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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 االجتماع السابع و الثالثون 
 2002 تموز 19-17 ،مونتريال 

 
 LCDقرير عن األوضاع القائمة حول تكنولوجيا سائل ثاني أآسيد الكربون ت

 LCDوالمبادىء التوجيهية لمشروعات سائل ثاني أآسيد الكربون 
 
 ):أ (35/16قررت اللجنة التنفيذية في قرارها رقم . 1
 

يا سائل               نظر في تكنولوج ادة ال يذية، إع ة، بالتشاور مع الوآاالت التنف  وفي LCD ثاني أآسيد الكربون أن تطلب من األمان
ذه الوسيلة التكنولوجية، وأن تعرض تقارير النتائج التي تكون قد توصلت                   تحّول نحو ه ية لمشروعات ال بادىء التوجيه والم

 .اليها ضمن جدول أعمال اإلجتماع السابع والثالثين للجنة التنفيذية

 

 .التي تّمت نزوًال عند طلب اللجنة التنفيذيةفي ما يلي تقرير عن األوضاع القائمة في إطار الدراسة . 2

 أدوات تجميع المعلومات المتعلقة بمشروعات مصادٍق عليها

 

ى إنجاز الدراسة والتأآد من توحيد المعلومات الواردة من ثالث وآاالت تنفيذية والوآالة الثنائية               . 3 بهدف تسريع العمل عل
ربو يد الك ي أآس يذ مشروعات سائل ثان ية بتنف ة مشروعات LCDن المعن ة وجمعت المعلومات حول آاف ، راجعت األمان

ربون          يد الك ي أآس توافرة حول المشروعات المصادق عليها         LCDسائل ثان تثناء المعلومات غير الم يها، باس  المصادق عل
تان في الصين والمزمع تنفيذها بواسطة البنك الدولي             سئلة على ثّم أعّدت إستمارات أ. ضمن خطة قطاع رغاوى البوليوري

ي  يذية ف االت التنف ى الوآ تها عل ار17شكل صفحات عريضة، ووزع ايو / اي ير المعلومات حول 2002م نها من توف  لتمّك
روعاتها  يذ مش نيع     . وضع تنف رغاوى لتص اع ال ي قط روعات ف ى مش ن المصادقات عل ًا ع ي ملخص دول التال ر الج ويظه

واح، مزمع تحويلها الى تكنولوجيا سائل ثاني أآسي          ؛ وقد تّم إعداد الجدول المذآور على ضوء البيانات         LCDد الكربون   األل
بارًا من شهر آذار           ة إعت ي األمان توافرة ف يذية المصادقة على مشروعات سائل ثاني     . 2002مارس  /الم نة التنف إستهّلت اللج

ربون      يد الك ار        LCDأآس ي والعشرين في اي اد اجتماعها الثان نذ انعق ن، تمّ    . 1997 م ك الحي نذ ذل  60ت المصادقة على وم
رنة لتصنيع األلواح               رغاوى الم ي قطاع ال  مليون دوالًر أميرآيًا، وتهدف الى التحول   30تساوي  )  منها 4أغِلَق  (مشروعًا ف

ربون            يد الك ي أآس ى سائل ثان بلغ               LCDال ية ت ية استهالك إجمال ية لكم ة تدريج ام إزال امل إستنفاد    5.943 إلتم نًا من مع  ط
رنة المصبوبة تساوي               13؛ و ODP. أ.أ.األوزون م  رغاوى الم  ماليين دوالر أميرآي، وتهدف الى      3 مشروعًا في قطاع ال

ى سائل ثاني أآسيد الكربون          تحول ال  طنًا من معامل إستنفاد 457 إلتمام إزالة تدريجية لكمية استهالك إجمالية تبلغ        LCDال
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بارًا من شهر آذار      . ODP. أ.أ.األوزون م  تقارير إنجاز   ، تظهر    2002مارس   /واعت من مشروعات قطاع رغاوى  % 13ال
 .من مشروعات قطاع الرغاوى المصبوبة% 54تصنيع األلواح و

 

 

ربون        ائل ثاني أآسيد الك بارًا من شهر       LCDملخص عن مشروعات س واح إعت رنة لتصنيع األل رغاوى الم ي قطاع ال  ف
 2002مارس /آذار

 

 تمت CFCاستهالك 
 إزالته تدريجيًا

 أ.أ.أطنان م

 CFCتهالك اس
 أ.أ.أطنان م

عدد المشروعات 
 المنجزة

عدد المشروعات 
 المصادق عليها

مجموع األموال 
 .أ.المصادق عليها د

 

 اليونديبي 7.535.952 15 3 1،377،1 368

 اليونيدو 8.876.396 *18 4 1.983.0 366

 البنك الدولي 11.243.274 **19 1 2،105،2 135.2

 ياالمان 2.511.066 4 0 478.0 0

 المجموع 30.166.688 56 8 5.943.3 869.2

 باستثناء مشروع واحد مغلق* 

 باستثناء ثالث مشروعات مغلقة** 

 

ة  . 4 راء الدراس تخدامه إلج ّم اس ذي ت ار ال ِل المستش ادَة عم ئلة م تمارات األس ي اس واردة ف ات ال ّكلت المعلوم االت . ش ة الوآ د أّمنت آاف وق
ية        ة الثنائ يذية والوآال ي         ) GTZ(التنف نك الدول تثناء الب ة، باس ى البنك الدولي بتاريخ          . المعلومات المطلوب ير ال ل تذآ ، 2002 حزيران   2ُأرِس

ّن األمانة لم تستلم المعلومات المطلوبة حول وضع تنفيذ مشروعات ثاني أآسيد الكربون                لذلك، قد ال  .  حتى لحظة إعداد هذه الوثيقة     LCDلك
 . مشروعًا تمت المصادقة عليهم من غير أن ينّفذهم البنك الدولي19ستشار تتضمن المراجعة التي أّداها الم

 

 شروط التكليف

 

تاريخ   . 5 يذية ب االت التنف ى الوآ تها عل ترحة ووزع ل مق ة عم رفقة بخط ة م يف للدراس روط التكل ة ش ّدت األمان ان 30أع  2002 نيس
ا      ى مالحظاته ةً           . لإلستحصال عل يف عام ى شروط التكل ة عل ي لحظت إنجاز الدراسة في غضون           . فجاءت الموافق غير أن خطة العمل الت

هرين  ران(ش ول منتصف حزي يو/بحل ار    ) يون ي إط ة ف االت واألمان له الوآ ذي تبذ د ال ى الجه رًا ال زوم، نظ ن الل ثر م ة أآ برت طموح اعُت
 . بالدراسةإنما آان التوافق عامًا على المباشرة. التحضيرات لإلجتماع السابع والثالثين للجنة التنفيذية

 

 :وقد أنجز المستشار حتى اآلن األنشطة التالية. تعهدت األمانة استخدام مستشار إلجراء الدراسة اآليلة الى مراجعة المبادىء التوجيهية. 6

 

ربون     � يد الك ي أآس ائل ثان يا س يين لتكنولوج ن الرئيس آت الممّولي ارة منش  .LCD :Cannon Viking Ltdزي
تحدة ( ة الم يا (Hennecke Gmbh، )المملك تحدة  (.Beamech Ltd، و )المان ة الم ات  )المملك رى محادث ، وأج

بلدان     ي ال رغاوى ف ى مصنِّعي ال ا ال بل نقله يا وس دة خاصة بالتكنولوج ب عدي ول جوان عة ح تطّورة"موّس نها " الم م
 ".النامية"و
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ا  � ي اوروب يرة ف ارة خمس شرآات آب يا(زي يا وايطال ارها اإلن) المان ي مس اعدتها ف ائل ومس تمادها الوس تاجي باع
 .التكنولوجية التي يؤمنها الممّولون الثالث، ومناقشة تطبيقها في هذه المصانع

ربون                      يد الك ي أآس يها العتماد سائل ثان ائق مشروعات مصادق عل راجعة وث ، فضًال عن المعلومات التي وفرتها        LCDم
على ضوء هذه المعلوامت الخلفية، سوف      . لمصادق عليها حتى هذا الحين الوآاالت التنفيذية حول وضع تنفيذ المشروعات ا          
 .2002يوليو / تموز–يونيو /يتّم انتقاء عّينة من المؤسسات إلجراء زيارات ميدانية في حزيران

 

 األنشطة المتبقية

 

 :وهما. يبقى مشروعان أساسيان من المتوّقع أن ينجزهما المستشار .7

 

 :تحديد قضايا التنفيذ على مستوى المصنع �

   يتطلب هذا األمر زيارة الشرآات المختارة حيث مشروعات مصادق عليها   

  بلدان، بغية مراقبة إنتاج 5  ضمن المادة LCD    للتحّول نحو ثاني أآسيد الكربون 

 سوف يتّم اختيار الشرآات على ضوء .     الرغاوى وتحديد قضايا التنفيذ الرئيسية

 لذا، تميل ). من حيث الوآالة والتكنولوجيا(    مالءمة موقعها ونسبة تمثيليتها 

     الزيارات المرتقبة الى اختيار مصانع في الجزائر، والكاميرون، وايران، 

 .    والمغرب، وسوريا، وتونس، وترآيا

 

ُتِهلَّ العمل على تنفيذها                      � توافرة ضمن مشروعات اس دات الم وع المع ية ون يف الفعل راجعة التكال وهذا األمر  . م
نها لكي تضع المعلومات ذات الصلة بتصرُّف المستشار وتمكِّنه بالتالي من         يتطّلب    ا بي يذية في م اون الوآاالت التنف تع

يا المتوافرة وطريقة تنفيذ المشروع على يد مختلف العاملين في مجال بيع             دات والتكنونولوج ية للمع يف الفعل يم التكال تقي
 .المعدات والتكنولوجيا

 

 رفع التقرير النهائي

 

ة أن يكون التقرير النهائي جاهزًا إلدراجه على جدول                               .8 توّقع األمان تها، ت توّقع من جه تعاون الم يذية ال في حال أظهرت الوآاالت التنف
 .اعمال اإلجتماع الثامن والثالثين

 

 المالحظات

 

ذا النوع تستلزم تعاونًا من آافة األطراف                       .9 ًة من ه ى أن دراس ي اإلشارة ال ة ف  المستشار على التعاون الفريد الذي      ويثني. ترغب األمان
يا     ّوال التكنولوج ره مم تحدة   (.Cannon Viking Ltd -أظه ة الم  وغيرهما من شرآات تصنيع     Hennecke Gmbh، و )المملك

نها من ينتمي الى شرآات ضخمة متعددة الجنسيات عاملة في إنتاج الرغاوى، التي إما دعته من تلقاء نفسها          ا، وم ي اوروب رغاوى ف ال
برتها طوع تصّرفه           آتها وخ يذية وشرآات إنتاج الرغاوى في المادة           . أو وضعت منش ابهًا من الوآاالت التنف ًا مش توّقع تعاون  5وهو ي

 .بلدان، عندما يحين الوقت إلنجاز المهمة نفسها مع آلٍّ منها

 

 .صلة الى التنويه الذي عّبر عنه المستشار اعالهقد ترغب اللجنة التنفيذية في لفت انتباه الوآاالت التنفيذية ووحدات األوزون ذات ال .10

 




