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 الخلفية

 
 52، من حيث المبدأ على ما مجموعه 2003وافقت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا األربعين في يوليه/ تموز  .1

الھند في االمتثال للجدول الزمني للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بشأن إنتاج مليون دوالر أمريكي لمساعدة 
واستھالك رباعي كلوريد الكربون. وأفرج خالل االجتماع الثامن والخمسين على الشريحة األخيرة من المشروع. 

 شرائح التمويل لخطة القطاع. و،ويتضمن الجدول التالي أھداف إزالة رباعي كلوريد الكربون

  ) والتمويل المقدمCTCكلوريد الكربون ( رباعيأھداف إزالة : 1الجدول 
 
خط  

 األساس
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

االستھالك اإلجمالي األقصى 
المسموح به (طن بقدرات 

 استنفاد األوزون)

11,505 n/a n/a 1,726 1,147 708 268 48 0 

اإلنتاج اإلجمالي األقصى 
به (طن بقدرات  المسموح

استنفاد األوزون) لھذا 
 اقتفاال

11,553 n/a n/a 1,726 1,147 708 268 48 - 

التمويل الموافق عليه للبنك 
 الدولي (بالدوالر األمريكي)

 8,520,843 9,180,112 399,045 9,556,267 4,020,938 3,211,875 3,211,874 - 

التمويل الموافق عليه لفرنسا 
 كي)(بالدوالر األمري

 - 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 - -  

التمويل الموافق عليه أللمانيا 
 (بالدوالر األمريكي)

 - 700,000 700,000 300,000 300,000 - -  

التمويل الموافق عليه لليابان 
 (بالدوالر األمريكي)

 - 2,500,000 2,500,000 - - - -  

التمويل الموافق عليه 
دوالر لليونيدو (بال
 األمريكي)

   3,500,000 399,046     

مجموع التمويل الموافق 
 عليه (بالدوالر األمريكي)

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

 
 2009وقدمت الھند لالجتماع الحادي والستين تقرير تحقق من استھالك وإنتاج رباعي كلوريد الكربون لعام  .2

من البنك الدولي  61/18فضال عن تقرير تنفيذ وخطة تنفيذ للتمويل المتبقي. وطلبت اللجنة التنفيذية بموجب المقرر 
مواصلة عملية التحقق من خطة إزالة رباعي كلوريد الكربون لقطاعي اإلنتاج واالستھالك في البلد باستخدام 

. ونتيجة لذلك، قدم البنك الدولي تقريرا عن 2011قطاعين لعام االستمارة المحددة الى أن يتم تقديم التحقق من ال
بشأن قطاع رباعي كلوريد الكربون في الھند. ولم يرفق تقرير التحقق بھذه الوثيقة إالّ أنه يمكن  2011التحقق لعام 

 الحصول عليه عند الطلب.

سية، تقديم تقرير عن تنفيذ ) من البنك الدولي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئي5(ي)(65/10وطلب المقرر  .3
الخطة في وقت يسمح بعرضه على االجتماع السادس والستين. وأبلغ البنك الدولي في تقديمه لالجتماع السادس 

مليون دوالر أمريكي، وقدم خطة تنفيذ، سحبت بعد ذلك. وطلبت اللجنة التنفيذية  1.4والستين أن األموال المتبقية تبلغ 
) من البنك الدولي أن يقدم لالجتماع السابع والستين خطة عمل، قدمھا البنك الدولي. 4)((ي66/15من خالل المقرر 

غير أن حكومة الھند طلبت بعد ذلك سحب التقديم بالنظر الى أن أصحاب مصلحة مھمين اليوافقوا على الخطة. 
تماع التالي. وخالل االجتماع وطلبت من البنك الدولي تقديم خطة عمل لالج 67/21وأصدرت اللجنة التنفيذية المقرر 

الثامن والستين قدم البنك الدولي خطة عمل تغطي األموال المتبقية من خطة إزالة رباعي كلوريد الكربون، وافقت 
البنك عليھا حكومة الھند فضال عن تقرير تحقق. وبعد مناقشات أولية على ھامش االجتماع الثامن والستين، أبلغ ممثل 

ه سيجري، إلتاحة الفرصة إلجراء المزيد من المشاورات مع أصحاب المصلحة في الھند، سحب الدولي األعضاء بأن
. وتتناول ھذه 2011خطة العمل وإعادة تقديمھا. ونظرا لھذا السحب، لم تنظر اللجنة التنفيذية في تقرير التحقق لعام 

مات المقدمة من األمانة بشأن تقرير التحقق الوثيقة خطة عمل مستكملة قدمت للجنة التنفيذية للنظر وتعيد ذكر المعلو
 المقدم لالجتماع الثامن والستين.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/34 
 
 

3 

 2012/2013خطة العمل المقترحة لعام 
 
وفقا للمعلومات المقدمة من البنك الدولي، تغطي خطة العمل األموال التي لم يلتزم بھا بعد والتي ذكر أنھا  .4

أي طلبات حصص للبيع لالستخدامات غير  2010م تصدر منذ مليون دوالر أمريكي. وأبلغ البنك الدولي أنه ل1.04
عوامل التصنيع من جانب خلية األوزون في وزارة البيئة والغابات، كما لم تتم أية مبيعات مباشرة لمستخدمي المواد 

ذت ، ولم يتم استيراد أو تصدير رباعي كلوريد الكربون من جانب منتجي ھذه المادة. وقد نفالوسيطةعوامل الغير 
األنشطة ذات الصلة المباشرة بإزالة رباعي كلوريد الكربون بصورة مرضية، وأصبحت الھند في حالة امتثال 
اللتزاماتھا بموجب بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بإزالة استھالك وإنتاج رباعي كلوريد الكربون. غير أنه سيظل 

 اال لبروتوكول مونتريال.إعم وسيطةإنتاج ھذه المادة في الھند واستخدامھا كعوامل 

جمبع األنشطة فى خطة إزالة  سالذى ھو أسا ،وأبلغ البنك الدولى أن إتفاق المنحة الحالى مع حكومة الھند .5
 .2013ديسمبر/ كانون أول   31سوف ينتھى فى  ،رباعى كلوريد الكربون فى الھند

ضمان استدامة إزالة رباعي كلوريد من أنشطة المساعدات التقنية في خطة العمل المستكملة لويقترح عدد   .6
 الكربون. ويقترح البنك الدولي تركيز التنفيذ على األنشطة التالية:

إجراء دراسة عن سوق بدائل رباعي كلوريد الكربون بعد التمويل في قطاع االستھالك ومدى   )أ (
فضال عن توافرھا لتحديد استدامة إزالة استھالك المادة بما في ذلك تقييم مدى توافر البدائل 

 دوالر أمريكي؛ ;100,000اعتبارات الصحة والسالمة للبدائل، وتبلغ الميزانية المتوخاة لھذا الجھد 

حلقات عمل للتوعية بشأن بدائل رباعي كلوريد الكربون واستدامة إزالته. وقد تم بالفعل إزالة    )ب (
وبيئية معاكسة.,  رباعي كلوريد الكربون مع مختلف البدائل التي ينطوي بعضھا على أثار صحية

أي مستخدم محتمل بعدم  ويجرى إبالغ ام المأمون للبدائل، دوسوف يسھم ھذا النشاط في االستخ
النظر في استخدام رباعي كلوريد الكربون. ومن المتوخي إقامة سلسلة من حلقات العمل على 

ك، وتبلغ الميوانية المعادن وغير ذل وتنظيفالمستوى اإلقليمي للمنشئات العاملة في صناعة النسيج 
 ؛دوالر أمريكي 200,000المتوخاة لھذا النشاط 

تدريب موظفي حكومات الواليات ومجلس مكافحة التلوث لتعزيز قدراتھم على الرصد واإلبالغ   )ج (
سلسلة من حلقات العمل والرقابة على االستخدام على مستوى الصناعات. ومن المتوخي إقامة 

دوالر  150,000ات في مختلف المواقع بتكلفة إجمالية تبلغ لمجالس مكافحة التلوث في الوالي
 أمريكي؛

إعداد وإصدار مطبوع "عقد من إزالة المواد المستنفدة لألوزون"، وھو مطبوع يركز بصورة   )د (
 دوالر أمريكي؛ ;20,000خاصة على إزالة رباعي كلوريد الكربون بتكلفة إجمالية تبلغ 

لية األوزون لرصد إنتاج رباعي كلوريد الكربون ألغراض تعزيز نظام معلومات اإلدارة في خ  (ھ)
. ويشمل ھذا النشاط توفير األجھزة 7لإلعداد بعد ذلك إلبالغ بيانات المادة  الوسيطةعوامل ال

الستعاضة عن األجھزة القائمة المتقادمة وإضافة نظام للحفظ خارج المواقع لوالبرمجيات الالزمة 
 الر أمريكي؛دو 10,000بتكلفة إجمالية تبلغ 

تقديم الدعم لوحدة إدارة المشروع وخاصة بشأن أنشطتھا الجارية المتعلقة بضمان اإلشراف والدعم   (و)
مع اقتراب المشروع من سيتعين على وحدة إدارة المشروع الكاملين لألنشطة المشار إليھا أعاله. و

نشطة ذات الصلة باالنتھاء من نھايته، االضطالع بجانب مھام الرصد واإلدارة الجارية، بعدد من األ
األنشطة، وضمان االستكمال المنظم واالستدامة. ومن المقرر وفقا لالتفاق بين البنك الدولي 

. وتبلغ الميزانية المتوخاة 2013وحكومة الھند اغالق وحدة إدارة المشروع في نھاية عام 
  دوالر أمريكي. 280,000

يرى االحتفاظ بوحدة إدارة مشروع رباعي كلوريد الكربون الى ما وأبلغ التحديث أيضا عن أن البنك الدولي  .7
. وسيكون ذلك ضروريا لتشغيل نظام رصد رباعي كلوريد الكربون بالغ األھمية المنحةاتفاق  إغالقبعد موعد 
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. في المستقبل السيطةعوامل الالى استخدامات غير  وسيطةلضمان عدم تحويل تصنيع ھذه المادة لالستخدام كعوامل 
وتشغيل وحدة إدارة المشروع وعمليات رصد رباعي كلوريد الكربون أنشطة مؤھلة سوف تمكن البلد من تحقيق 
استدامة اإلزالة الميسرة واالكفؤة لرباعي كلوريد الكربون. وأبلغ البنك الدولي أن حكومة الھند تطلب تحويل رصيد 

بون الى تمويل عمليات وحدة إدارة المشروع فيما يتجاوز األموال المتبقي عند اغالق خطة إدارة رباعي كلوريد الكر
. ويقترح إجراء المراجعات المالية السنوية للمصروفات 2013ديسمبر/ كانون األول  31موعد االغالق المقرر في 

التقارير بعد موعد االغالق، وأن تبلغھا حكومة الھند للجنة التنفيذية للنظر. ويمكن أن ييسر البنك الدولي تقديمات ھذه 
، والمدرجة في خطة 2013للجنة إذا رغب في ذلك، وتبلغ الميزانية المقترحة لوحدة إدارة المشروع بعد نھاية عام 

 دوالرا أمريكيا. 280,736العمل مقدار 

 2011التحقق بالنسبة لعام 
 
يتطلب إطار التحقق للخطة اإلزالة المعنية والتي وضعھا البنك الدولي وأحاطت به اللجنة التنفيذية، أن يستند  .8

التحقق الى تعاريف بروتوكول مونتريال عن االستھالك واإلنتاج. كما يتطلب تغطية مجموع إنتاج لرباعي كلوريد 
وغير  الوسيطةعوامل التاج ھذه المادة لتطبيقات الكربون والواردات والصادرات السنوية فضال عن تفاصيل إن

. وتشمل المراجعة والتحقق من السجالت مثل سجالت اإلنتاج ونسب اإلنتاج فيما بين الوسيطةلعوامل لالمخصصة 
 ، وحصص وكمية الواردات وسجالت الفائض وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة.الوسيطة ھاوعوامل‘ المنتج

 مكتببواسطة فريق من أربعة أعضاء من  2012ق في مايو/ أيار ويونيه/ حزيران وقد أجريت عملية التحق .9
في عمليات مماثلة خالل السنوات الخمس الماضية. ولدى عضويين  شاركمكتب محاسبين معتمدين  وموكند شيتال وھ

ين من من أعضاء فريق التحقق خبرات واسعة النطاق في الصناعات الكيميائية في حين أن العضوين اآلخر
الشخصيات المعروفة في المحاسبة المالية. قدم ھذا التحقق الى االجتماع الثامن والستين إالّ أنه لم تتخذ أية مقررات 

 نتيجة لسحب الھند لخطة عملھا.

وكانت أھداف التحقق ھي تأكيد أن استھالك وإنتاج رباعي كلوريد المربون لالستخدامات الخاضعة للرقابة  .10
القصوى المسموح بھا الواردة في االتفاق وھي الصفر باألطنان بقدرات استنفاد األوزون في كل  لم تتجاوز الحدود

حالة. وتمثلت المنھجية المستخدمة في التحقق من اإلنتاج والواردات من رباعي كلوريد الكربون من جانب اإلمدادات، 
فينيل الكلور، من مجموع اإلمدادات  إلنتاج كلوريد حامض ثنائي وسيطةوخفض ھذه المادة المستخدمة كعوامل 

الخاضعة للرقابة بموجب  الوسيطةعوامل الوسوف يمثل الباقي استھالك رباعي كلوريد الكربون لالستخدامات غير 
 بروتوكول مونتريال.

وقام فريق التحقق، قبل زيارة المنشئات بجمع معلومات من خالل خلية األوزون التي قدمت استبيانا لكل  .11
الستيفائه ثم جرى التحقق منه خالل الزيارات  وسيطةنتجي رباعي كلوريد الكربون ومستخدميه كعوامل منتج من م

للمواقع. وزار فريق التحقق المنتجين األربعة لرباعي كلوريد الكربون، وتسعة منتجين (كانوا ثمانية في السابق) 
. وتشمل النتائج التي توصل إليھا فريق لفينيير كلوريد المونلكلوريد حامض ثنائي فينيل الكلور، ومنتج واحد لم

واالستخدامات الخاضعة للرقابة  الوسيطةعوامل الالتحقق المستوى اإلجمالي إلنتاج رباعي كلوريد الكربون ألغراض 
 الشامل اإلجمالي. والتوازن الوسيطةعوامل الواستخدام 

 ين السابقين.بالمقارنة بالعام 2011ويتضمن الجدول التالي نتائج التحق لعام  .12



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/34 
 
 

5 

  2011الى  2009نتائج التحقق من : 2الجدول 
 

 السنة
2011 2010 2009 

 (باألطنان المترية)
 11,248 15,223 17,740 كلوريد الكربون رباعيمجموع إنتاج 

 15,792 16,424 17,001 الوسيطةعوامل الاستخدام 
 1,593 417 0 الواردات  

 3,069- 785- 737 زيادة المخزونات
 11,130  15,223 17,740 من إنتاج العام الحالي

عوامل الالمبيعات المباشرة لمستخدمي المواد غير 
 الوسيطة

0 0 113 

 48 48 0 نھاية العامفى  والحالة  2004من  التجميعيالجرد 

 0 0 0 تدمير رباعي كلوريد الكربون
 0 0 0 صادرات رباعي كلوريد الكربون

 طن متري. 2بصورة غير صحيحة بفرق قدره  الشامل التوازنلتقريب، يبدو نتيجة ألخطاء امالحظة: 

 
 كانت صفرا باألطنان المترية. الوسيطةلعوامل اووجد التحقق أن المبيعات لمستخدمي المواد غير  .13

 
 تعليقات وتوصية األمانة 

 
 التعليقات

 
 االستھالك، التحقق وتعريف مونومير كلوريد الفينيل

جية المتفق عليھا وحدد أن لدى الھند صفر من االستھالك. وتتفق نتيجة التحقق مع بيانات اتبع التحق المنھ .14
 التي أبلغتھا حكومة الھند. 7المادة 

طنا بقدرات استنفاد األوزون بقيت من  48، كان لدى منتجي رباعي كلوريد الكربون 2009ففي نھاية عام  .15
ستھالك إالّ أنھا لم تستخدم. وعلى ذلك فإن بوسع مستخدمي أنھا ا 2004والتي أبلغ في عام  2004مخزونات عام 

استخدام ھذه الكمية من رباعي كلوريد الكربون دون أن تشكل استھالكا. وقد تم تتبع  الوسيطةعوامل الالمواد غير 
في الحسابات منذ ذلك الوقت. وفي عام  2004كمية كبيرة في األصل من رباعي كلوريد الكربون نشأت عن عام 

لدى منتجي رباعي  الوسيطةعوامل الأبلغ تقرير التحقق أنه لم تتوافر أي حصص للمبيعات ألغراض غير  2010
كلوريد الكربون. وطلبت األمانة، قبل االجتماع الرابع والستين من البنك الدولي تقديم مشورته بشان ما إذا كان ذلك 

في المستقبل،  الوسيطةعوامل الستخدامات غير يعزى الى سياسة عامة لحكومة الھند بعدم إصدار أي حصص لال
لة. ورد البنك صوأشارت الى أنه قد اليكون من الضروري في ھذه الحالة احتساب الكميات ذات الصلة بصورة منف

كانت تتوافر كجزء من خطة إزالة رباعي كلوريد الكربون  الوسيطةعوامل الالدولي بأن الحصص من المبيعات لغير 
. الوسيطةعوامل الومنذ استكمال خطة اإلزالة لم تصدر خلية األوزون أي حصص للمبيعات لغير . 2009حتى عام 

أن حكومة الھند الترى حاجة الى االحتفاظ بحساب الكمية ذات الصلة  2011وأبلغ البنك الدولي في يونيه/ حزيران 
 .2004باستھالك عام 

تمل لرباعي كلوريد الكربون المستخدم في تصنيع إنتاج وبعد ھذا التبادل، ثار عدم يقين بشأن االستھالك المح .16
رات كلوريد الفينيل، مما أثار احتمال عدم امتثال البلد بشأن استخدام رباعي كلوريد الكربون. وفي ذلك الوقت، ميمونو

ة الحتمال استفاد 2004قررت األمانة االحتفاظ بحساب كميات رباعي كلوريد الكربون ذات الصلة باستھالك عام 
ذلك تسوية بعد رات كلوريد الفينيل لرباعي كلوريد الكربون. وقد تم وميالھند في أي مناقشات تالية عن استخدام مون

الصادرين عن اجتماع األطراف حيث  XXIV/6وأخيرا في المقرر  XXIII/7ھذه المسألة بصورة مؤقتة في المقرر 
ميرات كلوريد الفينيل بواسطة تحليل ثاني كلوريد وج مونأكد األطراف أن استخدام رباعي كلوريد الكربون في إنتا

، ويجري استخدام ھذه العملية المحددة بواسطة منتجي وسيطةاالثيلين في العمليات يعتير استخداما كعوامل 
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ميرات كلوريد الفينيل في الھند. ونتيجة لذلك، وباالتفاق مع المعلومات المقدمة من مكتب موكوند للمحاسبة، ومون
طنا بقدرات استنفاد األوزون من رباعي كلوريد الكربون المتبقي من استھالك عام  48لت األمانة المقدار البالغ أزا

 من عملية رصد كميات رباعي كلوريد الكربون. 2004

 معلومات مقدمة في التقرير المرحلي

صدة  المتبقية من الشرائح التي عن األرفي مايو/ أيار أبلغ التقرير المرحلي المقدم من الوكالتين المنفذتين  .17
على النحو المبين في  2012ديسمبر/ كانون األول  31ووفق عليھا لخطة إزالة رباعي كلوريد الكربون في الھند حتى 

 أدناه. 3الجدول 

  2012ديسمبر/ كانون األول  31األرصدة المتبقية حتى : 3الجدول 
 

تاريخ الموافقة  الوكالة
على الشريحة

افق عليه المبلغ المو
(بالدوالر األمريكي)

  الرصيد 
 (بالدوالر األمريكي)

  الملتزم منه
 (بالدوالر األمريكي) 

 Jul-09 3,211,874 696,874 696,874 الدولي كالبن
 Apr-05 2,500,000 1,618,851 0 اليابان
 Apr-05 3,500,000 255,075 210,309 اليونيدو
 Jul-06 399,046 174,600 18,787 اليونيدو
 925,970 2,745,400 9,610,920 -  المجموع

 
 

كما نوقشت األرصدة المتبقية لخطة اإلزالة ھذه في التقرير المرحلي المجمع  .18
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10 وفي تلك الوثيقة، تقترح األمانة النظر في طلب إعادة األرصدة  لھذا ,(

يناير/ كانون  1للتوصيات بشأن مواد أخرى بموعد إزالة في  إعماال 2013االتفاق المتعدد السنوات قبل نھاية عام 
 باعي كلوريد الكربون والھالونات).ر( 2010الثاني 

 خطة العمل

تعھدت األمانة بأن تزود اللجنة التنفيذية بمعلومات إضافية للتمكين من نظر الخيارات األخرى غير إعادة  .19
رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك. وخالل عمليات التقييم ذات الصلة، األموال على النحو الذي أوصت به األمانة، إذا ما 

تداعيات إالّ أنه لم تنته الى شىء. وسوف تواصل األمانة المناقشات مع البنك الدولي وتزود اللجنة الظھرت مختلف 
 التنفيذية بمعلومات مستكملة إذا لزم األمر.

 التوصية
 

بشأن إزالة استھالك وإنتاج رباعي  2011ما بتقرير التحقق لعام قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحاط عل .20
 كلوريد الكربون في الھند.

) من جدول األعمال، والتقرير المرحلي المجمع، قد 1(ب)(6وفي ضوء أي مقرر يتخذ خالل مناقشة البند  .21
 التقرير: ترغب اللجنة التنفيذية أيضا في حالة الموافقة على التوصية ذات الصلة الواردة في ذلك

أن تطلب من البنك الدولي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، أن يقدم تقارير استكمال المشروع بشأن   )أ (
جميع األنشطة المنفذة بموجب خطة إزالة رباعي كلوريد الكربون للھند الى االجتماع األخير في 

 ؛2014عام 

 أو
 

 موافق عليھا بالفعل؛أن تطلب من البنك الدولي أن يستكمل تنفيذ خطط العمل ال  )ب (
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أن تطلب تقرير حالة بشأن األنشطة الجارية واألرصدة المتبقية، وااللتزامات والجدول الزمني   )ج (
لالستكمال الذي يشمل كل وكالة من الوكالتين الثنائية والمنفذة المعنية لالجتماع األول في عام 

2014. 

_ _ _ _ 
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