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 رافــاألطـ ددــتعــالم دوقــللصن ةــــذيـالتنفي ةــاللجن

  الــمونتري ولـبروتوك ذـــلتنفي
 والثمانون السابع االجتمــــــاع

 1 2021تموز/يوليه 2- حزيران/يونيه 28 من ،مونتريال

 

 

 

 العراق: مشروع مقترح

 

 : التالي المشروع مقترح بشأن األمانة وتوصية تعليقات من الوثيقة هذه تتألف 

 اإلزالة

 يونيدوالو يونيبال (ألولىا الشريحة ،الثانية )المرحلة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 
 

  

____________________ 

 (19-كوفيدفيروس كورونا ) جائحةبسبب  2021 تموز/ويوليو حزيران/ستُعقد اجتماعات عبر اإلنترنت وعملية الموافقة بين الدورات في يونيو 1

 

 

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد    

 .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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 السنوات متعددة مشروعات – المشروع تقييم ورقة

 العراق
 

 الوكالة )أوال( عنوان المشروع

 اليونيدواليونيب )الرئيسية(،  )المرحلة الثانية( المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إزالة 
 

2020: السنة األولى( المجموعة جيم )المرفق 7 المادة بيانات أحدث (ثانيا)  األوزون( استنفاد قدرات من )طن 66.39 
 

2020: السنة األوزون( استنفاد قدرات من )طن القطري للبرنامج القطاعية البيانات أحدث (ثالثا)  

 مكافحة الرغاوي األيروسوالت ةيميائيالمادة الك

 الحريق

 عامل المذيبات التبريد

 تصنيع

 االستخدامات

 المعملية

 استهالك إجمالي

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 66.22    62.70 3.52    22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

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

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

األوزون( استنفاد قدرات من )طن للتمويل المؤهل االستهالك  

 93.40 المتبقي 14.98 :بالفعل عليه موافق
 

 المجموع 2023 2022 2021 )خامسا( خطة األعمال

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيب

 قدرات استنفاد األوزون()طن من 

 8.00 0 8.90 16.90 

 1,621,550 853,150 0 768,400 التمويل )دوالر أمريكي(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيدو

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(

4.03 0 0 4.03 

 376,250 0 0 376,250 التمويل )دوالر أمريكي(
 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 )سادسا( بيانات المشروع

 ال ينطبق 35.23 70.46 70.46 70.46 70.46 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاد 

 األوزون(

 ال ينطبق 33.60 66.40 66.40 66.40 66.40

تكاليف 

المشروعات 

المطلوبة من حيث 

)بالدوالر  المبدأ

 األمريكي(

 1,840,000 265,000 0 655,000 585,000 335,000 تكاليف المشروع اليونيب

 212,400 30,590 0 75,610 67,529 38,671 تكاليف الدعم

 910,000 210,000 0 355,000 320,000 25,000 تكاليف المشروع اليونيدو

 63,700 14,700 0 24,850 22,400 1,750 تكاليف الدعم

 2,750,000 475,000 0 1,010,000 905,000 360,000 إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 276,100 45,290 0 100,460 89,929 40,421 المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي( الدعمإجمالي تكاليف 

 3,026,100 520,290 0 1,110,460 994,929 400,421 المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي( األموالإجمالي 
 

 (2021) )سابعا( طلب الموافقة على تمويل الشريحة األولى

 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( األموال المطلوبة )دوالر أمريكي( الوكالة
 38,671 335,000 اليونيب

 1,750 25,000 اليونيدو
 40,421 360,000 المجموع

 

 فردية للنظر بصورة :األمانة توصية
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 المشروع وصف

 طلبا ،الرئيسية المنفذة الوكالة بصفته ،يونيب(ال) للبيئة المتحدة األمم برنامج قدم العراق، حكومة عن بالنيابة -1

 دوالرا 3,197,750 قدرها إجمالية تكاليفب ،خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية للمرحلة

 اأمريكي ادوالر 263,250 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 2,025,000 من تتألفو أمريكيا،

 كما لليونيدو، أمريكي دوالر 59,500 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 850,000و ،لليونيب

 إزالة إلى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية المرحلة تنفيذ وسيؤدي 2األصل. في تقديمها تم

 في المائة في 69 بنسبة تخفيض تحقيقل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األوزون استنفاد قدرات من طنا 32,79

 .األصل في تقديمها تم كما ،2025 عام بحلول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك

 المطلوبة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية المرحلة من األولى لشريحةا قيمة وتبلغ -2

 الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 680,000 من وتتألف ،اأمريكي ادوالر 1,137,550 االجتماع هذا في

 24,150 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 345,000و ،لليونيب أمريكي دوالر 88,400 البالغة

 .األصل في تقديمها تم كما لليونيدو، اأمريكي ادوالر

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األولى المرحلة تنفيذ حالة

 االجتماع في للعراق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األولى المرحلة على الموافقة تمت -3

 لتحقيق 3،الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 000,180,1 قدرها إجمالية تكاليفب والستين الخامس

 قدرات من اطن 14,98 إزالة طريق عن وذلك ،2015 عام بحلول األساس خط من المائة في 13,82 بنسبة تخفيض

 .(RAC) الهواء وتكييف التبريد خدمة قطاع في المستخدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األوزون استنفاد

 والسادس والثمانين والرابع والسبعين الرابع االجتماعات في ةالممنوح اإلنجاز تاريخ في التمديدات إلى اإلضافةوب

 31 بحلول خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األولى المرحلة من االنتهاء سيتم 4،والثمانين

 .2021 األول كانون/ديسمبر

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك

المواد  من األوزون استنفاد قدرات من طنا 66.39 قدره استهالك عن العراق حكومة أبلغت -4

المواد  أساس خط من المائة في 39 بنسبة أقل وهو ،2020 عام في الهيدروكلوروفلوروكربونية

 2020-2016 رةللفت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك رديو المتثال.با المتعلق الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .1 الجدول في

 (7 المادة ياناتب ،2020-2016) العراق في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك -1 الجدول

 *األساس خط 2020 2019 2018 2017 2016 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,970.9 1,207.09 1,698.00 1,685.09 1,664.00 1,695.00 متري طن

 108.4 66.39 93.39 92.68 91.52 93.22 األوزون استنفاد قدرات من طن

 األوزون داستنفا قدرات من طن 0.09و 124-فلوروكربونكلوروالهيدرو من األوزون استنفاد قدرات من طن 0.05 األساس خط يشمل *

 .2010 عام منذ المواد هذه غير أنه لم يكن هناك أي استهالك من .ب142-فلوروكربونكلوروالهيدرو من

 من قريبا مستقر مستوى عند ،2019و 2015 عامي بين ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك ظلو -5

 حكومة بين االتفاق في والوارد األوزون استنفاد قدرات من طنا 93,40 البالغ لالستهالك به المسموح األقصى الحد

 تم ،2020 عام فيو .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األولى للمرحلة التنفيذية واللجنة العراق

 مونتريال؛ بروتوكول بموجب الرقابة لتدابير امتثاال األوزون استنفاد قدرات من طنا 66,39 إلى االستهالك تخفيض

 من اطن 14,98 قدرها صلة ذات إزالةب التبريد خدمة قطاع في اإلزالة أنشطة تنفيذ خالل من التخفيض هذا وتحقق

____________________ 

 من وزارة الصحة والبيئة في العراق إلى اليونيب. 2021مارس/آذار  16وفقا للرسالة المؤرخة  2
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/38   والمرفق الخامس والعشرون منUNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/34   والمرفق الخامس عشر منUNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52 

)د( من الوثيقة  37)د( و 35والفقرتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75والمرفق الخامس والعشرون من الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAP/3. 
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 بدون األوزون استنفاد قدرات اطن 27,01 قدرها إضافية وإزالة األولى، المرحلة إطار في األوزون استنفاد قدرات

 .األطراف المتعدد لصندوقا من تمويل

 2020 عام قبل الماضية القليلة للسنوات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استيراد حصص الحكومة حددتو -6

 لهدف تحسبا صغير احتياطي ببناء للمستوردين السماح أجل من لالتفاق، وفقا لالستهالك به المسموح األقصى الحد عند

 2020.5 في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك في المائة في 35 البالغ التخفيض

 القطري البرنامج تنفيذ تقرير

 فيذتن تقرير بموجب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قطاع استهالك بيانات عن العراق حكومة أبلغت -7

 روتوكولب من 7 المادة بموجب عنها المبلغ البيانات مع كبير حد إلى تتوافق والتي 2020 لعام القطري البرنامج

 تقرير ببموج الصلة ذات القطاعات استهلكتها التي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اتتقدير وتقل مونتريال.

 وفلوروكربونيةالمواد الهيدروكلور استهالك عن األوزون( استنفاد قدرات من طن 0.17 بمقدار) قليال القطري البرنامج

 .اآلن حتى ستخدمتُ  لم التي ولكن المستوردة الصغيرة الكميات بسبب 7 المادة بموجب عنه المبلغ

 التحقق تقرير

رة إزالة المواد خطة إدا من األولى المرحلة من األخيرة الشريحة في النظر وبعد والثمانين، الرابع االجتماع في -8

 طلب جانب لىإ 2019 لعام مستقل تحقق تقرير تقديم اليونيب من التنفيذية اللجنة طلبت ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تقرير اليونيب قدمو ((.2)د()84/75 )المقرر خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية المرحلة

 إصدارب الخاص نظامها تنفيذ تواصل الحكومة أن أكدو مستقل، محلي خبير بمساعدة 2020 عام في إعداده تم تحقق

المواد  استهالك إجمالي وأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وصادرات لواردات والحصص خيصالترا

 كولبروتو من 7 المادة بموجب عنه المبلغ هو كان 2019 إلى 2018 من لفترةا في الهيدروكلوروفلوروكربونية

 اتفاقه في المحددة االستهالك مستويات من به المسموح األقصى للحد يمتثل العراق أن إلى التحقق وخلص مونتريال.

 التنفيذية. اللجنة مع

 األموال وصرف التقدم حالة

 اإلفراج ىعل البلد قدرة كانت ،الوطنية األوزون وحدة سيطرة عن الخارجة والمؤسسية السياسية القيود بسبب -9

 من راقالع حكومة تمكنت الظروف، هذه من الرغم وعلى سنوات. لعدة للغاية محدودة األنشطة وتنفيذ األموال عن

 ورقابة عززةم تنظيمية تدابير خالل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك ألهداف االمتثال ومواصلة تحقيق

 التحتية لبنيةا بناء من األولى المرحلة خالل البيئة وزارة تمكنت كما لألوزون. المستنفدة المواد تجارة على صارمة

 األنشطة في قدمت وإحراز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ أجل من الشراكات إقامةو الوطنية

 .عليها الموافق

 األولى، مرحلةال إطار في عليها الموافق األنشطة تنفيذ في المحرز والتقدم البلد في للوضع العام التحسن معو -10

 البالغ خفيضالت هدف على الحفاظ توقعالم ومن ،والثمانين الرابع االجتماع في األخيرة الشريحة على الموافقة تمت

 األنشطة لبإكما والسماح ،2019 عام حتى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك أساس خط من المائة في 13.8

 حزيران/يهيون في ،الحكومة طلبت ذلك، ومع .2020 األول كانون/ديسمبر حتى األخيرة بالشريحة المرتبطة المتبقية

 كورونا جائحةبـ المرتبطة الصعوبات بسبب 2021 األول كانون/ديسمبر حتى األولى للمرحلة إضافيا تمديدا ،2020

 من المائة في 35 بنسبة خفض إلى للوصول ةالمطلوب ةاإلضافي اإلزالة العراق حكومة أنجزت وبالتالي، .(19-)كوفيد

 .2020 عام في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك أساس خط

 لوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف من األولى المرحلة إطار في الرئيسية اإلنجازات تشملو -11

 :يلي ما

 لمراقبة الوطني األمر صدر :أمريكي( دوالر 125,000) (اليونيب) التنظيمي واإلنفاذ السياسات (أ)

 المعدات استيراد وحظر والحصص التراخيص إصدار نظام ذلك في بما لألوزون المستنفدة المواد

____________________ 

 أطنان 9بحوالي )أعلى قليال  7المبلغ عنه بموجب المادة ، كانت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة على النحو 2019و 2017بين عامي  5

 نفيذ البرنامج القطري.تاستنفاد األوزون( من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدرة التي يستخدمها القطاع في تقارير  من قدراتطن  0.50أو  ةمتري
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 التنفيذ قيد هوو الحقا، تحديثه وتم ،2012 عام في لألوزون المستنفدة المواد على القائمة المستخدمة

 عقدتو لألوزون؛ المستنفدة المواد لواردات خيصاترال إلصدار إلكتروني نظام وضعو ؛الكامل

 المستنفدة المواد إنفاذ لوائح بشأن تدريبية ودورات عمل حلقات التشريعي إلنفاذلالوطنية  لجنةال

 الرئيسيين؛ المصلحة وأصحاب الحكومية والسلطات الجمارك موظفي من 1006 بمشاركة لألوزون

 ؛الجمركية الدخول لنقاط المخاليط عن للكشف محمولة أجهزة ثمانية توفير تمو

 وطني برنامج بدأ :أمريكي( دوالر 345,000 ) ()اليونيب والمعايير إصدار الشهاداتو التدريب (ب)

 تقني 2187 بمشاركة شهاداتال وإصدار تدريبلل تجريبي برنامج وتنفيذ ينتقنيلل صدار الشهاداتإل

 التدريب مناهج لدعم إلكترونية ومراجع تدريب كتيبات إعداد تمو تدريب؛ مراكز 10 في خدمة

 التبريد؛ مجال في مختلفة تعليمية مستويات لثالثة كتيبات إعداد تم كما التبريد؛ مجال في المحدثة

المنخفضة القدرة على  بدائلال بشأن متخصص تقني توعية برنامج تنفيذ تم ذلك، إلى وباإلضافة

 وأصحاب النهائيين المستخدمين لكبار للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية العالمي االحترار إحداث

 اختصاصات وضع تمو الحكومي؛ المستوى على التقنيين القرار وصناع االستشاريينو المباني

 وغازات المعدات، بينها من أمور بجملة يتعلق فيما الوطنية والقواعد المعايير العتماد ملع وخطة

 ؛التبريد حاوياتو الخطرة، التبريد

 دوالر 520,000) ((اليونيدو) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية) الخدمة لقطاع ةتقنيال المساعدة (ج)
 رييجو وأربيل، والبصرة بغداد في التبريد غازات ستصالحال مراكز ثالثة إنشاء تم :أمريكي(

 (،سترداداال وحدات )أي التحتية بنيتها لتعزيز واألدوات المعدات من مجموعة 200 شراء

 األدوات(؛ ومجموعات ،واألسطوانات ،المراشيح ومجموعات

 (اليونيب) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة  أنشطة ورصد المشروع إدارة (د)
خطة إدارة إزالة المواد  لتنفيذ التنسيق توفير تم :أمريكي( دوالر 190,000)

 ذلك في ماب التنفيذ، لرصد الوطنية األوزون وحدة إلى الدعم تقديم وتم الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ودعم المصلحة أصحاب مع االجتماعات تنسيقو ،واألحداث التدريبية والبرامج العمل حلقات تنظيم

 التحقق. عملية

 :يلي ما إنجاز تم األولى، المرحلة من واألخيرة الثالثة الشريحتين على الموافقة منذو  -12

 ،يةبونالهيدروفلوروكر الموادب يتعلق نص بإضافة ةالمحدث اتللتشريع النهائي المشروع استكمال (أ)

 ظامن لدعم خصيصا مصممة إلكترونية استمارة ووضع العتماده، التشريعية الهيئات إلى تقديمهو

 لألوزون؛ المستنفدة المواد لواردات اإللكتروني التراخيص إصدار

 أن على 8،المركزية والتدفئة الحراري والعزل الهواء وتكييف التبريد بشأن المحدثة الرموز وضع (ب)

 إلزامي؛ بشكل هالتطبيق والقواعد للمعايير الوطنية اللجنة عليها توافق

 25 دريبوت واعتمادها، التبريد بخدمة المتعلقة الوطنية الممارسات لمدونة النهائية الصيغة وضع (ج)

 بيتدري برنامج ووضع المحدث، التدريب منهج على االجتماعية والشؤون العمل وزارة من مدربا

 ؛ينتقنيال تتجاوز المصلحة أصحاب من أوسع مجموعة بين الوطنية الممارسة لقواعد للترويج

 عمل يحلقت عقدو ؛التبريد وتكييف الهواء مناهج تحديث بشأن التوعية كتيبات وتوزيع طبع إعادة (د)

 قدو .بغداد يف ةيلهندسا التقنية والكلية التكنولوجية الجامعة في ينتقنيلل المناهج لتحديث للترويج

 .2021 حزيران/يونيه نهاية بحلول يكتمل أن المتوقع ومن ،جائحةال بسبب ينتقنيال تدريب وقفت

____________________ 

 .2021 حزيران/موظف جمارك بحلول نهاية يونيو 300 ما مجموعه من المتوقع تدريب 6
 .2021 حزيران/تقني بحلول نهاية يونيو 400من المتوقع تدريب ما مجموعه  7
لية، وتصنيف غازات التبريد تغطي الرموز المحدثة، من بين أمور أخرى، المناولة اآلمنة لغازات التبريد، والمتطلبات التقنية لوحدات تكييف الهواء المنز 8

غير القابلة  ناتاألسطوا، وإدارة التسرب، وطرق النقل والمناولة، وفحص حاويات التبريد واختبارها، والتخلص من في طبقة األوزون أثرهاعلى أساس 

 إلعادة التعبئة.
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 المرحلة إطار في عليه الموافقة تمت أمريكي دوالر 1,180,000 قدره مبلغ أصل من ،2021 أيار/مايو وحتى  -13

 خالل أمريكيا دوالرا 654,633 البالغ المتبقي الرصيد صرف يجريو أمريكيا دوالرا 525,367 صرف تم األولى،

 .2 الجدول في موضح هو كما ،2021 عام

 العراق في يةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون من األولى المرحلة عن مالي مرحلي قريرت -2 الجدول

  المكون
 األموال المنفذة الوكالة

 (أمريكي دوالر) عليها الموافق

 موالاأل

 (أمريكي دوالر) المصروفة

 92,467 125,000 اليونيب التنظيمي واإلنفاذ السياسات

 213,400 345,000 اليونيب والمعايير إصدار الشهاداتو التدريب

 80,000 520,000 اليونيدو ةالخدم لقطاع ةتقنيال المساعدة

 139,500 190,000 اليونيب ورصده المشروع إدارة

 525,367 1,180,000  المجموع

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية المرحلة

 للتمويل مؤهلال المتبقي االستهالك

 بالمرحلة المرتبطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األوزون استنفاد قدرات من طنا 14,98 خصم بعد -14

 األوزون استنفاد قدرات من اإضافي طنا 27,01و ،خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األولى

 يبلغ للتمويل المؤهل المتبقي االستهالك فإن ،األطراف المتعدد لصندوقا من مساعدة دون تدريجيا الحكومة هاأزالت

 طنا 32,79 إزالة تمتس ،الكمية ههذ ومن .22-الهيدروكلوروفلوروكربون من األوزون استنفاد قدرات من طنا 66,39

 تناول تميوس .2025 عام في المائة في 69 بنسبة تخفيض لتحقيق الثانية المرحلة في األوزون استنفاد قدرات من

 في األساس( خط من المائة في 31) للتمويل المؤهلة األوزون استنفاد قدرات من طنا 33,60 البالغ المتبقي االستهالك

 .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من قادمة مرحلة

 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يالقطاع توزيعال

 البلد، في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك إجمالي من المائة في 94 التبريد خدمة قطاع يستهلك -15

 قدرات من طنا 62.7) متريا طنا 1,140و األوزون( استنفاد قدرات من طنا 88) متري طن 1,600 قدرها بكمية

 واحدة شركة وتستهلك التوالي. على 2020و 2019 عامي في 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من األوزون( استنفاد

 الشركة استهالك انخفضو الهواء. تكييف نظم من متنوعة مجموعة تصنع إذ ةالمتبقي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 طن 3.52) امتري اطن 63 إلى الماضية الثالث السنوات في األوزون( استنفاد قدرات من طن 4.95) امتري اطن 90 من

 المستوردة. الهواء تكييف وحدات من القوية المنافسة بسبب 2020 عام في األوزون( استنفاد قدرات من

 عام بشكل صغيرة وهي الخدمة، قطاع في عمل ورشة 4,062و مستقال اتقني 11,035 من يقرب ما يوجدو -16

 الهواء، تكييف نظم من متنوعة مجموعة لخدمة 22-الهيدروكلوروفلوروكربون وتستهلك البلد، أنحاء جميع في ومنتشرة

 تبريد أجهزةو ،المعبأة التكيف وحداتو األنبوبية، وغير ،يةواألنبوب ،سبليتلا ألجهزةوا النوافذ، أجهزة ذلك في بما

 وكبار للحكومة تابعين داخليا اتقني 3,425 نحوب يقدر ما هناك ذلك، إلى اإلضافةوب .التجارية التبريد نظمو المباني

 العامة والمنشآت المكاتب في ةالتجاري والتكييف التبريد نظم من متنوعة مجموعة بخدمة يقومون النهائيين، المستخدمين

 ماركت. السوبر ومحالت األلبان منتجات مصانعو والفنادق، المبردة، والمخازن ،المباني تبريد ذلك في بما والخاصة،

 .التبريد خدمة قطاع في 22-الهيدروكلوروفلوروكربون الستهالك تقديرا 3 الجدول ويوضح

 *2019 عام في العراق في خدمة التبريد قطاع في 22-الهيدروكلوروفلوروكربون على الطلب تقدير -3 الجدول

 تطبيقال
 معدل أو الشحن إعادة  الوحدات عدد

 (%) التسرب

 (متري طن) االستهالك (كغ) ستخدامالا كمية

 1,260 1.21 13.5 7,710,000 المنزلية الهواء تكييف أجهزة

 175 9.61 14 130,122 ةجاريالت الهواء تكييف أجهزة

 70 16.35 10 42,825  والصناعي التجاري التبريد

 80 50.57 14 11,300  (والنقل المباني تبريد مثل) أخرى

 1,585   7,894,247 مجموعال

 .2019 عام بيانات إلى استنادا 2020 عام في اكتمل ،الثانية المرحلة إلعداد مسح *
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 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية المرحلة في اإلزالة استراتيجية

 69 بنسبة تخفيض تحقيق إلى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية المرحلة تهدف -17

 وتوسيع استمرار على ستركزو ؛2,025 عام بحلول للبلد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أساس خط من المائة في

 التي التحتية والبنية المستفادة الدروس استخدام سيتم كما األولى. المرحلة في بدأت التي التبريد خدمة قطاع في األنشطة

 الثانية. المرحلة في األولى المرحلة تنفيذ أثناء أُنشئت

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  من الثانية المرحلة في المقترحة األنشطة

 المواد من (األوزون استنفاد قدرات من اطن 32,79) امتري اطن 596,18 إزالة الثانية المرحلة تقترح -18

 .أمريكي دوالر 2,875,000 قدرها إجمالية تكاليفب التبريد، خدمة قطاع في المستخدم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 :أدناه تنفيذها سيتم التي األنشطة عنموجزة  عامة محةل ردتو

 :أمريكي( دوالر 470.000) (اليونيب) التنظيمي واإلنفاذ السياسات مكون (أ)

 الكشف: 2023 األول كانون/ديسمبر بحلول التبريد خدمة قطاع في التالية اللوائح اعتماد (1)

 مواد تستخدم التي الهواء وتكييف التبريد نظم جميع ورصد واحتواء التسرب عن اإللزامي

 لتسجيل السجالت دفاتر وتحديث كيلوغرامات؛ ثالثة عن تزيد أولية بشحنة للرقابة خاضعة

 التبريد غازاتل يناإللزامي التدوير وإعادة سترداداالو والتعبئة؛ واإلصالحات التسربات

 استخدامها والمعاد تدويرها والمعاد المستردة التبريد غازات عن السنوي ربع واإلبالغ

 المؤسسات لجميع الترخيص واشتراط لالستخدام؛ القابلة غير التبريد غازات ومخزونات

 ذلك في )بما الهواء وتكييف تبريدال قطاع في لألوزون المستنفدة المواد تتناول التي

المواد  حاويات على حظرالو ؛الخدمة( وورش التجزئة وتجار نووالموزع نوالمستورد

 ستصدر ذلك، إلى اإلضافةوب .التعبئة إلعادة القابلة غير الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الغالف في التبريد غازات تنفيس على حظرا 2022 األول كانون/ديسمبر في الحكومة

 ؛أمريكي( دوالر 105,000) الخدمة أثناء الجوي

 التجارة، وزارة نظام من يتجزأ ال كجزء اإللكتروني التراخيص إصدار نظام تشغيل استمرار (2)

 ؛أمريكي( دوالر 120,000) للوائحالمحلي  اإلنفاذ ومواصلة

 التعزيز قدراتب النهوضو المشروع غير االتجار منع بشأن تدريبية عمل حلقة 15 تنظيم (3)

 اتغاز عن للكشف أجهزة خمسة وتوزيع وشراء رك،اجمال يموظف من 300 بمشاركة

 ؛أمريكي( دوالر 140,000) الجمارك وإدارة البيئة وزارة لمفتشي التبريد

 في بما ،إصدار الشهادات لخطةوالترويج  الوطني الصعيد على وترويج توعية برنامج تنفيذ (4)

التبريد  يتقنيل عمل وحلقات البيئة، وزارة من الرصد لموظفي توعية عمل حلقات ذلك

 ؛أمريكي( دوالر 105,000) البيئية للموافقة تخضع التي أنشطتهم أنشب وتكييف الهواء

 كتيبات إنتاج :أمريكي( دوالر 1,270,000 ) (اليونيب) القياسي والتوحيد إصدار الشهاداتو التدريب (ب)

 تدريبو أمريكي(؛ دوالر 60, 000) المحدثة التدريب مناهج لدعم إلكترونية ومراجع تدريبية وأدلة

 البدائل ذلك في بما الجيدة الخدمة ممارسات على المناقشات( أثناء 3,100 إلى العدد زاد) تقني 3,000

إصدار  نظام تحديثو أمريكي(؛ دوالر 445,000) العالمي االحترار المنخفضة القدرة على إحداث

 دوالر 465,000) الفرعية الخدمة قطاعات مختلف في تقني 2,000 من أكثر واعتماد الشهادات

 المباني وأصحاب النهائيين المستخدمين لكبار والتوعية تقنيال التدريب برنامجو أمريكي(؛

المنخفضة القدرة على  البدائل بشأن الحكومي المستوى على التقنيين القرار وصناع االستشاريينو

 دوالر 300,000) مختلفة تطبيقات في للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية العالمي االحترار إحداث

 ؛أمريكي(
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 مجموعة 650 توزيع :أمريكي( دوالر 820,000) (اليونيدو) التبريد خدمة لقطاع ةتقنيال المساعدة  (ج)

 لتعزيز الحجم والمتوسطة الصغيرة العمل لورش المناقشات( أثناء 750 إلى العدد زاد) 9أدوات

 الثالثة ستصالحاال مراكز مساعدةو ؛أمريكي( دوالر 760,000) التبريد مجال في الجيدة الممارسات

 حلقات خمس تنظيمو ؛أمريكي( دوالر 30,000) الذاتي التشغيل لضمان أعمال نموذج لوضع المنشأة

 ؛أمريكي( دوالر 30,000) النهائيين المستخدمين لدى الوعي لزيادة عمل

 :أمريكي( دوالر 30,000) )اليونيدو( الهواء تكييف أجهزة تصنيع لمؤسسة ةتقنيال المساعدة  (د)
 عمليةو المنتجات على هاأثرو المحتملة األجل طويلة البديلة التكنولوجيات فهم لتعزيز المساعدة

 التصنيع.

 رصدهو المشروع تنفيذ

 وكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور من األولى المرحلة بموجب وضع الذي النظام سيستمر  -19

 مع والعمل حرزالم التقدم عن واإلبالغ األنشطة برصد لليونيب الوطنية األوزون وحدة تقوم حيث الثانية، المرحلة في

 مريكيأ دوالر 285,000 األنشطة هذه تكاليف وتبلغ .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالة المصلحة أصحاب

 الثانية. للمرحلة

 الجنسانية ةالسياس تنفيذ

 جميع في االعتبار في الجنسين بين المساواة مسألة بأخذ العراق حكومة تلتزم 10)د(،84/92 المقرر مع تمشيا  -20

 المنظور مراعاة تعميم سياسات تطبيق سيتمو .إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  تنفيذ مراحل

 المشاركة لضمان واإلنفاذ الجمارك وموظفي المتدربين ينتقنيوال الفريق وأعضاء االستشاريين اختيار في الجنساني

 النساء أن الوطنية األوزون وحدة ستضمنو المصلحة. أصحاب واجتماعات االستشارية العمل حلقات في للمرأة الفعالة

 ين،تقنيال وتدريب اإلنفاذ، ضباط وتدريب الجمركي، التدريب في المشاركين جميع من المائة في 30 إلى 20 يمثلن

 المؤشرات دمج إلى الوطنية األوزون وحدة ستسعى كما ذلك. أمكن حيثما القدرات، بناء وبرامج ،وإصدار الشهادات

 التدريبية الدورات ستؤديو مكون. لكل واإلبالغ والتنفيذ التخطيط عمليات في الجنسانية لالعتبارات المراعية

 الجنساني المنظور مراعاة تعميم بأهمية المشاركين وعي زيادة إلى باألوزون المتعلقة بالمسائل الصلة ذات واالجتماعات

 المسائل وتتبع لتحليل النوعية والمعلومات الجنس حسب المصنفة البيانات جمع وسيجري الجنسين. بين والتكافؤ

 الجنسانية.

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية للمرحلة اإلجمالية تكاليفال

 بمبلغ للعراق بونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر من الثانية للمرحلة اإلجمالية تكاليفال تُقدر  -21

 في 69 سبةبن تخفيض لتحقيق األصل، في قُدمت كما الوكالة(، دعم تكاليف إلى )باإلضافة أمريكي دوالر 2,875,000

 لمقترحةا نشطةلأل موجز ويرد .2025 عام بحلول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك أساس خط من المائة

 .4 جدول في للتكاليف وتوزيع

  

____________________ 

 مفاتيحات أدوات مجموعوثقوب، ال وأدوات توسيع، اتكماشوال، وأدوات قطع األنابيبتأرجح، الو االشتعالتحتوي على مجموعات مفاتيح سقاطة، أدوات  9

بأربعة صمامات  لفتحاتامتعددة قياس المجموعات ومتعددة للتبريد، المفكات والمفاتيح ألين، وقابلة للقفل، اللومنيوم األمجموعات أدوات وم الدوران، عز

كترونية للكشف عن اإللواألجهزة موازين، والمحمولة، الرقمية وأجهزة القياسات المتعددة ال، أجهزة قياس الضغطتفريغ، المضخات وخراطيم، المزودة ب

 نظارات وقفازات أمان.ولتسرب، ا
 مشروع.ُطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مراحل دورة ال 10
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تم  كما للعراق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية للمرحلة اإلجمالية تكاليفال -4 الجدول

 تقديمها

 والنشاط المكون
 دوالر) تكاليفال وكالةال

 (أمريكي

 470,000 اليونيب  التنظيمي واإلنفاذ السياسات

 1,270,000 اليونيب القياسي والتوحيد إصدار الشهاداتو التدريب

 820,000 اليونيدو خدمة التبريد لقطاع تقنيةال المساعدة

 30,000 اليونيدو الهواء تكييف أجهزة تصنيع لمؤسسة تقنيةال المساعدة

 285,000 اليونيب واإلبالغ الرصد

 2,875,000 المجموع

 الثانية المرحلة من األولى للشريحة المقررة األنشطة

 بمبلغ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية للمرحلة األولى التمويل شريحة تنفيذ سيتم  -22

 األنشطة وستشمل 2022 األول كانون/وديسمبر 2021 حزيران/يونيه بين أمريكي، دوالر 1,025,000 قدره إجمالي

 :التالية

 لبدء المصلحة وأصحاب المعنية السلطات مع تشاورية اجتماعات :التنظيمي واإلنفاذ السياسات (أ)

 االختبار؛ مراكزل المعدات معايير توفيرو لألوزون؛ المستنفدة المواد لتشريعات المقترحة التحديثات

 إصدار الشهادات لنظام للترويج توعية برنامج في الشروعو الجمارك؛ موظفي تدريب في الشروعو

 ؛أمريكي( دوالر 160,000) يونيب(ال)

 لمختلف إلكترونية ومراجع تدريبية وأدلة كتيبات إنتاج :القياسي والتوحيد إصدار الشهاداتو لتدريبا (ب)

 تقني توعية برنامج تنظيمو واعتمادهم؛ تقني 1,100 تدريب مواصلةو ؛تقنيال التعليم مستويات

 النهائيين المستخدمين لكبار العالمي االحترار المنخفضة القدرة على إحداث البدائل بشأن متخصص

 (اليونيب) الحكومي المستوى على ينتقنيال القرار وصناع االستشاريينو المباني وأصحاب

 ؛أمريكي( دوالر 435,000)

 التجارية لألعمال نموذج ووضع استصالح مراكز ثالثة تشغيل تقييم :ةالخدم لقطاع ةتقنيلا المساعدة (ج)

 عمل ورش إلى الجيدة التبريد لممارسات األدوات من مجموعة 250 تسليمو الذاتي؛ التشغيل أجل من

 345,000) (اليونيدو) النهائيين المستخدمين لكبار عمل ورشتاو والمتوسطة؛ الصغيرة الخدمات

 أمريكي(؛ دوالر

 أصحاب مع واالجتماعات التنفيذ خطة في المدرجة األنشطة تنسيق :ورصده المشروع إدارة (د)

 أمريكي(. دوالر 85,000) (اليونيدو) الصلة ذات التقارير إعداد عن فضال المصلحة،

 

 هاوتوصيات األمانة تعليقات

 التعليقات

 مستوى ضوء في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية المرحلة األمانة استعرضت  -23

 معايير ذلك في بما ،األطراف المتعدد لصندوقل التوجيهية والمبادئ والسياسات األولى، المرحلة في المحرز التقدم

المواد  إزالة إدارة خطط من الثانية للمرحلة االستهالك قطاع في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة تمويل

 .األطراف المتعدد لصندوقل 2023-2021 عمل وخطة (74/50 مقررال) الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الثانية المرحلة وتنفيذ األولى المرحلة الستكمال الحالية الظروف

 السياسية القيود بسبب 2021 عام إلى 2015 عام من مناسبات عدة في األولى المرحلة مدة تمديد األمانة تالحظ  -24

 على البلد وقدرة المنفذة الوكاالت قدرة من بشدة تحد   والتي الوطنية األوزون وحدة سيطرة عن الخارجة والمؤسسية

 .لألنشطة وتنفيذها المعتمدة األموال عن اإلفراج
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 من األولى ةالمرحل من األخيرة لشريحةبا الخاص التمويل طلب اليونيب قدم والثمانين، الرابع االجتماع فيو  -25

 اتُفق المشروع، ضاستعرا عملية أثناءو الثانية. المرحلة جانب إلى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المرحلة الاستكم نحو إضافي تقدم إحراز بمجرد والثمانين، الخامس االجتماع إلى الثانية المرحلة طلب تأجيل على

 السنوات في األولى المرحلة استكمال دون حالت التي المشاكل تسوية تمت هأن اليونيب أكد ،الوقت ذلك وفي األولى.

 :وهي المناسب، الوقت في للتنفيذالالزمة  الشروط جميع واستيفاء السابقة

 نفيذت ييسر أن العراق أنحاء جميع تحرير بعد السياسي واالستقرار األمنية الظروف تحسنمن شأن  (أ)

 االقتضاء؛ حسب البلد زيارة من االستشاريينو الخبراء ويمك ن المقررة األنشطة

 لصندوقا من ةواردال األموال عن اإلفراج عملية لتبسيط جديدة آلية والمالية البيئة وزارتا أنشأت  (ب)

 وإدارتها؛ األطراف المتعدد

 األولى. المرحلة في عليها الموافق األنشطة على يعملو تقني فريق إنشاء (ج)

خطة إدارة إزالة المواد  من الثانية المرحلة طلب تقديم اليونيب أعاد والثمانين، الخامس االجتماع فيو -26

 من األخيرة الشريحة على الموافقة منذ أُحرز الذي المحدود التقدم الحظ اليونيب أن غير .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 االجتماع في ذلك، وبعد والثمانين. السادس االجتماع في تقديمه إلعادة المقترح سحب على وافقف األولى، المرحلة

 حزيران/يونيه 30 حتى األولى المرحلة من الثالثة الشريحة من اليونيب مكون لتمديد طلبا اليونيب قدم والثمانين، السادس

 التنفيذية اللجنة والحظت ؛2021 األول كانون/ديسمبر 31 حتى والثالثة الثانية للشريحتين اليونيدو ومكونات 2021

 11األولى. المرحلة استكمال تمديد طلب على وافقتف األولى، المرحلة تنفيذ في المحرز ضافياإل تقدمال

 ،العراق حكومة واجهتها التي الصعوبات من الرغم على أنه األمانة الحظت ،الطلب الحالي استعراض عندو -27

 منذ ،اليونيب أفاد ذلك، على عالوةو األولى. المرحلة إطار في عليها الموافق األنشطة من العديد تنفيذ واصلت فإنها

 12.أمريكي دوالر 85,000 مبلغ وصرف إضافيا اتقني 60 تدريب تم بأنه ،2021 آذار/مارس 15 في الثانية المرحلة تقديم

 أمريكيا. دوالرا 654,633 قدره منفق غير برصيد المعدات، شراء مثل اآلن حتى تكتمل لم أخرى أنشطة هناك أن غير

 اكتمال ردبمج الرصيد صرف وسيتم أمريكيا، دوالرا 302,633 بمبلغ بالفعل االلتزام تم أنهب اليونيب أفادو -28

 األنشطة عجمي أن مجددا اليونيب أكد كما .2021 األول كانون/ديسمبر يتجاوز ال موعد في وتسليمها المعدات شراء

 من مجموعة 200 وشراء تبريد،ال تقنيمن  182و جماركال موظفي من إضافي موظف 200 بتدريب المتصلة المعلقة

 السادس االجتماع في التنفيذية اللجنة عليها وافقت التي الممتدة المواعيد في منها االنتهاء سيتم ت،واألدوا المعدات

 اليونيب وناتبمك مرتبط رصيد أي سيُعاد ذلك،ول .األولى للمرحلة إضافي تمديد أي تطلب لن الحكومة وأن والثمانين،

 لصندوقا إلى التوالي، على ،2021 األول كانون/ديسمبر 31و 2021 حزيران/يونيه 31 بحلول يُستخدم لم واليونيدو

 .األطراف المتعدد

 إطار في بقيةالمت ألنشطةا إلنجاز األولوية واليونيدو اليونيب يعطي أن بمكان األهمية من أنه األمانة وترى -29

لة المواد خطة إدارة إزا من األولى المرحلة استكمال لتمديد نتيجة أنه األمانة وتالحظ .بسرعة األولى المرحلة

 العراق كومةح على كان األصل، في قُدمت حسبما ،2020 الثاني كانون/يناير 1 بعد ما إلى الهيدروكلوروفلوروكربونية

 من عدةمسا دون المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األوزون استنفاد قدرات من طنا 27.01 من أكثر تزيل أن

 .المائة في 35 البالغ مونتريال بروتوكول هدف إلى للوصول الصندوق

 وفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور من الثانية المرحلة على الموافقة أن أيضا األمانة وترى -30

 األول كانون/ديسمبر بعد الخدمة قطاع في الجارية األنشطة يةاستمرار لضمان ضرورية والثمانين السابع االجتماع في

 يضاتتخف لتحقيق العراق حكومة مساعدة مواصلةو ،واعتمادهم ينتقنيال وتدريب السياسات وضع سيما وال ،2021

 مونتريال. بروتوكول بموجب اللتزاماتها واالمتثال لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن ا إضافية

خطة إدارة إزالة المواد  من الثانية المرحلة طلب في البت إمكانية في النظر أجل منو -31

 األمانة طلبت األولى، المرحلة تنفيذ في التأخيرات ضوء في والثمانين السابع االجتماع في الهيدروكلوروفلوروكربونية

____________________ 

11UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAP/3 ،  هـ(.37)د( و35الفقرتان( 
 .2محسوبة بالفعل في الجدول  12
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 الراسخ االلتزام إلى اليونيب أشار ،لذلك استجابةو .البلد في الحالية الظروف عن التفاصيل من مزيد تقديم اليونيب من

خطة إدارة  من األولى المرحلة إطار في المدرجة الجارية األنشطة جميع إلكمال واليونيدو واليونيب العراق حكومة من

 المبلغ المسائل جميع وأن التنفيذية؛ اللجنة عليه وافقت الذي الممتد الوقت في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 وإدارتها، األطراف المتعدد لصندوقا من واردةال األموال عن اإلفراج صعوبات ذلك في بما السابقة، السنوات في عنها

 يمكن أنه اليونيب فقد أكد تشغيلية، تحديات طرحت قد 19-كوفيد جائحة احتواء تدابير أن حين يوف .بالكامل حلها تم قد

 اليونيب يعقد كما وتوزيعها. المعدات وشراء اإلنترنت عبر والتدريب التنظيمي، واإلنفاذ للوائح، تحديثات إجراء

 الناشئة، التنفيذ مشاكل وحل الجارية األنشطة لمتابعة الوطنية األوزون وحدة مع منتظمة هاتفية اجتماعات اليونيدوو

 13الشراء. أنشطة بتبسيط الحاجة، عند وقاما، ،الدعم لتقديم المحليين االستشاريين من مزيدب واستعانتا

المواد  خطة إدارة إزالة من الثانية المرحلة على الموافقة طلب قدمت الحكومة أن كذلك اليونيب أوضحو  -32

 لالمتثال إضافية أنشطة ولتنفيذ االنتهاء على أوشكت التي األنشطة استمرارية لضمان الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التالية. الرقابة لتدابير

 رصيد خدامواست األنشطة من لالنتهاء األولوية إعطاء لكفالةو ،العراق في التنفيذ ظروف تحسن مالحظة معو  -33

 بمجرد انيةالث المرحلة تمويل خالل من األنشطة استمرار مواصلة ضمانو األولى، المرحلة إطار في الكبير األموال

  :قدما للمضي التالي المسار على االتفاق تم األولى، المرحلة من االنتهاء

 جتماعاال في التنفيذية اللجنة عليها وافقت التي الممددة المواعيد حسب األولى المرحلة استكمال (أ)

 والثمانين؛ السادس

 من لىاألو الشريحة في األموال من أقل نسبةب منقحة شريحة تخصيص مع الثانية، المرحلة في النظر (ب)

 كمالاست مع ذلك يتعارض أال على ولكن البرنامج، استمرارية وتضمن األنشطة ببدء تسمح أن شأنها

 سماحلل إضافية معدات لشراء موالأ أي على الموافقة تمت لن المثال، سبيل )على األولى المرحلة

 األولى(؛ المرحلة إطار في لمعداتا من ةالحالي مشترياتال بإكمال

 عم األولى، المرحلة من االنتهاء بمجرد إضافي تمويل لضمان 2022 عام في تمويل شريحة إضافة (ج)

 لألنشطة؛ الحفاظ على رصد وثيق

 بأن يفيد تأكيدا دوواليوني اليونيب يقدم أن بعد إال الثانية المرحلة من الثانية الشريحة في النظر يمكن ال (د)

 اكتملت قد (الشرائح جميع) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األولى المرحلة

 لمتعددا الصندوق إلى األرصدة وإعادة ،اتروعالمش إنجاز تقارير جانب إلى التشغيلية، الناحية من

 (IRQ/PHA/58/INV/09) الوطنية اإلزالة خطة إطار في المعلقة األنشطة وأن األطراف؛

 اويالرغ نفخ عاملو يسوبوتاناألب 12-الكلوروفلوروكربون التبريد غاز واستبدال

 شركة في فقيةاأل مجمداتالو المحلية براداتلا تصنيع في السيكلوبنتانب 11-الكلوروفلوروكربون

تقارير  وقدمت التشغيلية، الناحية من اكتملت قد (IRQ/REF/57/INV/07) الخفيفة الصناعات

 .األطراف المتعدد لصندوقا إلى األرصدة وأعيدت ،إنجازات المشروعات ذات الصلة

 الثانية. لمرحلةا لشرائح المنقح التوزيع 5 الجدول ويعرض  -34

 وفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور من الثانية لمرحلةا لشرائح والمنقح األصلي التوزيع -5 الجدول

 للعراق

 2025 2024 2023 2022 2021 قدم كما

 590,000 0 755,000 0 680,000 اليونيب

 130,000 0 375,000 0 345,000 اليونيدو

 720,000 0 1,130,000 0 1,025,000 المجموع

      *عليه االتفاق تم كما

____________________ 

 الذي ،IAHR-700 بموجب المستصلح التبريد غاز على للتصديق المختبرات معدات وتركيب شراء في األمد الطويل التأخير لحل: المثال سبيل على 13

 ،تصالحاالس نظام ملدع إضافية استرداد وأدوات وحدات إلى للمعدات المتاح التمويل تخصيص أعيد البلد، إلى السفر على قادرين غير خبراء وجود تطلبي

 .AHRI-700 بموجب التبريدغاز  على التصديق دون سيعمل الذي

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/30 

 

 

12 

 2025 2024 2023 2022 2021 قدم كما

 265,000 0 655,000 585,000 335,000 اليونيب

 210,000 0 355,000 320,000 25,000 اليونيدو

 475,000 0 1,010,000 905,000 360,000 المجموع

 (.6 )الجدول أمريكي دوالر 2,750,000 على االتفاق تم *

 التنظيمي اإلنفاذو السياسات: التالي النحو على األولى الشريحة تعديل تم ،الشرائح توزيع تنقيح وعقب  -35

 المساعدةو أمريكي(؛ دوالر 175,000) القياسي والتوحيد إصدار الشهاداتو التدريبو ؛أمريكي( دوالر 120,000)

 وللسماح وعليه، أمريكي(. دوالر 40,000) والتنفيذ والرصد أمريكي(؛ دوالر 25,000) التبريد خدمة لقطاع ةتقنيال

 الذين ينتقنيال عدد تخفيض الثانية، المرحلة من األولى الشريحة إطار في تم األولى، المرحلة إنجاز أولويات بترتيب

 يتمه سأن مالحظة مع ،300 إلى 1,100 من اعتمادهم سيتم الذين ينتقنيال وعدد ،450 إلى 1,100 من تدريبهم سيتم

 السياسات إصدار أيضا األولى للشريحة المنقحة العمل خطة تتضمنو الثانية. للمرحلة اعليه المتفق بالمجاميع االحتفاظ

 إلى 120 عددلـ عمل حلقات ست إلى خمس تنظيمو الجمارك، موظفي من 150 وتدريب األصل، في المقرر النحو على

 المعدات شراء إلتمام األولوية بإعطاء للسماح المعدات شراء تشمل ال أنها حين في ،النهائيين ينمستخدمال كبار من 150

 األولى. المرحلة إطار في وتوزيعها

 تكاليفبال المتعلقةالمسائل و ةتقنيال المسائل

 أجهزة تصنيع مؤسسة تحويل عدم في والمتمثل المتبع النهج إلى األمانة أشارت التصنيع، بقطاع يتعلق فيما  -36

 تقديمو المرتفعة، المحيطة الحرارة درجاتل المناسبة بدائللل الحالي السيناريو أساس على المرحلة هذه في الهواء تكييف

 العالمي االحترار المنخفضة القدرة على إحداث المحتملة بالتكنولوجيات المؤسسة لتعريف ةتقنيال المساعدة ذلك من بدال

 له يكون أن يمكن ةتقنيال لمساعدةل الموجه نشاطال هذا أن إلى وباإلشارة الثالثة. المرحلة خالل تحويل إجراء أجل من

 المستوردة، المعدات في عالميال حتراراال إحداث على منخفضة إمكانية ذات بدائل إدخال تيسير خالل من أوسع أثر

 .فيه أيضا المعدات مستوردي وإدراج التبريد خدمة قطاع في األنشطة من كجزء النشاط هذا تنفيذ األمانة اقترحت

 أصحاب لتشمل هانطاق توسيع على ووافقت التجميع قطاع أيضا ستغطي ةتقنيال المساعدة بأن األمانة اليونيدو أبلغتو

  والمكونات. المعدات مستوردي مثل الصلة، ذوي اآلخرين المصلحة

 استصالح مراكز ثالثة إنشاء بالفعل تم أنه إلى األمانة أشارت ،ستصالحواال سترداداال بمشروع يتعلق وفيما  -37

 في التحكم بشأن تدابير اآلن حتى يضع لم العراق أن حين يوف .وأربيل والبصرة بغداد في األولى المرحلة إطار في

 والتشغيل التركيب أثناء الجوي الغالف في للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتعمد للتنفيس التبريد غازات انبعاثات

خطة إدارة إزالة المواد  من الثانية المرحلة فإن الهواء، وتكييف التبريد معدات تشغيل وإيقاف والخدمة

 سترداداال 2022 األول كانون/ديسمبر 31 بحلول تضع بأن الحكومة من التزاما تضمنت الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الخدمة. أثناء الجوي الغالف في التبريد غازات تنفيس على حظر وفرض تدويرها وإعادة التبريد لغازات اإللزامي

 المواد معظم مناولة من ستمك ن العراق في ستصالحواال ستردادلال التحتية البنية أن أيضا اليونيدو وأكدت

 لتشمل الموقع في التدوير وإعادة سترداداال أنشطة لتوسيع خططا هناك وأن لالشتعال، القابلة غير يةالهيدروفلوروكربون

 .32-الهيدروفلوروكربون سيما وال ،A2L نوعال من يةالهيدروفلوروكربون المواد

خطة إدارة إزالة المواد  من الثانية المرحلة خالل من المساعدة، تقديم كيفية توضيح عندو  -38

 ذات المؤسسات قبل من إصدار الشهاداتو ينتقنيال تدريب برامج تقديم استمرار لضمان ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ينتقنيال واعتماد تدريب لتعزيز محاولة في أنهب اليونيب أفاد ،روعاتالمش اكتمال بمجرد ذاتيا ستدامةم بطريقة الصلة

 أيلول/سبتمبر في االجتماعية والشؤون العمل ووزارة والبيئة الصحة وزارة وقعت ،عليهما المؤسسي الطابع وإضفاء

 إلى باإلضافة المناسب الوقت في والتكييف التبريد في مجال واالعتماد التدريب برامج تقديم لتيسير تعاون اتفاق 2020

 والشؤون العمل وزارة قدرات تعزيز سيتم الثانية، المرحلة إطار في المقدمة المساعدة خالل ومن استدامتها. ضمان

 واإلبالغ. بالرصد المتعلقة تلك ذلك في بما االتفاقية، بموجب بواليتها لالضطالع لها التابعة التدريب ومراكز االجتماعية

 للمشروع اإلجمالية تكاليفال

 لمساعدةمع ا متسقة كانت الثانية للمرحلة المقترحة األنشطة ومجموعة اتالسياس مكون أن إلى األمانة أشارت -39

 مجاالت اليونيدوو اليونيبو األمانة ناقشتو ها.أثرو نطاقها ووسعت ،لهاومكملة  األولى المرحلة إطار في بدأت التي

 :لمناقشةل نتيجةو ،المحتملة االزدواجية عن فضال األولى، المرحلة إطار في الجارية األنشطة مع المحتملة التداخل
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 التراخيص إصدار نظام وإنفاذ لتفعيل الثانية المرحلة في مقترح أمريكي دوالر 120,000 مبلغ من (أ)

 من إضافية مجموعة 100 وتوزيع لشراء أمريكي دوالر 60,000 تخصيص إعادة تمت اإللكتروني،

 ين؛تقنيلل األدوات

 لدعم اإللكترونية والمواد التدريب كتيبات وإنتاج إلعداد مخصص أمريكي دوالر 105,000 مبلغ من (ب)

 إضافي؛ تقني 100 لتدريب أمريكي دوالر 45,000 تخصيص إعادة تمت الجديد، التبريد منهج

 المباني وأصحاب النهائيين المستخدمين لكبار والتوعية تقنيال التدريب برنامج تخفيض تم (ج)

المواد  بدائلوالمتعلق ب الحكومي المستوى على التقنيين القرار وصناع االستشاريينو

 دوالر 300,000 من العالمي االحترار المنخفضة القدرة على إحداث الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أمريكي؛ دوالر 260,000 إلى أمريكي

 في أمريكي دوالر 40,000 )أي أمريكي دوالر 200,000 إلى اتالمشروع رصد تكاليف ترشيد تم (د)

 رصد هيكل تألفيسو .اليونيب الذي يجريه بالرصد المرتبطة التكاليف إزالة طريق عن السنة(

 37,200) واحد إضافي وموظف الوطنية، األوزون وحدة أمام مسؤول واحد منسق من اتالمشروع

 السنة(. في أمريكي دوالر 2,800) واالجتماعات للعمليات الميزانية في وبند السنة( في أمريكي دوالر

 .6 الجدول في عليها المتفق اإلجمالية تكاليفالوترد  -40

 للعراق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية للمرحلة عليها المتفق تكاليفال -6 الجدول 

 والنشاط المكون
 دوالر) قدمت كما وكالةال

 (أمريكي

 اعليه متفقال

 (أمريكي دوالر)

 410,000 470,000 اليونيب السياسات واإلنفاذ التنظيمي 

تقني إضافي لما مجموعه  100تدريب )والتوحيد القياسي  إصدار الشهاداتالتدريب و

 (للمستخدمين النهائيينلكبار برنامج تدريبي وتقني معتمد،  2,000تقني مدرب و 3,100

 1,230,000 1,270,000 اليونيب

 ة لقطاع خدمة التبريدتقنيالمساعدة ال

  (750ليصبح المجموع  إضافيةمجموعة أدوات  100)

 910,000 820,000 اليونيدو

 200,000 285,000 اليونيب الرصد واإلبالغ

 2,750,000 2,875,000  المجموع

 المناخ على ثراأل

 التدريب خالل من التبريد لغازات أفضل احتواء تشمل والتي الخدمة، قطاع في المقترحة األنشطة ستعمل  -41

 الهواء. وتكييف التبريد خدمة في المستخدمة 22-الهيدروكلوروفلوروكربون المواد كمية تقليل على المعدات، وتوفير

 توفيرإلى  األفضل التبريد ممارسات بسبب منبعث غير 22-الهيدروكلوروفلوروكربون المواد من كيلوغرام كل ويؤدي

خطة إدارة  في المناخ على األثر حساب إدراج عدم من الرغم علىو الكربون. أكسيد ثاني مكافئ من طن 1.8 حوالي

 البدائل لتعزيز جهوده ذلك في بما العراق، أن ينفذها المقرر األنشطة فإن ،إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ،هااستخدام وإعادة هااستصالحو ،التبريد غازات استرداد عن فضال العالمي، االحترار المنخفضة القدرة على إحداث

 ،الجوي الغالف في التبريد غازات انبعاث سيقلل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ أن إلى تشير

 مناخية. فوائد إلى يؤدي مما

 المشترك التمويل

 ،2020 عام بعد ما إلى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األولى المرحلة لتمديد نظرا -42

 لهدف لالمتثال األطراف المتعدد لصندوقا مساعدة بدون األوزون استنفاد قدرات من طنا 27.01 العراق حكومة أزالت

 .من الصندوق أمريكي دوالر مليون 2.4 حواليعدم طلب  يعادلما  ووه المائة. في 35 البالغ التخفيض

 2023-2021للفترة  األطراف المتعدد لصندوقا أعمال خطة مشروع

 الثانية المرحلة لتنفيذ الوكالة، دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 2,750,000 واليونيدو اليونيب يطلب -43

 دوالرات 2,505,810 المطلوب المبلغ إجمالي ويعد للعراق. خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من

 المبلغ عن أمريكية دوالرات 508,010 بمقدار أعلي ،2023-2021 للفترة الوكالة دعم تكاليف ذلك في بما أمريكية،

 العمل. خطة في الوارد
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 االتفاق مشروع 

 المرحلة في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالة التنفيذية واللجنة العراق حكومة بين اتفاق مشروع يرد -44

 الوثيقة. هذهل األول المرفق في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية

 ةالتوصي

 :يلي فيما النظر في التنفيذية اللجنة ترغب قد  -45

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية المرحلة على المبدأ، حيث من الموافقة، (أ)

 69 بنسبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك لخفض 2025 إلى 2021 من للفترة للعراق

 1,840,000 من تألفوي أمريكي، دوالر 3,026,100 بمبلغ لبلد،الخاص با األساس خط من المائة في

 ،ليونيبل أمريكي دوالر 212,400 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر

 أمريكي دوالر 63,700 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 910,000و

 لليونيدو؛

 :يلي بما العراق حكومة التزام الحظتو (ب)

 ساساأل خط من المائة في 69 بنسبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك خفض (1)

 ؛2025 عام بحلول لبلدالخاص با

 التركيب أثناء التبريد اتغاز من المقصودة االنبعاثات في للتحكم تنظيمية تدابير وضع (2)

 ؛2022 األول كانون/ديسمبر 31 بحلول التشغيل وإيقاف والخدمة

خطة إدارة إزالة المواد  من الثانية المرحلة من الثانية الشريحة في بالنظر لسماحأن ل (ج)

 :الهيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد  من األولى المرحلة استكمال واليونيدو اليونيب يؤكد أن ينبغي (1)

 غير أرصدة أي وإعادة اتالمشروع إنجاز تقارير وتقديم ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الصندوق؛ إلى مستخدمة

 األولى( )الشريحة الوطنية زالةاإل خطة استكمال أيضا اليونيدو تؤكد أن ينبغي (2)

(IRQ/PHA/58/INV/09) يسوبوتانباأل 12-واستبدال غاز التبريد الكلوروفلوروكربون 

السيكلوبنتان في تصنيع البرادات المحلية ب 11-الكلوروفلوروكربوناوي عامل نفخ الرغو

 (،IRQ/REF/57/INV/07) للعراق في شركة الصناعات الخفيفة فقيةمجمدات األالو

 الصندوق؛ إلى مستخدمة غير أرصدة أي وإعادة اتالمشروع إنجاز تقارير وتقديم

 االستهالك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من األوزون استنفاد قدرات من طنا 32.79 خصم (د)

 ؛للتمويل المؤهلة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من المتبقي

المواد  استهالك لخفض التنفيذية واللجنة العراق حكومة بين االتفاق مشروع على الموافقة (ه)

خطة إدارة إزالة المواد  من الثانية للمرحلة وفقا ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الوثيقة؛ لهذه األول المرفق في الواردة ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد  من الثانية المرحلة من األولى الشريحة على الموافقة (و)

 ،اأمريكي ادوالر 400,421 بمبلغ المقابلة، الشريحة تنفيذ وخطة ق،للعرا الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ادوالر 38,671 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 335,000 من تألفيو

 دوالرا 1,750 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 25,000و ،لليونيب اأمريكي

لليونيدو. أمريكيا
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 المرفق األول

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف العراقحكومة اتّفاق بين مشروع 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال )" العراق يمث ل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

قدرات  طن من  33.60ألف )"المواد "( إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للمواد  المستنفدة لألوزون المحد دة في التذييل 

 ل الزمنية لبروتوكول مونتريال.بما يتماشى مع الجداو 2025 يناير / كانون الثاني 1استنفاد األوزون بحلول 

-2ل ـمن التذيي 2-1الصف واد  على النحو المبي ن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد في هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( 

داتها بالتمويل المحد دة في -1المشار إليها في التذييل  ألف. ويقبل البلد أن ه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعه 

األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد  ، يفقد الحق في طلب أو تلق ي مزيد من التمويل من الصندوق المتعد د3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المحدد في يتجاوز المستوى 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 (.للتمويل)االستهالك المتبقي المؤهل ، 3-1-4الصف ي لكل مادة ف

بلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل رهناً بامتثال ال .3

ث المبدأ، في ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حي -2من التذييل  1-3 المحد د في الصف األفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحد دة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

ب( من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحق ق مستقل  من تحقيق )5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها )"الخطة"(. و

ألف من هذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستهالك 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنف ذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 

 يلشروط اإلفراج عن التمو

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىللجدول الزمني للموافقة على التمويل وفقاً فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعقبل 

ألف لجميع السنوات المعني ة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة .أ

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلي يقدم فيه اللجنة التنفيذية الذ

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف .ب

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف )"شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل الشريحة  تقريرا عن تنفيذأن يكون البلد قد قدم  .ج

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ ينة من السنوات التقويمية السابقة، وغطي كل سيالتنفيذ"( 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/30 

Annex I 

 

2 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قد م خطة تنفيذ  .د

السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

 التذييلفي  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد فاق. جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتيالبلد أنه سيؤكد  .6

عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  وتقدم تقاريرواألدوار"( الرصد )"مؤسسات  ألف -5

  في نفس التذييل. المحددةألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7

 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغي ر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

 السنويةتنفيذ الن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة التخصيص المصن فة كتعديالت رئيسي ة يجب أ عمليات إعادة .أ

قائمة تقدم ثمانية  شريحة)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5الفرعية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  (1

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ (2

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  (3

 لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال (4

في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة  30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

 موافق عليها؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  (5

ة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتمل

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

فة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية التخصيص غير المصن   عمليات إعادة .ب

الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتم  إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي 

 الالحق؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و  .ج

 في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

ة التي قد تطرأ خالل أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا  .أ االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاص 

 تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  .ب

 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9

)"الوكالة المنفذة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  اليونيبوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة الوكالة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونموكالة المنفذة الال كونتعلى أن  وافقت اليونيدووالرئيسية"( 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالمنفذة 

و/ أو ] الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج  برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونموكالةالمنفذة الال

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10

وستدعم )ب(.  5ل وفقا للفقرة الفرعية بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستق

الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 

على باء،  -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم التوالي. 

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2المحددة في الصفوف 

 عدم االمتثال لالتفاق

لقة بإزالة المواد المحددة في الصف في حال عدم تمك ن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتع .11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحق  له -2من التذييل  2-1األفقي 

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى 

عه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحد ده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته وض

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد 

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب  -7قيمة التمويل بالقيمة المحد دة في التذييل بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض 

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من من  قدرات استنفاذ األوزون عدم االمتثال"(، عن ك ل كيلوغرام من

تفاق على حدة، وتتخذ قرارات السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا اال

 شرائحلل التمويل تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنها

 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،اصلتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خ

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي اليتم إنجاز  .14

الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2ستهالك في التذييل اال

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7)د( والفقرة 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 

ألف إلى حين -4من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1في الفقرات الفرعية وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبي ن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحد دة في هذا االتفاق  .15

، ما لم مونتريال ت المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكولهذا االتفاق. وكافة المصطلحا

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16

 .األطراف
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 ذييالتالت

 المـوادألف:  -1التذييل 

 
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

 االستهالك

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 108.38 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

يلألف: األهداف والتمو -2التذييل   

 
 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 صفوال الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 قدرات استهالك األوزون(من )أطنان 

 ال ينطبق 35.23 70.46 70.46 70.46 70.46

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  2.1

الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

قدرات استهالك من األولى )أطنان 

 األوزون( 

 ال ينطبق 33.60 66.40 66.40 66.40 66.40

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2

)دوالر أمريكي( )اليونيب(الرئيسية   

335,000 585,000 655,000 0 265,000 1,840,000 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 )دوالر أمريكي

38,671 67,529 75,610 0 30,590 212,400 

لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 3.2

)دوالر أمريكي( (نيدوالمتعاونة )اليو  

25,000 320,000 355,000 0 210,000 910,000 

المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

 دوالر أمريكي()

1,750 22,400 24,850 0 14,700 63,700 

)دوالر إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3

 أمريكي(

360,000 905,000 1,010,000 0 475,000 2,750,000 

 الموافق عليهادعم التكاليف إجمالي  2.3

 )دوالر أمريكي( 

40,421 89,929 100,460 0 45,290 276,100 

)دوالر  إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3

 أمريكي(

400,421 994,929 1,110,460 0 520,290 3,026,100 

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد  22-اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية  1.1.4

 األوزون(

32.79 

المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4  **41.99 
المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.1.4  33.60 

 *
 2021ديسمبر  31حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى 

لة في إطار المرحلة األولى و  األوزون قدرات استنفاد طنا من 14.98** تشمل  التي أزالتها حكومة  األوزون استنفادقدرات  طنا من 27.01الممو 

 العراق دون مساعدة الصندوق المتعدد األطراف.

 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ة المحددة في ـفي السن الثاني  اع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 ألف.-2 ل ـالتذيي
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 : شكل تقارير وخطط التنفيذألف  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  .أ

بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي أن النبعاثات ذات الصلة بالمناخ. ا فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة في النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بيسلط 

المعلومات األخرى ذات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالخطة، 

التنفيذ )خطط( خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والصلة. 

المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم

من هذا االتفاق، أو  7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرى أي

 وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق  .ب

االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع  في)ب( 5لفقرة الفرعية ل

من االستهالك لجميع السنوات ذات  كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق 5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها  .ج

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينوالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام 

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

بالتفصيل نظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من الم

. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها التغييرات التي أدخلت

 ؛المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمية الخاصة مجموعة من المعلومات الك .د

 ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

 )د( أعاله.1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  .ه

سنة معينة واحدة تنفذ بشكل في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى  )أ(

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار وإذا كانت  )ب(

ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -2التذييل 

 األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.
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 ألف: مؤسسات الرصد وأدوارها-5التذييل 

يشكل مركز األوزن الوطني جزءا ال يتجزأ من وزارة الصحة والبيئة تحت المسؤولية المباشرة لنائب وزير  .1

شؤون البيئة وسيكون مسؤوال عن تنفيذ وتنسيق ورصد واإلبالغ عن التقدم في األنشطة الجارية في إطار خطة إدارة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك إعداد تدابير السياسة والقيام ببرامج التدريب وتوفير المساعدة إزالة المواد 

 الفنية وأنشطة التوعية.

 

على أساس الخبرة والدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة األولى، ومع األخذ في االعتبار الطبيعة المعقدة لخطة  .2

وروكربونية في وضع العراق مما يتطلب مساندة بين اإلدارات والمتابعة الدقيقة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل

والرصد المستمر لألنشطة باإلضافة إلى وعي عميق ومستدام ومساندة من المجتمع، ستتم مساندة تنسيق وإدارة الخطة 

 من خالل لجنة متعددة التخصصات تضم كافة اإلدارات.

 

تحت اإلشراف المباشر لمركز األوزون الوطني لتوفير المساندة للمركز سيتم إنشاء وحدة إدارة المشروع  .3

وللمحقق المستقل في عملية التحقق )أي اجتماعات مع األطراف المعنية أصحاب المصلحة وتنسيق جميع البيانات 

 ومدخالت بشأن استعراض الخالصات(.

 

حدة وسيقوم بدور منسق األطراف أصحاب سيكون منسق وحدة تنفيذ المشروع مسؤوال عن اإلدارة المباشرة للو .4

المصلحة من غير األطراف الحكومية باإلضافة إلى اإلدارات الحكومية من أجل تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

الوطني، وعلى حين تبقى المسؤولية الرئيسية في جمع البيانات والتحليل واإلبالغ على عاتق مركز األوزون  .5

تشارك وحدة إدارة المشروع في بعض الحاالت في جمع وتحليل بيانات االستهالك المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة 

 والداخلة في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

لرئيسية أن تكلف منظمة التحقق واإلبالغ: على أساس مناقشات أجريت مع البلد يتعين على الوكالة المنفذة ا .6

ألف وهذا البرنامج المستقل -1مستقلة بالقيام بعملية تحقق سنوية لنتائج الخطة واستهالك المواد المذكورة في التذييل 

 للرصد.

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

 ما يلي:تشمل على األقل  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحق ق من األداء والتحق ق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطل بات الداخلية  .أ

ة بالبلد؛ ة به، على النحو المبي ن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاص   الخاص 

على النحو المبيـن في  والتقاريـر الالحقةالسنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  .ب

 ألف؛-4 التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحق ق  .ج

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبي ن في خطة تنفيذ 

بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأك د من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز  .د

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  .ه

. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة إلى اللجنة التنفيذية ألف لتقديمها -4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  .و

تضاء، تقارير التحقق عن لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االق

المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤه لين للمراجعات التقنيَّة؛ .ز

 إجراء مهام  اإلشراف المطلوبة؛ .ح

تمك ن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق  ضمان وجود آلي ة تشغيلية .ط

 عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ .ي

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  .ك

منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل ة المنفذة المتعاونة، والوكال

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  .ل

 قني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والت .م

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  .ن

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

 اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع. .س

وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد  .2

مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

-4ل ـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـتف)ب( من اال5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 ألف.

 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة، مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:وتشمل 

 عند الطلب؛ تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
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النحو تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على  )ج(

 ألف؛-4الوارد في التذييل 

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
عن كل   اأمريكي ادوالر 167.75بلغ التمويل المخص ص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض م 11وفقا للفقرة  .1

من التذييل  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

األقصى ، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2

من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي 

 يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2

روفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس الهيدروكلو

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 

 توى الجزاء المطبق سيكون األكبر.أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مس

   

 

  

 

 


