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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذیة للصندوق 
  ال لتنفيذ بروتوآول مونتری

  األربعــــــون الحادي و اع ــــــاالجتم
 2003دیسمبر / آانون األول  19-17مونتریال، 

  
  
  
  

  اضـــافـــة
  

  تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون السائل
   :ثاني أآسيد الكربون السائل    ومبادئ توجيهية لمشروعات 

  )ز (40/17و) ب (39/52 متابعة للمقررین 
  
  
  

زیارات في الموقع إلى شرآات : ثاني أآسيد الكربون السائلسة المتابعة بشأن تكنولوجيا تقریر عن درا  -ثانيًا
یصدر )). (ز (40/17المقرر ( معتمدة في المغرب ثاني أآسيد الكربون السائلالتي لها مشروعات  صناعة الرغاوى 
  ).لهذه الوثيقةاضافة بشكل منفصل آ

  
  .19حة  أي بعد الصف"أوًال"ما یلي بعد الجزء أضف 
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  ثاني أآسيد الكربون السائلتقریر عن دراسة المتابعة بشأن تكنولوجيا 
  

 معتمدة ثاني أآسيد الكربون السائلزیارات في الموقع إلى شرآات صناعة الرغاوى التي لها مشروعات   -ثانيًا
  ))ز (40/17المقرر (في المغرب 

  
  معلومات خلفية 

  
شروعات التي لها تأخيرات في التنفيذ، قررت اللجنة التنفيذیة بالنسبة ، وخالل النظر في الم40في االجتماع   -1

  ):40/17المقرر ( في المغرب ثاني أآسيد الكربون السائلإلى مشروعات رغاوى 
  

 في المغرب Bonbino وSalidorإرجاء أي قرار بشأن إلغاء مشروعات الرغاوى لشرآتي  •
 .41حتى االجتماع ) اليوئندیبي(مائي التي یقوم بتنفيذها برنامج األمم المتحدة اإلن

  
 في المغرب ثاني أآسيد الكربون السائلالطلب إلى األمانة القيام بزیارة مشروعات رغاوى  •

 واإلبالغ 39/52 المقررة بالمقرر ثاني أآسيد الكربون السائلآجزء من الزیارات لمشروعات 
 .41عن النتائج إلى االجتماع 

  
وقام بهذه البعثة . 2003سبتمبر /  أیلول12 إلى 8انية إلى الموقع في المغرب من قامت األمانة بزیارة ميد  -2

وفي حين آانت الزیارة إلى . آبير مسؤولي إدارة المشروعات والمسؤول عن مشروعات قطاع الرغاوى في األمانة
، فقد وضعت السائلثاني أآسيد الكربون  لدراسة تنفيذ مشروعات 39/52المغرب جزءًا من التكليف بموجب المقرر 

  : األمانة األهداف التالية لهذا الزیارة
  

) الحكومة والشرآات ومقدم التكنولوجيا والوآالة المنفذة(تحدید األسباب من أصحاب الشأن  •
 على تحقيق ثاني أآسيد الكربون السائلأو عدم القدرة لتكنولوجيا / للتأخيرات في تنفيذ المشروعات و

 .آلنالنتائج المرجوة لغایة ا
  
أخذ العلم من األطراف المعنية حول الخيارات المقترحة لالستكمال الناجح للمشروعات آما وافقت  •

 .ثاني أآسيد الكربون السائلعليها اللجنة التنفيذیة، أي من خالل التحول إلى تكنولوجيا 
  

 .اإلبالغ عن النتائج إلى اللجنة التنفيذیة الستخدامها في صنع القرار •
  
  

  المنهجية
  
  :فيما یلي األنشطة التي تم القيام بها لتحقيق األهداف المحددة  -3
  

استعراض وثائق المشروعات والوثائق األخرى ذات الصلة، مثل التقاریر المرحلية للوآالة المنفذة،  •
 .وأوامر الشراء وتحليل العروض وغيرها لكل مشروع بمفرده

  
جمة إلى اللغة الفرنسية واإلنجليزیة حسب مقارنة المعلومات ذات الصلة بشأن هذا الموضوع، وتر •

 .الضرورة وتوزیعها إلى جميع األطراف المعنية قبل القيام بالزیارة
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الحكومة، الشرآات المستلمة، مورد التكنولوجيا، والوآاالت (مباحثات مع جميع األطراف المعنية  •
 ).المنفذة

  
 الـدار البيضـاء في Richbond, Dolidol, Sodiflex(زیـارات إلى ست شرآـات  •

األول  راجع المرفق) ( في مكناسSalidor في فاس وMousse d’Or و Bonbino Confort و
 ). في برنامج الزیارات

  
 .استعراض المعلومات من الشرآات المستلمة التي تم تسلمها خالل البعثة •

  
  زیارة البلد

  
ندیبي واليونوبس ومقدم التكنولوجيا من خالل قبل القيام بالبعثة، دعت األمانة إلى اشتراك الحكومة واليوئ  -4

وقام قسم الصناعات الكيميائية والصيدالنية في وزارة الصناعات والتجارة . Cannonاليوئندیبي، وشرآة 
واشترك رئيس القسم ومسؤول األوزون الوطني بالنيابة عن الحكومة في . واالتصاالت في المغرب بتنسيق الزیارة

 رئيس ومدیرعام شرآة Cannonندیبي واليونوبس خبير الرغاوى في اليوئندیبي وقد مثل شرآة حين قام بتمثيل اليوئ
Cannonفرنسا .  

  
سبق الزیارات إلى آل شرآة بمفردها اجتماع في وزارة الصناعات والتجارة واالتصاالت برئاسة رئيس   -5

ثاني أآسيد ي لدیها مشروعات رغاوى وقد حضر االجتماع ممثلون عن جميع شرآات الرغاوى في المغرب الت. القسم
) یونوبس واليوئندیبي(وآذلك حضر االجتماع ممثلون عن الوآاالت المنجزة والوآاالت المنفذة . الكربون السائل

  . لتنمية األعمال الكيميائيةWoodbridge ورئيس مجموعة Cannonوشرآة 
  
ة إلى جميع الشرآات، ویقع ثالثة منها في منطقة قام بتنظيم الزیارات قسم الصناعات الكيميائية والصيدالني  -6

  .الدار البيضاء في حين الشرآات الثالث األخرى تقع في مكناس وفاس
  

  النتائج
  

  خلفية حول مشروعات الرغاوى في المغرب
  
% 50لذلك وبغية الوفاء بخفض . ODP طن CFC 802.3بلغ استهالك خط األساس في المغرب من مواد   -7

 بحلول نهایة ODP طن 401.15 آان على المغرب إزالة 2005ینایر /  بحلول أول آانون الثانيCFCمن استهالك 
 في ODP طن 425.68 منها ODP طن 668.6، 2002 عام CFCوبلغ استهالك المغرب من مواد . 2004عام 

  .قطاع الرغاوى
  
 مليون دوالر 2.53جمالية تبلغ تمت الموافقة على أن تقوم اليوئندیبي بتنفيذ ستة مشروعات رغاوى بقيمة إ  -8

/  بين أیارثاني أآسيد الكربون السائل من خالل التحول إلى تكنولوجيا CFC-11من   ODP طن 578أمریكي إلزالة 
 من المشروعات الجاریة CFCلذلك یستدل بأن إزالة ). 25اجتماع  (1998یوليو / وتموز) 22االجتماع  (1997مایو 

  .2005الشرط الحرج للوفاء به لضمان امتثال المغرب للجدول الزمني لإلزالة لعام لرغاوى األلواح المرنة هي 
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  المشروعات التي تأثرت بمقررات اللجنة التنفيذیة
  
أبلغت أربع شرآات عن وصف قصير ألنشطة التحول مما آان موضوع مقررات اللجنة التنفيذیة بشأن   -9

  .لفقرات التاليةتأخيرات التنفيذ في المشروعات وقد اندرجت في ا
  

 Salidorشرآة 
  

ووفقًا للمعلومات التي قدمتها . 23 في االجتماع 1997نوفمبر / تمت الموافقة على المشروع في تشرین الثاني  -10
وقد نشأت . 2000 إلى الشرآة قد تم استكماله في منتصف عام ثاني أآسيد الكربون السائلالشرآة فإن تسليم معدات 

وحدث حریق آبير في . 2002 بحل هذه المشاآل بحلول نهایة Cannonرآيبها وقد قامت شرآة مشاآل المعدات بعد ت
  .ولم یعمل الحریق على إتالف اآلالت وقد عاد اإلنتاج بعد شهرین. 2001دیسمبر /  آانون األول4المصنع بتاریخ 

  
 والتي لم تكن 2003و یوني/  حزیران4أبریل إلى /  نيسان9 تجربة من 19 بإجراء Cannonقامت شرآة   -11

 إلى الشرآة القيام بتعدیل ضروري لآلالت Cannonوبعد ثالثة أشهر من التجارب غير الناجحة طلبت شرآة . قطعية
وتتوقع الشرآة القيام بالتعدیالت . ثاني أآسيد الكربون السائلاألصلية التي ستخول اآلالت أن تكون مالئمة لـ 

وما .  بحيث یتم القيام بالتجارب الجدیدة بعد ذلك2004ینایر /  آانون الثانيالضروریة بحيث تستكمل بحلول منتصف
  .Cannonزال الجدول الزمني للتجارب یتطلب االتفاق عليه مع یونوبس وشرآة 

  
 Mousse d’Orشرآة 

 
 وحسب الشرآة، فقد. 1997نوفمبر /  في تشرین الثاني23تمت الموافقة على المشروع أیضًا في االجتماع   -12

ثاني وتم استكمال ترآيب معدات . 1999 وبوشر بترآيبها عام 1998 عام ثاني أآسيد الكربون السائلتم تسليم معدات 
  :أما التقدم المحرز فقد تأثر بالعوامل التالية. أآسيد الكربون السائل

  
ربائية من ، واللوحـة الكهBonbino  وDolidolجرى استعارة الصمامـات من شرآتي (قـلة قطع التبدیل   -

  ؛)Sodiflexشرآة 
نظرًا للمشاآـل  2002أآتوبر / س في تشرین األول عن القيـام بأنشطتهـا في فاس ومكنـاCannonتوقفت   -

  ؛2003بتمبر س /أیلول 8 التي تمت مواجهتهـا في الشرآات في الدار البيضاء وعاودت نشاطها في 
 10ين مما انطوى على أعمال محلية إضافية تم استكمالها في تطلب األمر تقویة التغذیة بالتيـار الكهربائي مرت  -

  ؛2003سبتمبر / أیلول
  .2003سبتمبر / تطلبت قطع للمعدات الجدیدة التعدیـل من جانب المورد والتي تم استمكالها في أیلول  -
  

ثاني ید ترتيب تور  Cannon طلبت شرآة 2002أآتوبر / أشارت الشرآة أیضًا أنه بتاریخ تشرین األول  -13
ولم تتم المباشرة بالتجارب لغایة اآلن، ولكن تطلبت شروط العقد من الشرآة الدفع إلى .  للتجاربأآسيد الكربون السائل

  .ثاني أآسيد الكربون السائلاستئجار الخزان ولمواد 
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  Bonbino Confortشرآة 

  
  

 22وأشارت الشرآة بأنه بتاریخ . 1998یوليو /  في تموز25تمت الموافقة على المشروع في االجتماع   -14
 إلنتاج ثالث درجات من الرغاوى الجاسئة من  Cannon توصلت إلى اتفاق مع شرآة 1998دیسمبر / آانون األول

 تشرین -أآتوبر /  في تشرین األولCardioوبوشر بترآيب معدات . 3م/  آغ14 و3م/ آغ12 و3م/  آغ10الكثافة 
 تمت إزاحة أقسام المعدات 2002دیسمبر / نوفمبر وآانون األول/ ن الثاني ولكن بين تشری1999نوفمبر / الثاني

 لم 2002سبتمبر /  أیلول18وأشارت الشرآة أنه بتاریخ . وأرسلت إلى شرآات أخرى التي لها مشروعات قيد التنفيذ
 استأجرت Cannonوبناًء على طلب . 2002أآتوبر / وتم استكمال الترآيب في تشرین األول. تتم إعادة بعض القطع

)  دوالر أمریكي4000حوالي  (ثاني أآسيد الكربون السائل واشترت مادة ثاني أآسيد الكربون السائلالشرآة خزان 
 تحویل الخزان إلى شرآة (Air Liquide) ثاني أآسيد الكربون السائلوالتي لم تستعمل فيما بعد مما حذا بمورد 

طلبت  Air Liquide  في المصنع، ولكن شرآةأآسيد الكربون السائلثاني وتطلب األمر إعادة ترآيب خزان . أخرى
ولم تتم . ثاني أآسيد الكربون السائلقبل إعادة ترآيب خزان )  دوالر أمریكي6000حوالي (ضمانات مالية إضافية 

. والي سنة یجب فحصها نظرًا ألنها لم تعمل منذ حثاني أآسيد الكربون السائلالمباشرة بالتجارب نظرًا ألن معدات 
 لإلفادة من الخبرة المكتسبة في Mousse d’Or  وSalidorومن الممكن إجراء التجارب بالتتالي مع تجارب شرآتي 

  .المصنعين اآلخرین
  

 Dolidolشرآة 
 

، وهي Richbondوعلى نقيض شرآة . 22 في االجتماع 1997مایو / تمت الموافقة على المشروع في أیار  -15
 تعمل على آلة Dolidol، فإن شرآة Cannon Viking Maxfoamوى والتي تعمل بآلة المنتج األآبر للرغا

OMS Planniblock وحسب الشرآة، فإنه خالل التحویل، أبلغت .  ذات الضغط المنخفضCannon الشرآة تقویة 
يئة مباشرة، في حين وبذلك فإن إعادة التهيئة في هذه الشرآة آانت إعادة ته. الخط إلى ضغط مرتفع والذي تم القيام به

  . آانت لدى اآلخرین غير مباشرة
  

فلم تكن الترآيبات والتجارب ناجحة بالرغم من تدخل آبار األخصائيين في . واجهت الشرآة صعوبات فنية  -16
  . وآبار خبراء یونوبسCannonشرآة 

  
وقدمت . Cardioم مع نظام إن المشاآل المتعلقة بتحویل آلة الرغاوى قد بدت إلى الشرآة أنها مشكلة تالؤ  -17

 دوالر أمریكي من أموالها الخاصة نتيجة تحویل 330.000الشرآة سجالت تدل على مجموع المصروفات بحوالي 
 دوالر أمریكي آان اإلدعاء به 126.000وهذه المصروفات قد تضمنت مبلغ . Cannon Cardioمعداتها إلى نظام 

 94.000 ومبلغ ثاني أآسيد الكربون السائلكي لالستثمار في معدات  دوالر أمری112.000لتكاليف التجارب، مبلغ 
  .دوالر أمریكي لرفع درجة الخطوط منخفضة الضغط إلى ضعط مرتفع

  
یرد في المرفق الثاني المراسالت ذات الصلة التي جرت بين الشرآة والوآالة المنجزة ومورد المعدات بشأن   -18

  . هذه المسألة
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  معلومات ذات عالقة
  

تسلمت األمانة وثائق واسعة من الشرآات تشتمل على مراسالت بين الشرآات وموردي التكنولوجيا   -19
وفي حين أشار العدید منها مجادالت فنية حول إمكانية المعدات وآفایة االختبارات، فقد تعلقت أیضًا . واليوئندیبي

رد في المرفق الثالث عينة من المعلومات التي قدمتها وی. بالتدابير التعاقدیة بين مقدم التكنولوجيا والوآالة المنفذة
 مقتطفات ذات عالقة من عينة وثيقة المشروع، وتقاریر تحليل تتعلق بالعطاءات 4-1ویرد في الشكل . الشرآات

  .وأوامر الشراء للمشروعات والتي قدمتها یونوبس
  

  المغرب في ثاني أآسيد الكربون السائلمسائل تتعلق بتنفيذ مشروعات رغاوى 
  

ثاني تم تسلم تقریر من حكومة المغرب بعد بعثة االستشاري إلى المغرب بالعالقة مع الدراسة حول تكنولوجيا   -20
 ثاني أآسيد الكربون السائل ویعمل هذا التقریر على إیجاز المشاآل في تنفيذ مشروعات رغاوى أآسيد الكربون السائل

 إلى الشرآات، وعدم وجود قطع Cannon Vikingفي والمساعدة من ، عدم وجود الدعم الكاضمن أمور أخرىمثل، 
 وبذلك تدل على تقدم منخفض في التحول والتجارب التي Cannon Vikingالتبدیل في الشرآات خالل تدخل تقنيي 

لم تنجز نتائج مرضية،  وصعوبة االتصاالت خالل الترآيب وخالل تدریب موظفي المصنع نظرًا ألن تقنيي 
Cannon Vikingلم یحسنوا التكلم بالغة الفرنسية وآانت جميع األدلة باللغة اإلنجليزیة  .  

  
   مكناس–موجز للمسائل المتعلقة بمجموعتي الدار البيضا وفاس 

  
تقع الشرآات الست في المغرب في مجموعتين حسب المشاآل التي تواجهها ویرد بحث هذه المسائل بعد   -21

  . سرد هاتين المجموعتين
  
 ODP طن 150 (Richobond، و)CFC-11 من ODP طن Dolidol) 160عة الدار البيضاء، وهي مجمو •

هذه الشرآات الثالث یعود إليها ). CFC-11 من ODP طن 85(Tiznit و Sodiflex و) CFC-11من 
 . في القطاع الفرعيCFCمن استهالك % 70

  
 Mousse، وشرآة ) CFC-11من  ODP طن Bonbino Confort) 90 مكناس، وهي –مجموعة فاس  •

d’Or ) 45 طن ODP من CFC-11( و Salidor) 48 طن ODP من CFC-11 .(  
  

  مجموعة الدار البيضاء
  

آانت مجموعة شرآات الدار البيضاء، وهي أآبر منتج للرغاوى، األولى في الحصول على مشروعات   -22
وهناك داللة موثقة بأن التحویالت قد . وات التي بوشر بها منذ أآثر من ست سنثاني أآسيد الكربون السائلتحویل 

وتدل السجالت التي قدمتها الشرآات إلى البعثة . واجهت الصعوبات في تسليم المعدات والترآيب والتجارب والتشغيل
 قد استغرق وقتًا أطول مما هو مقترح في النقاط البارزة ثاني أآسيد الكربون السائلأن التسليم والترآيب لوحدات 

، التي جرى ترآيبها، أعطاًال نتيجة سوء التشغيل في الدارات ثاني أآسيد الكربون السائلوواجهت معدات . للمشروع
والصمامات في حين آان هناك نقص في قطع التبدیل المساندة المتوفرة بشكل فوري مما نتج عنه أخذ قطع التبدیل أو 

رب بشكل رئيسي على درجات أوروبية من وأجریت التجا. وحدات المعدات من آالت مرآبة في شرآات أخرى
  .وآانت بصورة عامة غير ناجحة) Sodiflex في 17 وحوالي Dolidol في 32على سبيل المثال (الرغاوى 

  
قالت الشرآات أن ثقتهم في التكنولوجيا قد تالشت في وجه التجارب المطولة، حيث امتد بعضها خالل فترة   -23

  . لى إمكانية إنتاج رغاوى ذات درجة في المغربتزید على السنتين بدون البرهان ع
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وعينت یونوبس آبير خبراء الرغاوى في .  اإلجراءات لمعالجة الموقفCannonاتخذت آال یونوبس و  -24

، تم التوصل إلى اتفاق مع جميع 2001أبریل /  نيسان19وبتاریخ . 2001اليوئندیبي مسؤوًال عن المشروع في أوائل 
للتعویض على الشرآات لتكاليف تجاربها الفاشلة وتكاليف أخرى ذات صلة لغایة ذلك الوقت، األطراف ذات الصلة 

ثاني أآسيد  تجارب الرغاوى استنادًا إلى درجات الرغاوى األوروبية للبرهان على أن معدات Cannonولكي تواصل 
 Cannonوتبنت . المغرب تعمل بشكل جيد بحيث یتبع ذلك تجارب على رغاوى ذات الدرجة في الكربون السائل

أما مستوى .  في ذلك البلدCardioأیضًا قيام مدیري الشرآات بزیارة إلى األرجنتين لمراقبة تنفيذ عمليات تحویل 
  :التعویض الممنوح فكان آما یلي

  
Dolidol 40.000دوالر أمریكي   
Richbond 37.500دوالر أمریكي   
Sodiflex  35.000دوالر أمریكي   

  
 امتنعت عن التعویضات Dodidolغير أن .  على قبول المدفوعاتSodiflex وRichbond وافقت  -25

  . Sodiflex وRichobndوعاودت التجارب في . بإعتبارها لم تعمل على تغطية الجزء الجوهري من تكاليفها
  

غير أنه . دیدة في التجارب الجSodiflex وRichbondقام آبير خبراء العملية في اليوئندیبي بمساعدة آال   -26
وقام . آان هناك ادعاءات متضاربة حول نتائج هذه التجارب، وما إذا اتفقت الشرآات أم ال على توقيع شهادات اإلتمام

وبالرغم من .  وأعلنت یونوبس بأن المشروعات قد تمت فنيًاRichbondخبير اليوئندیبي بتوقيع الشهادة لشرآة 
ویرد . على أن دالئل النجاح في هاتين الشرآتين قد تم تعزیزه بشكل جوهريالفروقات، دلت المباحثات في الشرآتين 

لخبير یونوبس بشأن التجارب التي تم القيام ) 2001یونيو /  حزیران22تاریخها (في المرفق الرابع نسخة عن مذآرة 
  .Richbondبها إلى شرآة 

  
   مكناس-مجموعة فاس 

  
، فإن Bonbinoوفيما عدا . ف تفصيلي لتنفيذ هذه المشروعات أعاله وص14 إلى 10ورد في الفقرات من   -27

لذلك، قامت بترتيباتها الخاصة للدفع من أجل تمویل . الشرآات هي صغيرة نسبيًا وتطلب مشروعاتها تمویل للردیف
 تلتزم بموجبه Cannonوباإلضافة إلى ذلك، دخلت في اتفاق مع . Cannon Franceالردیف، وذلك من خالل 

Cannonراجع ( على إنتاج رغاوى ذات درجة في المغرب ثاني أآسيد الكربون السائلمان إمكانية معدات  ض
وإذا قام الطرفان باحترام هذا االتفاق وقامت اليوئندیبي برصده فإن المشاآل المتعلقة بتنفيذ مشروع ). المرفق الخامس

  .الدار البيضاء یمكن تجنبها
  

  التقاریر المرحلية
  

 آما جرى وصفها في ثاني أآسيد الكربون السائل أدناه وضع تنفيذ المشروعات الست لرغاوى 1ل یبين الجدو  -28
 سنوات مما 4 – 3ویبين التقریر المرحلي تمدید تواریخ إتمام المشروع حتى . 2002التقریر المرحلي لليوئندیبي لعام 

 سنة بالنسبة إلى مجموعة 5.5 إلى 5بيضاء وینتح عنه فترات المشروع تبلغ ست سنوات بالنسبة إلى مجموعة الدار ال
وفي حين أن هناك وصفًا قصيرًا في التقریر المرحلي للمشاآل التي تمت مواجهتها في تنفيذ .  مكناس–فاس 

المشروعات والتأخيرات الالحقة، فإن هناك إشارة بسيطة إلى المشاآل الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروعات إلى جانب 
 في CFC في الوفاء بإحتياجات الشرآات لتحقيق تخفيضات استهالك ثاني أآسيد الكربون السائلقدرة تكنولوجيا 

  . ضوء متطلبات بروتوآول مونتریال
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 التقدم المحرز في تنفيذ المشروع حتى نهایة عام -  في المغرب  ثاني أآسيد الكربون السائلمشروعات : 1الجدول 
   آما أبلغت عنه اليوئندیبي2002

  
التاریخ   الوضع  وعالمشر

  الموافق عليه
تاریخ 
  اإلتمام

التاریخ 
المنقح 
  لإلتمام

استهالك 
ODP 

الواجب 
إزالته حسب 

  المقترح

استهالك 
ODP 

الذي تمت 
  إزالته

التأخيرات 
  )الشهور(

تحدید العالمات البارزة (مالحظات 
المنجزة، واإلجراءات التصحيحية 

  والمسائل ذات الصلة باللجنة التنفيذیة

Bonbino 
Confort جاریة  Jul-98 Aug-00 Dec-03 90.0 0.0 43.5 

. استكملت جميع األعمال المحلية
ونظرًا للتقدم المنخفض، قام مورد 

ثاني أآسيد المعدات بأخذ خزانه 
  المستأجر ولم یعمل الكربون السائل

. على إعادة ترآيبه قبل نهایة السنة
. 2003وسوف یقوم بذلك خالل 

ویؤمل أن تكون فترة اإلزالة سنتين 
بالرغم من جهود اليوئندیبي إلتمام 

  أسرع

Salidor 
S.A. جاریة  Nov-97 Dec-99 Dec-03 48.0 0.0 52.2 

لحسن الحظ لم یعمل الحریق على 
 من إمكانية إتالف اآلالت إلى أبعد

فقد جرى تنظيفها وتم . تصليحها
البدء بإجراء المجموعة األخيرة 

دیسمبر / للتجارب في آانون األول
ولسوء الحظ، لم یمكن . 2002

ووضعت . إنهاؤها قبل عيد الميالد
CANNON جدوًال زمنيًا للعودة 

  . إلتمام المشروع2003عام 

Dolidol مغلقة  May-97 Jun-99  0.0 0.0 NA 
دیسمبر / ي في آانون األولألغ

. FINREVینبغي إصدار . 2001
  .2003وعودة الرصيد عام 

Mousse 
d'Or S.A. جاریة  Nov-97 Dec-99 Dec-03 45.0 0.0 52.2 

توقف التقدم حتى إصدار قرار 
الشرآة بشأن أنشطة التمویل 

وطلب إلى الحكومة حث . المتبقية
 لمتابعة  Mousse d’Orشرآة
لشرآة فترة سنتين وتأمل ا. نشاطها

لإلزالة بالرغم من جهود اليوئندیبي 
  .إلتمام أسرع

Richbond 
S.A. جاریة  May-97 Jun-99 Dec-03 150.0 150.0 58.7 

بالرغم من الجهود التي بينت 
رغاوى ذات آثافة منخفضة والتي 

ثاني طلبت آانت بالفعل تنتج مع 
، والشرآة لم أآسيد الكربون السائل

وتأمل الشرآة . الهاتعمل على استعم
في فترة إزالة سنتين بالرغم من 
  . جهود اليوئندیبي إلتمام أسرع

Sodiflex 
and Tiznit 
Plastic 
S.A. 

 Nov-97 Dec-99 Dec-03 85.0 0.0 52.2  جاریة

والوضع . آانت التجارب ناجحة
وتعتبر . MOR-08نفسه آما في 

اليوئندیبي هذا المشروع منتهيًا غير 
 CFC لن تستعمل أن الشرآة سوف

وتأمل . حتى ال یعود لها خيار آخر
الشرآة بفترة إزالة سنتين بالرغم من 

  .جهود اليوئندیبي إلتمام سریع
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  مصروفات منح المشروع

  
أبلغت یونوبس األمانة أن منح المشروع الموافق عليها لجميع المشروعات قد تم صرفها آليًا ما عدا األرصدة   -29

ثاني أآسيد الكربون ادتها إلى الصندوق أو لتغطية المصروفات العالقة، وأن أوامر الشراء لمعدات المتبقية والواجب إع
  :واألرصدة المتبقية هي آما یلي. Cannon لجميع الشرآات قد تم دفعها آليًا إلى السائل

  
   دوالر أمریكي ویجب إعادته إلى الصندوق؛61،533رصيد غير ملتزم به یبلغ : Dolidol  ) أ(
  
   دوالر أمریكي یجب إعادته إلى الصندوق؛40،036رصيد یبلغ : Richbond  ) ب(

  
   دوالر أمریكي متبقي لتغطية تكاليف الخبراء؛7،615رصيد یبلغ : Salidor  ) ج(
  
 دوالر أمریكي لصرف تكاليف التجارب التي یجب دفعها 10،010رصيد یبلغ : Sodiflex  ) د(

  . عندما یتم تسلم البروتوآول الموقع من قبل الشرآة
  

  XanaThane EMTلوجيا تكنو
  

، أشار رئيس القسم أن 2003سبتمبر /  أیلول8في االجتماع الذي عقد في وزارة التجارة والصناعات بتاریخ   -30
 اقترحا تكنولوجيا جدیدة، Woodbridge لمجموعة XanaThaneیونوبس وممثل عن نظم / استشاري اليوئندیبي

رب إلدخالها في صناعة رغاوى األلواح في المغرب نظرًا  إلى حكومة المغXanaThane EMTوهي تكنولوجيا 
وتبعًا . تبدو غير ناجحة للشرآات إلنتاج درجة من الرغاوى في المغرب  ثاني أآسيد الكربون السائلألن تكنولوجيا 

، تنظوي التكنولوجيا على استعمال مادة إضافية في مسحوق آيميائي یعمل على Woodbridgeلممثل مجموعة 
ة حرارة مرآز الرغاوى بشكل آبير خالل اإلنتاج ولذلك له إمكانية تخویل صانعي الرغاوى في المغرب خفض درج

على إنتاج الدرجات المطلوبة من الرغاوى ذات الكثافة المنخفضة بدون مخاطر الحریق وبدون استثمار رأسمالي 
  .إضافي

  
  الطریق إلى األمام

  
) أآبر صانع للرغاوى في المغرب (Dolidolجتماع في مقر شرآة  وخالل ا2003سبتمبر /  أیلول10بتارخ   -31

الذي آانت الحكومة واليوئندیبي ویونوبس ممثلة، جرى تفسير وبحث مالبسات عدم قدرة المغرب على إزالة آميات 
ونتج عن المباحثات اتفاق یقوم بموجبه جميع المعنيين بما فيهم .  من قطاع الرغاوىCFC-11جوهریة من 

Dolidol التي ألغي مشروعها، على بذل جهود إضافية لضمان اإلزالة السریعة لمادة ،CFC-11 بأقصر وقت 
 CFC-11وهذا یعني أن حكومة المغرب ینبغي أن تكون قادرة على خفض استيراد . ممكن، وهو خالل سنة واحدة

 بموجب بروتوآول CFCخفض  وأن تفي بإلتزامات 2005ینایر /  آانون الثاني1لقطاع الرغاوى بشكل آبير بحلول 
  .ویرد في االستنتاجات أدناه تفاصيل االتفاق. مونتریال

  
نظرًا للظروف التي رافقت االجتماع النهائي مع أصحاب الشأن المعنيين فإن مالبسات التكاليف لالتفاق لم   -32

عداد آلية للوفاء بالتكاليف ویتبقى من الضروري للوآالة المنفذة وأصحاب الشأن المعنيين العمل على إ. یمكن بحثها
  .ذات الصلة، إن وجدت، ومن المفهوم أنه سوف لن یكون هناك مالبسات تكاليف بالنسبة إلى الصندوق
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  االستنتاجات
  

  )Salidor وBonbino Confort ،Mousse d’Or (40/17المشروعات التي تأثرت بالمقرر 
  

 بالترآيب وتجارب المعدات، حيث تم القيام بها، آانت استنتجت البعثة أن سرعة التسليم والظروف المحيطة  -33
واستنتجت أیضًا أن الوآالة المنجزة یونوبس ومورد . العامل المساهم األآبر في التأخيرات التي واجهتها المشروعات

العاملة من أجل   Cannon Franceو. المعدات والتكنولوجيا قد وضعت اإلجراءات لإلسراع في إتمام المشروعات
Cannon Viking أمكنها معالجة صعوبة اللغة، مع أن الحاجة للمعدات وأدلة التدریب باللغة الفرنسية یجب 

 والشرآات الثالث إلنتاج رغاوى ذات درجة في المغرب ینبغي أیضًا أن Cannonواالتفاق الخطي بين . معالجتها
م االتفاق بشأنها والواجب اعتمادها للوفاء بإلتزام وباإلضافة إلى ذلك فإن المناهج التي ت. یسّهل عملية التنفيذ السلس

 في المغرب بموجب بروتوآول مونتریال سوف تعمل على تحدید اإلطار الزمني إلتمام المشروعات آما CFCبإزالة 
  . 2006ینایر /  آانون الثاني1ویتوقع أن یتم إنجاز هذا اإلتمام بحلول . هو موافق عليها

  
   في المغرب الكربون السائلثاني أآسيدتنفيذ مشروعات 

  
آما هو الحال في التمویل في الجزء األول من هذا التقریر، بخصوص الصعوبات المتعلقة بإعادة التهيئة آللة   -34

 في Maxfoam، فبالرغم من أن إعادة تهيئة آالت رغاوى خط األساس Cardio مع نظام Henneckeرغاوى 
 في شرآة OMS Planniblock، مثل آلة Maxfoamة اآلالت غير المغرب قد نجحت نسبيًا، فإن إعادة تهيئ

Dolidolوقد تستحق البحث من جانب مقدم التكنولوجيا لتحدید .  فإنها تبدو من سجالت الشرآة على أنها ذات مشاآل
  .ما إذا آانت المشاآل تتعلق بتالؤم المعدات

  
 في ثاني أآسيد الكربون السائلذ مشروعات رغاوى آما ذآر سابقًا فإن األسباب األولية للتأخيرات في تنفي  -35

ثاني أآسيد المغرب آانت تأخيرات في التسليم والترآيب، وعدم وجود نجاح في التجارب والتشغيل بالنسبة لمعدات 
 لمعالجة الصعوبات والمضي 2001أبریل / غير أن الجهود قد بذلت في جميع الجوانب منذ نيسان. الكربون السائل

 أدناه، والذي إذا ما تم تنفيذه سيعمل 39 إلى 36تج عن هذه الجهود االتفاق الذي ورد وصفه في الفقرات من ون. قدمًا
 بدون قيود على استهالك القطاعات 2005 بحلول CFCمن استهالك % 50على تخویل المغرب االمتثال لخفض 

ثقة إلى الشرآات في التكنولوجيا وتسهيل إزالة ویجب استدامة الجهود بغية إعادة ال. CFCالتي قد تحتاج استخدام مواد 
 من صناعات الرغاوى في المغرب بطریقة جيدة وغير ضارة بالبيئة آما آان المقصود أصًال من جانب CFCمواد 

 لمساعدة الشرآات إعادة صياغة الرغاوى Cannonإن االتفاق الذي وضعته . الحكومة ومن جانب صناعة الرغاوى
غرب بدون أي أخطار على الشرآات یزیل الصعوبة في طریق قبول التكنولوجيا من جانب ذات الدرجات في الم

  .الشرآات المغربية
  

   في قطاع الرغاوىCFCالتدابير لإلزالة السریعة لمواد 
  

ثاني أآسيد الكربون إن الهدف التقني من االتفاق هو ضمان إنتاج رغاوى ذات الدرجات في المغرب بمادة   -36
 متسعًا من الوقت للمساعدة في ترآيب الرغاوى Cannonوبهذا المنهج سيكون لليوئندیبي و. 2006ل عام  بحلوالسائل

وقد تمنح أیضًا الفرصة لالستفادة من إدخال .   في المغربثاني أآسيد الكربون السائلذات الدرجات بالنفخ بمادة 
واإلطار الواسع . ستبعاد استخدام آلورید الميثيلينتكنولوجيا إضافية إلى صناعة الرغاوى في المغرب لزیادة الجهود ال

  :لالتفاق الذي أیدته الشرآات األخرى هو آما یلي
  

، بضمان أن ثاني أآسيد الكربون السائل مسؤولة عن األداء الفني لمعدات Cannonسوف تكون   ) أ(
طر على  قادرة على تناول صياغة رغاوى المغرب بدون خثاني أآسيد الكربون السائلتكون معدات 
  الشرآات؛
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وسوف یكون یونوبس مسؤوًال عن المساعدة في تطویر صياغة الدرجات في المغرب في الفترة   ) ب(

  ؛2003-2005
  

، لتسهيل 2005-2003سوف تقوم وزارة التجارة والصناعة واالتصاالت بتنسيق االتفاق في الفترة   ) ج(
لوآاالت المنفذة لتقاریرها المرحلية وهذا ال یحول دون تقدیم ا(البعثات والتقریر بشأن التقدم المحرز 

  ؛)الخاصة بها بموجب اتفاقها مع اللجنة التنفيذیة
  
ینایر / سوف تحتفظ أمانة الصندوق بهذا النشاط وتقوم ببعثة أخرى إلى المغرب قبل آانون الثاني  ) د(

2007.  
  

  :إن العالمات البارزة لالتفاق هي آما یلي  -37
  

 Activity 2003 2004 2005 2006 2007 
)1(  CFCإنتاج الرغاوى بمادة  

 
     

)2( ثاني أآسيد الكربون  إنتاج الرغاوى بمادة  
 السائل

     

)3(       إنتاج الرغاوى بالماء 
)4( إنتاج الرغاوى بكلورید الميثيلين       

 إنتاج التجارب     مالحظة
  إنتاج تجاري فعلي   

  
  
  .2004 بحلول نهایة عام CFCى بمادة ینبغي أن یتوقف إنتاج الرغاو  )1(  

  
 المالئمة إلنتاج رغاوى ذات درجات في المغرب سوف یتم ثاني أآسيد الكربون السائلإن صيغ   - )2(

  ؛2005 – 2003اليوئندیبي بين عام / إعدادها بمساعدة یونوبس
  

   على ضمان الجدوى التقنية من المعدات؛(Cannon)سوف یعمل مورد المعدات  -
  
ثاني أآسيد ن تكون الشرآات المغربية قادرة على إنتاج جميع درجات رغاوى ینبغي أ -

  ؛2006 بحلول مطلع عام الكربون السائل
  

) Xanathaneمثًال (یمكن أیضًا إجراء التجارب على صيغ بالماء بإستخدام مواد آيميائية أخرى  )3(
إضافة إلى الجهود إلیجاد في الوقت نفسه بدون أي تكلفة بالنسبة إلى الصندوق المتعدد األطراف آ

  . الحلول التقنية لمشكلة إنتاج الرغاوى
  
 یمكن أن تستخدم الشرآات في المغرب آلورید الميثيلين آعامل 2005 – 2004في الفترة المؤقتة  )4(

  .نفخ مساعد
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نوان ، بع2003سبتمبر /  أیلول1باإلضافة إلى ذلك قدمت مجموعة الدار البيضاء وثيقة إلى البعثة بتاریخ   -38
وهذه الوثيقة التي آان . الذي یضع معایير األداء الذي بموجبه یمكن أن یعمل االتفاق الجدید" عقد الترآيب التقني"

في حين آان من المتفق عليه في ). المرفق السادس(ینبغي أن یجري بحثها في آخر اجتماع للبعثة قد أرفقت للمعلومات 
لبحث بين الوآالة المنفذة والوآالة المنجزة ومورد التكنولوجيا والشرآات هذه المرحلة، ینبغي أن تخضع للمزید من ا

  .المعنية
  

   التوصيات
  

  :توصي أمانة الصندوق أن تقوم اللجنة التنفيذیة بالنظر في ما یلي  -39
  

اإلحاطة علمًا مع التقدیر بالمبادرات التي قامت بها حكومة المغرب، والوآاالت المنفذة والوآاالت   ) أ(
 أعاله، لضمان االستبعاد السریع 38 – 36، وأصحاب الشأن المعنيين، آما ورد في الفقرات المنجزة
 في قطاع الرغاوى لتخویل المغرب الوفاء بالجداول الزمنية للخفض بموجب CFCلمواد 

  بروتوآول مونتریال؛
  
ما بالنسبة إلى اإلحاطة علمًا بأن االتفاق هو بدون المساس بقواعد الصندوق المتعدد األطراف، ال سي  ) ب(

تأخيرات تنفيذ المشروع، وأن تنفيذ االتفاق هو بدون أي مالبسات في التكاليف بالنسبة إلى الصندوق 
  المتعدد األطراف؛

  
 Salidor و Mousse d’OR و Bonbino Confortاإلحاطة علمًا بأن المشروعات لشرآة   ) ج(

ًا إلى التكنولوجيا الموافق عليها سوف تحتاج إلى تمدید فترة المشروع بغية ضمان اإلتمام استناد
  .(ثاني أآسيد الكربون السائل)

  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/65/Add.1 
 
 

13 
 

  1الشكل 
  

  )Richbondعينة من مشروع (مقتطفات وثائق المشروع 
  

  وصف التحول المقترح 
  
  .إنتاج صفات ال تتطلب عامل نفخ مساعد، ویجب بقاء ضغط المزج الجاري قيد التشغيل -
 .ال یتطلب احتياطات إضافية للتهویة والسالمةثاني أآسيد الكربون هو غاز غير فعال، و -
وهذا یتطلب استبدال ماء أآثر، مما یؤدي إلى . CFC-11ثاني أآسيد الكربون له قدرة حراریة أقل من  -

 .صالبة أقل
% 10 إلى 2إعادة إقامة الصالبة، من الضروري استخدام وصالت أو بوليول متعدد األصل مشترك، بنسبة  -

 .من البوليول الجاري
 بصورة رئيسية رغاوى صلبة ذات Richbondوأنتجت . وأیضًا تطلب مواد مختلفة ذات فاعلية سطحية -

 .آثافة منخفضة، لذا یطلب عادة صياغة مختلف الدرجات
إن المنافع من عامل النفخ األقل آلفة یقابله جزئيًا تكاليف أعلى للبوليول متعدد األصل المشترك والمواد ذات  -

 . الفاعلية السطحية
 .یجب تدریب التقنيين على استخدام التكنولوجيا الجدیدة ویتوقع حدوث منحنى طویل للتعلم -
 .إعادة التحول ستكون صياغة بصياغة -
 .سيقوم خبراء تعينهم اليوئندیبي باإلشراف على المباشرة بالعمل -

  
  :تكاليف المشروع

  
627,500 )دوالر أمریكي(التكاليف الرأسمالية اإلضافية 

156,875 )دوالر أمریكي(التشغيلية اإلضافية الوفورات 
470,625  )دوالر أمریكي(المنحة الموافق عليها 
156,875  )دوالر أمریكي(إسهام الشرآة المتوقع 

  
  : دوالر أمریكي استنادًا إلى ما یلي15،000  :تكاليف التجارب

  
   أنواع رغاوى3  -
  ) تجارب9مجموع ( دقائق 5 تجارب مدة آل منها 3آل نوع یتألف من    -
من التكليف من خالل بيع الرغاوى % 45 دوالر أمریكي بالدقيقة، ویستعاد 600تبلغ تكاليف آل تجربة   -

  .التالفة
  

  :التكاليف التشغيلية
  

  .CFC-11 ویستعمل أیضُا بنسبة أقل بالمقارنة مع CFC-11ثاني غاز الكربون هو أقل آلفة من  -
اني غاز الكربون سائًال، وزیادة أسعار البوليول والمواد ذات الفاعلية زیادة استهالك الطاقة للحفاظ على ث -

السطحية وأیضًا التكاليف التشغيلية نظرًا لشراء النتروجين وإلستئجار مستودع ثاني غاز الكربون وزیادة الصيانة 
 .یقابلها جزئيًا األسعار المنخفضة واستخدام ثاني غاز الكربون
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  2الشكل 
  

   في المغربثاني أآسيد الكربون السائلزة لتنفيذ المشروع في مشروعات العالمات البار
  )Richbondعينة من مشروع (

  
1الترتيب  النشاط 2الترتيب   3الترتيب   4الترتيب   8 -  5الترتيب    

: اإلعداد-1                  

                x     اتفاق الترخيص 

               x      تحضير الشراء

          x x x x x x    الشراء  

                  التركيب-2

         x            جمارك الوصول 

        x             التركيب

                  المباشرة -3 

       x              مباشرة اآللة 

       x              التجارب

)يجري إعداده(    التدريب             x      

     x               منح الشهادات

 تطوير جميع الصفات بالتكنولوجيات     -4
 الجديدة

            x x x x 
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  3الشكل 
  

  .Richbond S.Aمقتطفات من تقریر تحليل العطاءات لشرآة 
  )1999دیسمبر /  آانون األول20نقلت إلى الشرآة بتاریخ (

  
 یعطيان مواصفات فنية (Beamech and Cannon Viking)عطاءات اإلثنين بصورة فنية، فإن مقدمي ال  -

  .ثاني أآسيد الكربون السائلتفصيلية لنظامهما من مادة 
  
  .یفي آال مقدمي العطاءات بمتطلبات المواصفات الفنية  -
  
  : تفي بمتطلبات المواصفات مع تعليقات العملية التاليةBeamechشرآة   -
  

أما الرغاوى التي . 3م/  آغ14ات طبيعية جيدة یمكن إعادة إنتاجها حتى یمكن صنع الرغاوى بصف  ) د(
  . فقد تم صنعها بشكل تجریبي على مصنع رائد3م/  آغ13تقل عن 

  
غير   رغاوى ذات بناء خلوي مرتفع یمكن إعادة إنتاجه عبر آامل اللوح بدون مشكلة الفقاعات   )هـ(

  .المنتظمة في أعلى اللوح
  
وفي المغرب، . ى المملوءة بثاني غاز الكربون على ضغط المزج الحاليال یمكن صنع الرغاو  ) و(

تستخدم عدة شرآات آربونات الكلس، والمرآبات مضاعفة األصل المشترآة آحشوات لزیادة 
  .الصالبة ولخفض سعر التكلفة

  
وتستخدم جميع . Milliken Reactantإذا آانت األلوان مطلوبة فيجب أن تستند على نظام   ) ز(

  .المغربية حبيبات ملونة لخفض سعر التكلفةالشرآات 
  
 سنتين من الخبرة في اإلنتاج على مستوى آامل مع تشغيالت الرغاوى تزید على Beamechلدى   ) ح(

  . ساعات5
  
  : بمتطلبات المواصفات، مع التعليقات التالية في المعالجةCannonتفي شرآة   -
  

 10كربون السائل في صياغة العملية ولغایة القدرة على التشغيل بمستویات عالية من ثاني أآسيد ال  ) أ(
pph بدون زیادة مبكرة في وسيلة اإللقاء3م/  آغ10 تنتج رغاوى بكثافة ،.  

  
بإستخدام البوليول مضاعف ) طول مدة التشغيل غير محدودة(القدرة على التشغيل لفترة إنتاج طویلة   ) ب(

  .سداد في وسيلة اإللقاءاألصل والبوليول المملوءة خالل صياغات المعالجة، بدون أي إن
  

 تتضمن تغييرات الصيغة آالمعياریة بحيث Cannon بشرآة ثاني أآسيد الكربون السائلجميع نظم   ) ج(
  .تكون قادرة على القيام بتغييرات واسعة في درجة الصيغة على التدفق

  
  .إنتاج شكل جيد من األلواح بواسطة وسيلة اإللقاء التي تجول عرض جهاز النقل تقریبًا  )د(
  
 أنها تنتج رغاوى ذات بنية خلویة عالية یمكن إعادة إنتاجها عبر آامل اللوح Cannonأبلغت شرآة   )هـ(

  .وهذه نقطة توضيحية في حالة االختيار. بدون مشكلة الفقاقيع غير المنتظمة في أعلى اللوح
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  .یمكن استخدام حبيبات ملِونة بدون مشكلة اإلنسداد في وسيلة اإللقاء  ) و(
  
، ثاني أآسيد الكربون السائل أول شرآة تقوم بتطویر تكنولوجيا النفخ بمادة Cannonة آانت شرآ  ) ز(

ثاني ولغایة اآلن هي المورد الذي له أآبر خبرة، بإعتبارها قد وردت أآثر من عشرین من معدات 
  . في العالمأآسيد الكربون السائل

  
  MOR/97/G6" تقييم المعالجة"  )ب(
  

البوليول   الشرآة
مضاعف 

  صلاأل

حبيبات 
  التلوین

آربونات 
  الكلس

ضغط 
  متغير 

طول 
  الشوط

الحد 
األدنى 
  للكثافة

  )3م/ آغ (

الكتلة 
  المربعة

Beamechمحدودة  14  محدودة  ال  ال  ال  ال  
Cannonغير   نعم  نعم  نعم  نعم

  محدودة
  مقبولة  10
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  4الشكل   
  

  مقتطفات من أوامر الشراء
  

  )Richbondعينة من مشروع (
  

  المطالبات
  

.  في المغربRichbondبدون المساس بالطرق األخرى، تقوم یونوبس بإصدار أوامر الشراء لشرآة   
. هذا   بحقها في مالحقة أي مطالبة بصورة مباشرة في المستقبل قد تنشأ نتيجة أمر الشراء Richbondوتحتفظ 

منظمة المستلمة مالحقة تلك ویجب أن یكون للبائع بدوره اإللتزام التعاقدي بموجب أمر الشراء للسماح بال
  .المطالبات مباشرة  

  
  فترات الدفع

  
  .من المبلغ مقابل الضمان المصرفي% 20  -1  
  .فور تقدیم مخطط بياني للمواصفات والمواسير% 20  -2  
  .عند تقدیم أمر شراء معدات الملكية الرئيسية% 20  -3  
  .مقابل تقدیم وثيقة الشحن% 30  -4  
  .اآلالتعند تقدیم قبول % 10  -5  
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