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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
 

 إضافة

  ))3(ب) ( 75/18في الصين (المقرر  كمادة وسيطة تقرير عن إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته

 

على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2هذه الوثيقة لتقديم المعلومات التي وردت بعد إصدار الوثيقة  تصدرأ
 النحو التالي:

 25الفقرة التالية بعد الفقرة  تضاف •

 ملخص

نقية مواد كيميائية  ةإلى ستالكلوروميثان في مرافق إنتاج  المتولد رابع كلوريد الكربون ثلثيحوالي (مكرر). يتم تحويل  25
 الصغيرةكميات تم تحويل الو ،إيثيلين وكلوروفورموبيركلورو يد الميثيل أو حمض الهيدروكلوريكلألوزون: كلور ةمستنفدغير 

رابع أكثر من نصف إيثيلين وبيركلوريمثل التحويل إلى و. 365mfc -الهيدروفلوروكربون و 245fa -الهيدروفلوروكربون إلى
في المائة  28، حيث يمثل كلوريد الميثيل أو حمض الهيدروكلوريك الكلوروميثانالمحول من قِبل منتجي كلوريد الكربون 

 رابع كلوريد الكربونثلث من مستخدمي المواد الوسيطة المسجلين  21يستخدم وفي المائة.  16أخرى ويمثل الكلوروفورم 
و إيثيلين وبيركلور -، مع وجود مادتين كيميائيتين دة كيميائية غير مستنفدة لألوزونما 11مادة وسيطة إلنتاج ك الباقي المتولد

أيًضا كعامل  رابع كلوريد الكربونستخدم ويفي المائة من هذا االستخدام.  70مثالن حوالي ت - 245fa -الهيدروفلوروكربون
 رابع كلوريد الكربونفي المائة من  0,5هذه االستخدامات أقل من  وتمثل. المعفاة والتحليلية المعمليةتصنيع ولالستخدامات 

  في الصين. المستخدم

 31الفقرات التالية بعد الفقرة  تضاف •

 :ما يلي في جملة أمور(مكرر). أوضح البنك الدولي  31
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نتاجهم إعن  مكتب التعاون االقتصادي الخارجي إبالغب الوسيطةلب الحكومة منتجي ومستخدمي المواد اتط  )أ(
تخدمي لمس ربونالكلوروميثان رابع كلوريد الك ومنتج وال يمكن أن يبيع. كل ثالث شهور (فصليا) واستهالكهم

نهم ويمك بونرابع كلوريد الكرببيع  المواد الوسيطة ال يُسمح لمستخدميوالمواد الوسيطة غير المسجلين. 
 ؛ر البيئيألثل همفي تقييم والمحددالمسجل لهم دام استخدامه فقط لالستخ

 ؛مكتب التعاون االقتصادي الخارجيلدى الكلوروميثان يجب تسجيل جميع منتجي و  )ب(

نهم ألواد الوسيطة الستخدامات الم رابع كلوريد الكربونببيع الكلوروميثان ال يُسمح سوى لثالثة من منتجي و   )ج(
 ونيد الكربرابع كلور واوباع رابع كلوريد الكربون بإزالةكانوا جزًءا من المنتجين األصليين المشمولين 

 ؛2010مات المواد الوسيطة قبل عام الستخدا

إلى ثانويا  المنتج رابع كلوريد الكربونتحويل لتحويل  الكلوروميثان مرافقجميع منتجي  يمتلكيجب أن و    (د)
فايات دارة النإلإلى مرفق معتمد منه ، أو إرسال الزائد الزائد رابع كلوريد الكربون، أو تدمير منتجات أخرى
ت المخلفا ميةكعن  ينالمحليالحيوية مكاتب البيئة والبيئة الكلوروميثان  ومنتج ويجب أن يبلغللتخلص منه. 

  ؛والمخزنةمنها المنتجة والمتخلص 

التي ، طايرةلهيدروكربونات العضوية المتلولكن  رابع كلوريد الكربونمحددة النبعاثات  شروطال توجد و  (هـ) 
ذلك  ما في، بمادة مسرطنة معروفة. وفقًا لذلك، ال تراقب الشركات ، وهيرابع كلوريد الكربون تحتوي على

ات بة انبعاث، تتم مراقمن ذلكبدالً ف؛ مباشرة رابع كلوريد الكربون، انبعاثات الكلوروميثانإنتاج  مرافق
د عال توجد قواو .ينالمحليالحيوية البيئة والبيئة مكاتب وكذلك يراقبها ، لهيدروكربونات العضوية المتطايرةا

  ؛تهومناول هونقل هلتخزين رابع كلوريد الكربون لمستويات انبعاثات

منتجات وال لمستخدما رابع كلوريد الكربونومعلومات عن  اد الوسيطة تقييم التأثير البيئييقدم مستخدمو الموو   (و) 
 من يتحولون الذينالكلوروميثان  ومنتج أن يتبعيجب و، كجزء من عملية التسجيل السنوية. صنعةالنهائية الم

بع راعن  معلومات أن يقدموا لمكتب التعاون االقتصادي الخارجينفس العملية ويجب  رابع كلوريد الكربون
 ؛فصليا المستخدم بونكلوريد الكر

 يد الكربونرابع كلورلهم ببيع  مسموح مكتب التعاون االقتصادي الخارجيثمانية تجار مسجلين لدى  ويوجد  (ز) 
 ارجيمكتب التعاون االقتصادي الخيتم إبالغ و. ولبعضهم البعضلمستخدمي المواد الوسيطة المسجلين 

  المبيعات؛ب

 و365mfc -ونالهيدروفلوروكربو 245fa -الهيدروفلوروكربونزيادة إنتاج على الرغم من و(ح) 
بيرة لتلك المواد الكيميائية في ، توجد طاقة احتياطية ك2017و  2015بين عامي  236fa -الهيدروفلوروكربون

 جميع عمليات اإلنتاج الثالثة هي تفاعالت الطور السائل.والصين. 

 32الجملة التالية في نهاية الفقرة  تضاف •

 .الئمام - لصينواد بسبب تعقيد الصناعة في االذي ال يستخدم نسب استخدام الم - نظام المراقبة الحاليالحكومة  ترى

 36الفقرة التالية بعد الفقرة  تضاف •

رابع ميزانية انبعاثات  التناقض فيمشكلة حل  عن المنشور افيضاإل علميالتقرير ال أنأيضا (مكرر). الحظت األمانة  36
في المائة من  89أن حوالي  بين (مكرر)201810في أغسطس  الجوي الغالف وفيزياء كيمياءمن الصين في  الكربونكلوريد 

 كلوريد الميثيلإنتاج من  رابع كلوريد الكربونالتي لوحظت في تلك الدراسة تتعلق بانبعاثات  رابع كلوريد الكربونتحسينات 
  الكيميائية.المواد صناعات في  وكعامل تصنيع ةوسيط كمادةواستخدامه إيثيلين وبيركلورو لكلوروفورم او كلوريد الميثيلينو

                                                 
رابع كلوريد الكربون المستنفد لألوزون ميزانية نحو حل التناقض في ): Park S ،.Li S ،Mühle J ،O'Doherty S ،Weiss RF ،.Fang X ،.Reimann S ،Prinn RG. (2018(. )2018. (مكرر)  10

)CCl4 81-11729-2018. 18، الجويالغالف كيمياء وفيزياء  .لصينا فيلالنبعاثات تنازلي ): تحليل-https://doi.org/10.5194/acp  
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 37بعد الفقرة  تانالتالي انتالفقر تضاف •

ن إلنتاج في الصي التكنولوجيا المفضلة ياألسيتيلين ه ةكلورطريقة (مكرر). أوضح البنك الدولي أنه على الرغم من أن  37
وريد لرابع كلمستخدم مسجل كحدهم أ -الكلوروميثان منتجي من وثمانية  إيثيلينوبيركلور يمنتجأحد  يستخدم، إيثيلينوبيركلور

خدًما مست والنتًجا مليس ن اكلورة األلك ةالذي يستخدم طريق إيثيلينوبيركلورالمنتج ون. اكلورة األلكطريقة  -أيضاالكربون 
 في حلقة مغلقة.رابع كلوريد الكربون  ينتج ويستخدمحيث لرابع كلوريد الكربون مسجالً 

لتسجيل با كمنتج وسيط رابع كلوريد الكربون الذين ينتجونإيثيلين وبيركلورالمطالبة منتجي مسألة (ثالثا). تدرس الحكومة  37
، فقط  C1-C3انلكاأل ةكلور ةالذين يستخدمون طريقإيثيلين وبيركلورالالجديد على منتجي  الشرططبق هذا نيسفي المستقبل. 

ي تلك فلكربون ارابع كلوريد يستخدم أو يولد األسيتيلين حيث ال  ةطبق على المنتجين الذين يستخدمون طريقة كلورني نول
بيانات وتقديم تسجيل لا C1-C3ان كلورة األلك ةالذين يستخدمون طريقالكلوروميثان منتجي  واشترط بالفعل علىالعملية. 

إيثيلين وبيركلورلاالمستخدمة وكمية رابع كلوريد الكربون ، بما في ذلك كمية الخارجي مكتب التعاون االقتصاديإلى  فصلية
  المنتجة.

  

_____________________  
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 األول المرفق  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


