاط المقترح  
  _________________        :الهدف  
  _________________      :الفئة المستهدفة  
  _________________        :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونالة نوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
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   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار:  ألف-5التذييل 
  
شرآة محلية مستقلة وتتعاقد معها /مع الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمةستقوم حكومة العراق بالتشاور   .1

الشرآة /  ويعتمد اختيار هذه المنظمةللقيام بهذه المهمة وتقدم تقريرا سنويا حول نتائج وإنجازات خطة اإلزالة الوطنية
  .الوطنيةزالة على نتائج عملية بناء القدرات آما اقترحت في عنصر السياسات العامة لخطة اإل

  
طالع الكامل على البيانات المالية والفنية والمعلومات المتعلقة بتنفيذ خطة اإلزالة ستتمكن المنظمة من اإل  .2

  . تهاالتدريجية للمواد من أجل جمع بيانات موثوق بها ومراجع
  
لة المنفذة الرئيسية آل ستقوم المنظمة بإعداد تقارير حول األنشطة وتقدمها لوحدة األوزون الوطنية وللوآا  .3

  . ثالث شهور والتقارير الخاصة بحالة تنفيذ خطة اإلزالة التدريجية للمواد وأرقام االستهالك سنويا للدراسة والمتابعة
  
  : ستكون مسؤولية المنظمة المختارة آما يلي  .4

ذة الرئيسية ولوحدة األوزون إعداد منهج المتابعة المستقلة لتنفيذ خطة اإلزالة الوطنية وتقديمه للوآالة المنف •
 الوطنية ؛

 القيام برصد مستقل لكافة األنشطة المنفذة في خطة اإلزالة الوطنية؛ •
القيام برصد سنوي مستقل من خالل زيارات لمواقع لشرآات التبريد التجارية التي تتلقى مساندة من خالل  •

ى أن تتم زيارة واحدة على األقل قبل هذا المشروع مع تحديد آميات والمواد المستخدمة آعناصر النفخ عل
فترة قصيرة من استكمال تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية، وإحالة النتائج إلى وحدة األوزون الوطنية وللوآالة 

 المنفذة الرئيسية؛ 
  البلد آل ستة شهور؛ فيتقديم تقارير حول حالة تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية واستهالك الكلوروفلوروآربون  •
الستهالك المواد المستنفذة لألوزون في قطاع التبريد وتقييم أثر المشروعات ) سنوي(تقييم مرحلي إعداد  •

 التي يتم تنفيذها؛ 
األخذ في االعتبار بتعقيبات وتوصيات الوآالة المنفذة الرئيسية ووحدة األوزون الوطنية حول األنشطة  •

 . والعمل وفقا لها
  
  : نية آما يليستكون مسؤولية وحدة األوزون الوط  .5

 توفير آل المعلومات ذات الصلة المتوفرة لديها للمنظمة المختارة  •
  وشرآائها للمنظمة المختارة  األوزون الوطنيةتوفير آافة المعلومات حول نشاط وحدة •
توفير الوثائق والدعم المطلوب للمنظمة المختارة لضمان اتصالها بالمؤسسات الرسمية ذات الصلة  •

 رى والمنظمات األخ
 . توفير المساندة المعقولة في جمع البيانات المستقل •

  
  التحقق واإلبالغ 

  
بناء على مناقشات مع البلد، يتعين على الوآالة المنفذة الرئيسية أن تكلف منظمة مستقلة بالقيام بتحقق سنوي   .6

  . المتابعة المستقل هذا ألف وبرنامج -1لنتائج خطة اإلزالة الوطنية واستهالك المواد المذآورة في التذييل 
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  دور الوآالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

لية االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخهذا األداء والتحّقق المالي بمقتضى من تحّقق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحّققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت   ) ج(

 ألف؛-5 يتمشى مع التذييل  بماعلى النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
  
ر في برنامج التنفيذ السنوي االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأّآد من أ  )د(

 ؛المقبل
  
، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي 2010 و 2009ج التنفيذ لفترة السنتين غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 ؛ًا لتقديمه إلى اللجنة التنفيذيةتمهيد، 2011 و 2010للعامي 
  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة ل الخبراء التقّنيين المستقّلين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  
  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
ة فعالة ومتسمة مج التنفيذ السنوي بطريقضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقًا لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحّقق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 

 ؛ وضمان التتابع المناسب لألنشطةتنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ   ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
   دور الوآالة المنفذة المتعاونة  : باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وآالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  ؛عند الطلبمة المساعدة في تطوير السياسات العا  )أ(

مساعدة العراق في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وآالة التنفيذ المتعاونة واإلحالة إلى وآالة التنفيذ   )ب(
  الرئيسية لضمان التتابع المنسق في األنشطة؛
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  .تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وآالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7 التذييل
  
 عن ا أمريكيا دوالر13.000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .األوزون، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد  خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من آّل طن
 

_____ 
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