
   للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/31 

7 November 2012 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

  برنامج
  األمم المتحدة

  للبيئة

 
 

  
  رافـــدد األطــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي

  ن ســتوالو الثامناالجتمـــاع 
  2012 كانون األول/ديسمبر 7- 3، مونتريال

 
  

 الھندمقترح مشروع: 
  

  

  
 التالي:تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع تتضمن ھذه الوثيقة 

 

  
  اإلزالة

  
رابع كلوريد الكربون في قطاعي االستھالك واإلنتاج: تقرير التحقق خطة إدارة إزالة   •
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  معلومات أساسية

ما مجموعه على  2003 ه/تموزفي يولي المعقودا األربعين في اجتماعھوافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ   -1
المنصوص عليه جدول إنتاج واستھالك رابع كلوريد الكربون لمليون دوالر أمريكي لمساعدة الھند في االمتثال  52

. ويرد موجز االجتماع الثامن والخمسينفي خيرة من المشروع األ وصرفت الشريحةبروتوكول مونتريال. في 
  في الجدول التالي: يةوشرائح التمويل للخطة القطاع رابع كلوريد الكربون إزالةألھداف 

  : أھداف إزالة رابع كلوريد الكربون والتمويل المقدم1الجدول 
خط  

 األساس
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

الستھالك مجموع االحد األقصى ل
المسموح به (طن من قدرات 

 األوزون) داستنفا

 0 48 268 708 1,147 1,726 غير متاح غير متاح 11,505

 إلنتاجمجموع الالحد األقصى 
المسموح به (طن من قدرات 

 في ھذا االتفاق األوزون) داستنفا

 - 48 268 708 1,147 1,726 غير متاح غير متاح 11,553

 - 3,211,874 3,211,875 4,020,938 9,556,267 399,045 9,180,112 8,520,843  التمويل الموافق عليه للبنك الدولي
  - - 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 -  التمويل الموافق عليه لفرنسا
  - - 300,000 300,000 700,000 700,000 -  التمويل الموافق عليه أللمانيا
  - - - - 2,500,000 2,500,000 -  التمويل الموافق عليه لليابان
     399,046 3,500,000    التمويل الموافق عليه لليونيدو
مجموع التمويل الموافق عليه 

 (دوالر أمريكي)
 8,520,843 13,380,112 8,099,045 10,755,313 4,820,938 3,211,875 3,211,874  

رابع كلوريد الكربون لعام وإنتاج لتحقق من استھالك تقرير االحادي والستين قدمت الھند إلى االجتماع و  -2
المقرر ، بموجب لبنك الدوليإلى اطلبت اللجنة التنفيذية و. لتمويل المتبقيل، وكذلك تقرير تنفيذ، وخطة تنفيذ 2009

الشكل لقطاعي االستھالك واإلنتاج في البلد، باستخدام  رابع كلوريد الكربون، مواصلة التحقق من خطة إزالة 61/18
 لعام . ونتيجة لذلك، قدم البنك الدولي أيضا تقرير التحقق2011لتحقق من االستھالك واإلنتاج لعام ا تقديم، حتى المحدد
عند الحصول عليه ھذه الوثيقة ولكن يمكن بتقرير التحقق  يرفقلم وفي الھند.  رابع كلوريد الكربونقطاع  بشأن 2011
  الطلب.

الوكالة المنفذة الرئيسية، تقديم تقرير عن تنفيذ البنك الدولي، بوصفه إلى ) 5(ي)(65/10طلب المقرر و  -3
السادس جتماع االإلى المقدم  تقريرهالبنك الدولي في أفاد . والسادس والستينالخطة في الوقت المناسب لالجتماع 

تم سحبھا فيما بعد.  مليون دوالر أمريكي، وقدم خطة تنفيذ 1.4 قدرھاأن األموال المتبقية في خطة القطاع ب والستين
خطة عمل.  السابع والستينقدم إلى االجتماع يالبنك الدولي أن  إلىاللجنة التنفيذية طلبت )، 4(ي)(66/15 المقررفي و
 الطلبسحب في وقت الحق حكومة الھند طلبت غير أن . السابع والستينقدم البنك الدولي خطة عمل إلى االجتماع و

البنك  إلى، وطلبت 67/21اتخذت اللجنة التنفيذية المقرر والخطة.  علىالمصلحة أصحاب كبار نظرا لعدم موافقة 
الثامن للنظر فيھا في االجتماع خطة عمل  البنك الدوليقدم . ونتيجة لذلك، التاليالدولي تقديم خطة عمل إلى االجتماع 

 حكومة الھند. ، أقرتھارابع كلوريد الكربون إزالةبشأن لخطة تغطي األموال المتبقية  والستين

 2012/2013 للفترة المقترحةعمل الخطة 

توافر يتضاءل ودوالر أمريكي. مليون  1.12حتى اآلن، أي  بھا يلتزملم التي خطة العمل األموال تغطي   -4
البنك الدولي شار أو. ةالجارياألخرى النفقات والتحقق  نفقاتو المشروعاتاألموال باستمرار بسبب نفقات وحدة إدارة 

كن ھناك تلم و، األوليةبيع لغير استخدامات المواد حصص أي أمر  2010عام منذ األوزون لم تصدر  خلية أن إلى
رابع من قبل منتجي  رابع كلوريد الكربونتم استيراد أو تصدير لم ي، وأوليةلغير المستخدمين كمادة ة مباشرمبيعات 

امتثال  حالة رابع كلوريد الكربون بشكل مرض، والھند في إزالةبمباشرة  المتصلةنشطة األ تنفذ. وكلوريد الكربون
نه سيستمر أغير إنتاج واستھالك رابع كلوريد الكربون.  إزالةاللتزاماتھا بموجب بروتوكول مونتريال فيما يتعلق ب

 بروتوكول مونتريال. بما يتماشى مع أوليةيستخدم كمادة سالھند و إنتاج رابع كلوريد الكربون في
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. إزالة رابع كلوريد الكربونمن أجل ضمان استدامة  الطلبفي  التقنيةالمساعدة عدد من أنشطة  قترحيو  -5
وإدارة مواصلة تتبع لحكومة أدوات ومعلومات بشأن أفضل الممارسات لتعزيز قدرتھا على لھذه األنشطة توفر سو

على الحكومة في اإلشراف دور تعزيز قنية إلى تكما ستؤدي المساعدة ال. أوليةرابع كلوريد الكربون المستخدم كمادة 
خفض للرقابة و خاضعةالالستخدامات غير لحتى يمكن تجنب اإلنتاج وتقديم الدعم المستخدمين اآلخرين والصناعة 

  .إلى أدنى حد طالق في البيئةاإل

 األنشطة التالية:على تنفيذ ال تركيزالبنك الدولي يقترح و  -6

لالستخدامات المختبرية والتحليلية والبدائل:  رابع كلوريد الكربونمن تقييم االستخدام الحالي   (أ)
مختبرات؛ الاستخدام رابع كلوريد الكربون من المخزونات في ه يجري حاليا البنك الدولي أنيفترض 

لمعلومات المستخدمين اولحكومة ليوفر التقييم سھذه االستخدامات من قبل. و منلم يتم التحقق و
 قدرھا النشاطالميزانية المتوقعة لھذا وھذا االستخدام في المستقبل.  إزالةالالزمة لتخطيط وتنفيذ 

 ؛دوالر أمريكي 130 000

 اإلنتاجعلى رصد  مالتلوث لتعزيز قدراتھ مراقبةالمعنيين ب الحدودضباط الدول وحكومات تدريب   (ب)
للرقابة من قبل الصناعات الكيميائية،  خاضعالستخدام غير االوبصفة خاصة  تهومراقب اإلبالغ عنهو
سلسلة من ثماني ومن المتوخى تنظيم االستخدامات الخاضعة للرقابة. من  المحتملستھالك وقف االو

 ؛دوالر أمريكي 150 000قدرھا اإلقليمي بتكلفة إجمالية  الصعيدحلقات عمل على 

، من المقرر إجراء في المستقبلرابع كلوريد الكربون وانبعاثات إنتاج  خفض ريتيسمن أجل   (ج)
خفض وخيارات تحسين  مختلف الشركاتلوضع الراھن التقني في ل اتدراسة، بما في ذلك تقييم

رابع تحويل جدوى ، وتقييم كلور الميثان أثناء إنتاج رابع كلوريد الكربونالمشترك من اإلنتاج 
 ؛دوالر أمريكي 120 000 قدرھاميزانية ب، كلوريد الكربون

في قطاع المذيبات، بميزانية إجمالية  رابع كلوريد الكربوناالستخدام المستدام لبدائل لتيسير نشاطان   (د)
 :دوالر أمريكي 430  000قدرھا 

ة يوخصائصھا التقنية والصح رابع كلوريد الكربوندراسة تبحث السوق الحالي لبدائل   )1(
إطالع الحكومة ووكاالتھا التنظيمية  بغيةالسالمة، فضال عن توافرھا، المتعلقة بو
 ؛ھامة عند باستخدام ھذه البدائلھذه الجوانب ال على رابع كلوريد الكربون مستخدميو

رابع كلوريد للمستخدمين النھائيين لفھم فوائد بدائل  ي يتعين االضطالع بهذالتدريب ال  )2(
التي تحول دون استخدامھا المتبقية /أو المالية التقنية وعلى الحواجز والتغلب  الكربون
في جميع  النھائيينالمستخدمين والصناعة  بصفة خاصةھذا النشاط ويستھدف بكفاءة. 

التنظيمية. الحكومية لبدائل وخلية األوزون والوكاالت االقطاعات الفرعية وكذلك موردي 
 في عشرة مواقع مختلفة في البلد؛ ياتدريب اطانش 32تقديم في المجموع، سيتم و

بصفة خاصة على  يركزالمواد المستنفدة لألوزون"، وھو منشور  إزالةإعداد وإصدار "عقد من   )ھ(
 ؛دوالر أمريكي 10  000 قدرھاجمالية رابع كلوريد الكربون، بتكلفة إ إزالة

مستمرة ال المشروعاتوحدة إدارة ، وال سيما أنشطة اتوحدة إدارة المشروعإلى تقديم الدعم   (و)
وحدة  سيكون على المشروع من نھايته، ومع اقترابلضمان اإلشراف والتوثيق واستدامة العملية. 

عددا من األنشطة المتصلة أن تنفذ ، ةدارة الجارياإلمھام الرصد و ات، إلى جانبإدارة المشروع
 ميزانية ھذه لتصو واالستدامة. اإلكمال على النحو الواجباالنتھاء من األنشطة، وضمان ب

 .دوالر أمريكي 280 000مجموعه  إلى ما، 2013تمتد إلى ما بعد نھاية عام ، التي قد األنشطة

 2011التحقق لعام 

أن تستند اللجنة التنفيذية،  أحاطت به علماالبنك الدولي و أعده، الذي ھذه اإلزالةإطار التحقق لخطة يتطلب   -7
تغطية إجمالي إنتاج  اإلطاريتطلب  كماستھالك. االنتاج وبشأن اإلبروتوكول مونتريال  تعاريفلى إعملية التحقق 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/31 
 

4 
 

بين تطبيقات  رابع كلوريد الكربونإنتاج  توزيعالسنوية، فضال عن  رابع كلوريد الكربونوواردات وصادرات 
سجالت اإلنتاج، ونسب  منھا مثلوالتحقق السجالت فحص ذلك . ويشمل أولية ومواد غير أوليةمواد كالستخدامات ا

  ذات الصلة.األخرى والوثائق الضرائب الواردات، وسجالت  حجمالحصص، وو األوليةمواده اإلنتاج بين المنتج و

شركة  من أربعة أعضاء منيتألف من قبل فريق  2012 ه/حزيرانويوني/أيار لتحقق في مايواوقد أجري   -8
الخمس الماضية. نفس العملية في السنوات التي شاركت في  Mukund M Chitale & Co قانونيونالمحاسبون لا

خرين اآلثنين االديھم خبرة واسعة في مجال الصناعة الكيميائية في حين أن لن من أعضاء فريق التحقق ااثنوھناك 
  في مجال المحاسبة المالية.واسعة  لديھما معارف

ستخدامات الخاضعة للرقابة لاللتأكد من أن إنتاج واستھالك رابع كلوريد الكربون في اتحقق الأھداف  وتمثلت  -9
قدرات استنفاد  أي عدم وجود أي أطنان منالحد األقصى المسموح به المحدد في االتفاق،  اتجاوزيلم  2011في عام 
من جانب  ريد الكربونرابع كلووواردات لتحقق من إنتاج االمنھجية المستخدمة  وتضمنتفي كل حالة.  األوزون

ديكلوروفينيل  في إنتاج أوليةستخدم كمادة الم رابع كلوريد الكربون ةالمعروضالكمية العرض، وخصم من إجمالي 
كمادة الستخدامات غير استخداماته استھالك رابع كلوريد الكربون والرصيد يمثل . أساسا )DVAC( أسيد كلورايد

  ال.خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتري

قبل زيارة الصناعات، جمع فريق التحقق المعلومات من خالل خلية األوزون في وزارة البيئة والغابات و  -10
، وتم التحقق إلكماله أوليةكمادة له وكل مستخدم  رابع كلوريد الكربونا إلى كل منتج من منتجي استبيانأرسلت التي 
، وتسعة (ثمانية رابع كلوريد الكربونمنتجي من زار فريق التحقق أربعة وقع. امولخالل زيارات لبعد ذلك من منه 

نتائج فريق وتشتمل ). VCMمونومر كلوريد الفينيل (لاحد منتج و، وديكلوروفينيل أسيد كلورايدمن منتجي سابقا) 
ع للرقابة، ولالستخدام الخاض األوليةللمواد  رابع كلوريد الكربونومبيعات مستوى إنتاج على مجموع التحقق 

  .للكتلة اإلجمالي الرصيدو األوليةلمواد لستخدام االو

 التالي. 2العامين السابقين في الجدول بمقارنة  2011نتائج التحقق لعام  وترد  -11

  2011 إلى عام 2009 عام التحقق منعمليات : نتائج 2الجدول 

 السنة
2011 2010 2009 

 (أطنان مترية)
 11,248 15,223 17,740 الكربونمجموع إنتاج رابع كلوريد 

 15,792 16,424 17,001 أوليةاالستخدام كمادة 
 1,593 417 0 الواردات  

 3,069- 785- 737 الزيادة في المخزونات
 11,130  15,223 17,740 من إنتاج السنة الحالية

 113 0 0 أوليةمبيعات مباشرة لغير المستخدمين كمواد 
 48 48 0 الحالة في نھاية السنة ؛2004ن منذ عام والمخز

 0 0 0 رابع كلوريد الكربون الذي تم تدميره
 0 0 0 الصادرات من رابع كلوريد الكربون

 ري.تطن م 2وأنه يتخلف بمقدار خطأ  و: نتيجة خطأ التدوير، فإن رصيد الكتلة يبدمالحظة

 طن متري. 0 قدرھا أوليةكمادة أن مبيعات المواد لغير المستخدمين إلى التحقق  وخلص  -12

 تھاتعليقات األمانة وتوصي

 تعليقاتال

السابع قبل االجتماع بالنسخة التي نوقشت في النسخة المنقحة من خطة العمل، مقارنة أزال البنك الدولي،   -13
رابع مستخدمي لعمليات  ات، ومراجعرابع كلوريد الكربون، ثالثة بنود، وھي: دراسة عن إدارة مخلفات والستين

 رابع كلوريد الكربونإنتاج  لرصدنبعاثات، وآلية مستدامة خفض االترمي إلى توصيات إلعداد  كلوريد الكربون
 رابع كلوريد الكربونمستخدمي صغار بأنشطة تستھدف البنود ھذه االستعاضة عن تم و. أوليةكمادة  هواستخدام
مثل ھذا المشروع، على أساسا ستخدام رابع كلوريد الكربون في الھند تبرر الواسع جدا النطاق الطبيعة وكمذيب. 
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رابع كلوريد مستخدمي  صغاروالبحث والتدريب لللتوعية  كبيرة جداومثالية  حملةالرغم من أن خطة اإلزالة نفذت 
يد الكربون المنصوص رابع كلور إزالةبرتبط ارتباطا وثيقا أن ھذا المشروع مؤھل وياألمانة ولذلك، ترى . الكربون

 عليھا في االتفاق.

قدرات استنفاد  ا منطن 48 قدرھاكمية  رابع كلوريد الكربون، كان لدى منتجي 2009في نھاية عام و  -14
ستخدم، يلكنه لم واستھالك بالفعل ك 2004في عام الذي أبلغ عنه ، 2004 المتبقي من عام مخزونالمن  األوزون

وأفيد في المحاسبة . اتشكل استھالك أندون بستخدم ھذه الكمية يأن  األوليةلغير المواد لمستخدم  يجوزوبالتالي، 
 لعام تقرير التحقق قد أشارمنذ ذلك الحين. و 2004ن عام عأصال نابعة  رابع كلوريد الكربونأكبر من بوجود كمية 

رابع كلوريد متاحة لمنتجي  األوليةكن ھناك حصة لمبيعات المواد غير تلم  ،2010خالل عام  هأنإلى  2010
يرجع إلى  ذلك، المشورة من البنك الدولي بشأن ما إذا كان الرابع والستيناألمانة، قبل االجتماع وقد طلبت . الكربون

إلى أنه في  تفي المستقبل، وأشار أوليةكمادة ات ستخداماالعامة في الھند بعدم إصدار أي حصص لغير السياسة ال
لمبيعات اأن حصة برد البنك الدولي وذات الصلة بشكل مستقل.  الكميةيعد من الضروري حساب ھذه الحالة ربما لم 

برنامج إكمال منذ و. 2009حتى عام  رابع كلوريد الكربون إزالةمن برنامج كانت متاحة كجزء  األوليةللمواد غير 
 ه/حزيرانالبنك الدولي في يونيفاد وقد أ. األوليةالمواد غير  خلية األوزون أي حصة لمبيعاتلم تصدر ، اإلزالة
  .2004استھالك عام بالمرتبطة كمية ال إلى متابعةرى حاجة تأن حكومة الھند ال ب 2011

من رابع كلوريد الكربون المستخدم في مصنع  المحتملستھالك اال حولنشأ عدم اليقين  ،بعد ھذا التبادلو  -15
رابع  ھا مندم امتثال بالنسبة للھند فيما يتعلق باستخداموجود مسألة عاحتمال خلق مما ، مونومر كلوريد الفينيلإنتاج 

المتصلة باستھالك  رابع كلوريد الكربوناألمانة اإلبقاء على حساب كميات  قررتفي ذلك الوقت، و. كلوريد الكربون
مونومر كلوريد في رابع كلوريد الكربون لذلك عن أي استخدام  يمناقشة تلأي لھند في لللفوائد المحتملة  2004عام 
في وقت الحق بصفة مؤقتة  مونومر كلوريد الفينيلمسألة استخدام رابع كلوريد الكربون في إنتاج وتم تسوية . الفينيل

لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي  أيضا إلى أنت األمانة اجتماع األطراف. وأشارالصادر عن  23/7المقرر في 
 من األفضل هوخلصت إلى أن مونومر كلوريد الفينيلإنتاج  مسألة 2012لعام المرحلي  ھاكجزء من تقرير استعرضت

تصنيع. ونتيجة لذلك، بالتزامن مع المعلومات المقدمة  كعاملوليس  أوليةكمادة  رابع كلوريد الكربوناستخدام اعتبار 
المتبقي من استھالك عام  رابع كلوريد الكربونمن  زونقدرات استنفاد األو ا منطن 48من المحققين، أزالت األمانة 

 له أي تأثير على االمتثال. نظرا ألن ذلك ليس، رصدالخاضعة لل من كميات رابع كلوريد الكربون 2004

 التوصية

 في: في النظرقد ترغب اللجنة التنفيذية   -16

استھالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون في  بشأن إزالة 2011 لعام علما بتقرير التحقق اإلحاطة  (أ)
 الھند؛

 يرابع كلوريد الكربون لقطاعإزالة خطة  بموجبلتمويل المتبقي لعمل الالموافقة على خطة   (ب)
 ؛االستھالك واإلنتاج في الھند

غير أنشطة أخرى من  2013 /آبأغسطس 31 بحلولالبنك الدولي، في حالة عدم االنتھاء  مطالبة  (ج)
قدم إلى االجتماع يأن في حالة بقاء أرصدة غير ملتزم بھا، ب، أو إدارة المشروعاتوحدة  أنشطة

 الثامن والستينفي االجتماع الموافق عليھا للجنة التنفيذية تقريرا عن األنشطة  الحادي والسبعين
  خطة لتخصيص التمويل المتبقي واالنتھاء من األنشطة الجارية. فضال عن
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