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UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/34 
 
 

2 

 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  المغرب

 
  الوكالة    عنوان المشروع أوال:

  اليونيدو (رئيسية)  ولى)خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األ

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 78.8   2011 السنة:   7أحدث بيانات المادة  ثانيا:

 

  2011السنة:   أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  ثالثا:

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

ل عام  المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

إجمالي االستھالك 
  القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 11.8   0.4 11.4      ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب في البوليوالت 141الھيدروكلوروفلوروكربون
  الخلطالمستوردة المسبقة 

 9.1       9.1 

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 57.9    57.9      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  رابعا:

 68.0  إلجمالي التخفيضات المستدامة: البدءنقطة  59.7  :2010-2009خط األساس لفترة 

  للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل 

 51.2  المتبقي: 16.77  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012  خطة األعمال  خامسا:

 4.4 0.6      3.8  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليونيدو
 274,125 37,625     236,500  التمويل (دوالر أمريكي)

 
  المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  بيانات المشروع  سادسا:

  ال ينطبق 53.7 53.7 53.7 59.7 59.7  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 
  األوزون) استنفاذ

  ال ينطبق 47.7 53.7 53.7 57.7 59.7  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل 
المتفق 

(بالدوالرات 
 األمريكية)

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

951,740 80,000 220,000     35,000 1,286,740 

 96,506 2,625     16,500 6,000 71,381تكاليف الدعم

اللجنة  األموال التي وافقت عليھا
 (بالدوالرات األمريكية)التنفيذية 

تكاليف 
  المشروع

951,740 80,000 0 0 0 0 0 0 1,031,740 

 77,381 0 0 0 0 0 0 6,000 71,381تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة 
للحصول على الموافقة في ھذا 

 (بالدوالرات األمريكية) االجتماع

تكاليف 
  المشروع

  220,000 0 0 0 0 0 220,000 

 16,500 0 0 0 0 0 16,500  تكاليف الدعم

 
  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

 
لالجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية  المعينةالمنفذة نيابة عن حكومة المغرب، تقدمت اليونيدو، بصفتھا الوكالة  .1

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية ولى من خطة طلبا للحصول على الشريحة الثانية من المرحلة األ
دوالر أمريكي لليونيدو. وتضمن الطلب تقريرا  16,500زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 220,000 تبلغ

 .2013خطة تنفيذ الشريحة عن عام  مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى للخطة عالوة على

  خلفيــة
  
كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب خالل اجتماعھا  .2

. 2017في المائة من خط األساس بحلول نھاية عام  20لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة الخامس والستين 
أمريكيا زائدا تكاليف الدعم البالغة  دوالرا 1,286,740حلة األولى من ھذه الخطة وكان قد ووفق على التمويل اإلجمالي للمر

أمريكيا خالل  دوالرا 71,381 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم البالغة 951,740أمريكية تتضمن  دوالرات 96,506
- زون) من الھيدروكلوروفلوروكربونمن قدرات استنفاد األو طنا 11.0طن متري ( 100االجتماع الثاني والستين إلزالة 

البليوريتان ألغراض أجھزة التبريد المنزلية في شركة منار. ب تستخدم في تصنيع رغاوي العزل الجاسئة المصنوعة من 141
أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة  دوالر 80,000كما وافقت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الخامس والستين على مبلغ 

 الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة.دوالر أمريكي لتنفيذ  6,000

 عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مرحليتقرير 
 
استكملت حكومة المغرب، عقب الموافقة على ھذه الخطة عملية التصديق على تعديالت بيجين وكوبنھاجن  .3

. ونظمت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات 2012سبتمبر/ أيلول  9التي دخلت حيز التنفيذ في  مونترياللبروتوكول 
الجديدة واليونيدو في شراكة مع مركز اإلنتاج النظيف في المغرب. حلقة عمل أطلقت من خاللھا خطة إدارة إزالة المواد 

باإلستراتيجية الجامعة بالغ جميع أصحاب المصلحة رسميا . وجرى إ2012يونيو/ حزيران  6الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
ستطبق والتكنولوجيات والتدابير التي  االلتزاماتوخطة العمل إلزالة استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك 

 البديلة المتوافرة لمختلف القطاعات.

أبلغت اليونيدو منار وفاجور. وفيما يتعلق بشركة منار، وتقترح المرحلة األولى تحويل منشأتين للرغاوي وھما شركة  .4
دوالر  865,000بمبلغ  2010الثاني  ويل في نوفمبر/ تشرينحأن وثيقة المشروع قد وقعت وجرى منح العقد الخاص بالت

. وتنفذ في 2012أمريكي. وتم شراء المعدات والمواد الالزمة للتحويل وسوف تسلم للمنشأة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 
 2012الوقت الحاضر التعديالت على المنشأة إلدخال تكنولوجيا السيكلوبنتان. وسينتھي العمل في نھاية نوفمبر/ تشرين الثاني 
ب 141-من تركيب نظام التھوية والبنود المتعلقة باألمان. ويتوقع أن يبدأ اإلنتاج الكامل الخالي من الھيدروكلوروفلوروكربون

 .2013وسيتم تدمير المعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون في أوائل  2012بر/ كانون األول في نھاية ديسم

وفيما يتعلق بفاجور، فإن ھذه المنشأة توفر التمويل الذاتي لتحويل خطوط إنتاج الرغاوي إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان،  .5
ووافقت فاجور على قصر وارداتھا من  .2015يناير/ كانون الثاني  1وھو العمل الذي سيستكمل قبل 

لمساعدة  13- 2في من قدرات استنفاد األوزون)  طن 2.43طن متري ( 22.10ب على 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد . وعقب 2013تجميد استھالك ھذه المادة بحلول عام  حكومة المغرب في تحقيق
المغرب  أجھزة التصنيع دون إنتاج رغاوي العزل. وستقوم حكومةفي أن تحول فقط نية، تنظر المنشأة الھيدروكلوروفلوروكربو

 خطة اإلزالة.واليونيدو بمراقبة األوضاع خالل تنفيذ 

دوالرا أمريكيا أو التزم به من مجموع التمويل  970,925صرف مبلغ  ، كان قد2012وحتى أكتوبر/ تشرين األول  .6
 .2013دوالرا أمريكيا في  60,815دوالرا أمريكيا. وسيصرف الرصيد الباقي البالغ  1,031,740الموافق عليه البالغ 
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 السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخطط
 
دوالر  80,000ووفق عليھا للشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة كانت محدودة (نظرا ألن الميزانية التي  .7

 61,015الجمع بين التمويل المتبقي ( الناحية التكاليفيةإن من األكثر فعالية من أمريكي)، رأت حكومة المغرب واليونيدو 
 قطاع خدمة التبريد: دوالرا أمريكيا) وذلك المتعلق بالشريحة الثانية لتنفيذ األنشطة التالية في

ب السائل الذي يستخدم في تصنيع رغاوي 141- استكمال عملية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  )أ (
البوليوريثان في منار وفاجور. وستقوم وحدة األوزون الوطنية واليونيدو بزيارة منشأتي الرغاوي خالل 

 لة؛تنفيذ الشريحة الثانية للتحقق من االمتثال للجدول الزمني لإلزا

مؤسسة التبريد في  دوائرب السائل الذي يستخدم في غسيل 141-إزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  )ب (
فنيا على أفضل ممارسات الخدمة بما في ذلك  16السكك الحديدية الوطنية. وسيجري تدريب ما مجموعه 

موعة من أدوات إعادة ا تدابير األمان والتخلص اآلمن من مواد التنظيف. وسيجري شراء اثنتي عشرة مج
على مراكز الخدمة اإلقليمية. وسيعتمد انتقاء مواد التنظيف البديلة على المعايير التالية: لتدوير وتوزيعھا 
المستنفدة لألوزون، مع انخفاض قدراتھا على االحترار العالمي، وتوافرھا في األسواق ليست من المواد 
 والتكلفة واألمان؛

ظفي الجمارك على إنفاذ نظام التراخيص ورصد الواردات من  موظفا من مو 40تدريب   )ج (
الھيدروكلوروفلوروكربون وإبالغ البيانات، والتدابير الخاصة بمكافحة االستيراد غير القانوني من المواد 

نقاط الدخول الرئيسية الھيدروكلوروفلوروكربونية وسيجري شراء وتوزيع أدوات رصد الغاز للتدريب في 
 للجمارك؛

م حلقة عمل تدريبية واحدة للفنيين العاملين في تركيب وخدمة نظم التبريد الصناعي وتكييف الھواء بما يتنظ  )د (
في ذلك أولئك العاملون في قطاع صيد األسماك. وسيركز التدريب الذي سينسق مع رابطة التبريد المغربية 

ء، ودخول غازات التبريد الجديدة بتنسيقه على تطوير أحدث التكنولوجيات في قطاعي التبريد وتكييف الھوا
لغازات التبريد إلى األسواق وقضايا األمان ذات الصلة بقدرة غازات التبريد على االشتعال واإلدارة السليمة 

 خالل عمليات الصيانة؛

 صد المشروع وتقييمه بما في ذلك التحقق من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون.ر  )ه (

  
 تعليقات األمانة وتوصيتھا

 
 عليقاتالت
 

 نظام إصدار التراخيص العامل
 
تأكيد من الحكومة ووفقا للطلب الوارد في االتفاق بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية، ورد  53/17إعماال للمقرر  .8

بوجود نظام وطني عامل إلصدار التراخيص والحصص بشأن الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن 
 ى ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال.النظام قادر عل

ب 141-ويتضمن نظام إصدار التراخيص الذي أنشأته الحكومة الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون .9
اللذين ھما النوعان الوحيدان من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اللذان يستھلكان في البلد  22-والھيدروكلوروفلوروكربون

ورات التي أجريت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، حددت حصص االستيراد من ھذه المواد على النحو واستنادا إلى المشا
 .1المبين في الجدول 
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( اطنان من قدرات  2013: المستوى األقصى المسموح به من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ابتداء من 1الجدول 
 إستنفاد األوزون)

 ** 2017 ** 2016 ** 2015 **2014 **2013 *2012 الھيدروكلوروفلوروكربون 
- الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
23.72 13.77 13.77 8.87 8.87 7.90 

 39.84 44.83 44.83 45.90 45.90 60.27 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 47.74 53.70 53.70 59.67 59.67 84.00 المجموع

 تقديرات  *
 مقترح.الحد األقصى المسموح به حسب ال  **

  
 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 

 
عن السنوات السابقة، وذلك بالدرجة األولى نتيجة لألزمة  2010كان استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون يقل في  .10

كون إلى البيانات األولية، يتوقع أن يليصل إلى مستوياته التاريخية. واستنادا  2011االقتصادية. غير أن ھذا االستھالك زاد في 
 .2على النحو المبين في الجدول  2011أعلى بصورة طفيفة عن استھالك  2012االستھالك في 

  تقديرات) 2012و 2011إلى  2007من  7استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في المغرب (بموجب المادة  :2الجدول 
  

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
2007 2008 2009 2010 

خط  *2012 2011
  ساألسا

        طن متري
 189.8 215.64 189.55 178.8 200.9 125.6 66.0  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
471.0 674.7 834.1 576.5 

1,053.6
4 

1,095.8
2 

705.3 

  المجموع (طن متري)
537.0 800.3 1,035.0755.3 

1,243.1
8 

1,311.4
5 

895.1 

        ألوزونا دطن من قدرات استنفا
 20.9 23.72 20.85 19.7 22.1 13.8 7.3  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 38.8 60.27 57.95 31.7 45.9 37.1 25.9  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 داإلجمالي باألطنان من قدرات استنفا
  األوزون

33.2 50.9 68.0 51.4 78.8 
83.99 

59.7 

 االستھالك المقدر  (*)
 

 20مانة أن نظامي إصدار التراخيص والحصص يعمالن وسيمكنان الحكومة من خفض استھالكھا بنسبة وتالحظ األ .11
أي قبل الموعد المحدد إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون للبروتوكول. وتتقدم  2017في المائة من خط األساس بحلول عام 

ب بصورة كاملة قبل نھاية عام 141-لوروفلوروكربونتكنولوجيا من إزالة استھالك الھيدروكعملية تحويل شركة منار إلى 
إجراء المزيد من التخفيضات في استھالك  2013من عام تتيح األنشطة التي ستنفذ في قطاع الخدمة اعتبارا . وسوف 2012

من خالل تنفيذ  22- ب المستخدم في غسل دارات التبريد والھيدروكلوروفلوروكربون141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 الجيدة بما في ذلك عمليات مكافحة التسرب.سات الخدمة ممار
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 التوصية
 

توصي أمانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى  .12
ية على الشريحة الثانية الشمولمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المغرب، كما توصي بالموافقة 

 للمرحلة األولى من ھذه الخطة وخطة تنفيذ الشريحة ذات الصلة، ومستوى التمويل المبين في الجدول التالي:

تمويل المشروع  عنوان المشروع  
(بالدوالرات 
 األمريكية)

تكاليف الدعم 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
يدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الھ

 الشريحة الثانية)

 
220,000 

 
16,500 

 
 اليونيدو

 
 

- - - - 

 


