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  رومانيا: مشروعمقترح 
 

  :تها بشأن مقترح المشروع التالي من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتتكّون هذه الوثيقة
  

  إنتاج
  

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )الرابعةالشريحة (القطاعية لقطاع اإلنتاج خطة ال •
  )اليونيدو(
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  )الشريحة الرابعة(إلنتاج في رومانيا الخطة القطاعية لقطاع ا
  مقدمــة

  
إلى االجتماع الثالث ) اليونيدو(بالنيابة عن حكومة رومانيا، تقدم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   .1

 دوالر أمريكي 90 000 دوالر أمريكي زائدا 1 200 000والخمسين للجنة التنفيذية طلبا بالموافقة على مبلغ 
 لالتفاق الخاص بقطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون 2008ة دعم لتنفيذ برنامج العمل السنوي لعام فتكل بمثابة

 2007، وتقرير التحقق من إنتاج عام 2008ويشمل الطلب المقدم من اليونيدو برنامج العمل لعام . في رومانيا
في ) بع كلوريد الكربون كعامل تصنيعوهي أحد تطبيقات استخدام را (DEHPCمن رابع كلوريد الكربون ومادة 

، وذلك في شهر يائياتكيمال من رابع كلوريد الكربون في مصنع مجمع 2007، وإنتاج عام مصنع أولتشيم
 .ولم يرفق برنامج العمل وتقارير التحقق، ولكن يمكن تقديمها عند الطلب. 2007آب /أغسطس

  خلفيــة

 على اتفاق إزالة المواد المستنفدة 2005ابع واألربعين في عام وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الس  -2
.  ماليين دوالر أمريكي6,3 اإلنتاج في رومانيا بمستوى تمويل موافق عليه من حيث المبدأ وقدره بقطاعلألوزون 

 جانبياج الية، وحيث ينطبق ذلك، على اإلنتوهذا من شأنه أن ييسر اإلغالق الكامل بشكل دائم لجميع القدرة اإلنتاج
المواد (من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة األولى من المرفق ألف والمجموعة األولى من المرفق باء 

بروميد (، والمجموعة األولى من المرفق هاء )رابع كلوريد الكربون(، والمجموعة الثانية )الكلوروفلوروكربونية
أو تطوير القدرة على إنتاج بدائل لهذه /الكلوروفلوروكربون و، وتفكيك منشآت إنتاج بروميد الميثيل و)الميثيل

 في 2007 و 2006وبعد ذلك، وافقت اللجنة على برنامجي عمل العامين . المواد المستنفدة لألوزون
 ماليين دوالر 5,1، على التوالي، بمجموع مبالغ منصرفة قدرها 2007تموز / ويوليه2006تشرين الثاني /نوفمبر

 . شريحة التمويل الختامية بهذا االتفاق2008ويمثل برنامج عمل . 2007 تموز/ليهامريكي في يو

 استنادا إلى أن مستوى التمويل المتفق عليه سيجري 2008وقد قدمت الوكالة برنامج العمل السنوي لعام   -3
ات خفض اإلنتاج المتفق دفعه وفقا للجدول الزمني التالي، بعد تقديم اليونيدو لتقرير التحقق المستقل من إنجاز كمي

غير أن هذا الطلب كان سيحل موعد .  وفقا لشروط االتفاق وموافقة اللجنة التنفيذية على التقريرقبعليها للعام السا
 من 5 بعد إعادة تصنيف رومانيا باعتبارها من البلدان غير العاملة في إطار المادة 2008تقديمه في عام 

 .البروتوكول
  1الجدول 

  اإلنتاج والجدول الزمني للصرفأهداف خفض 

المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 20062007200820092010 2005السنة

ه سنويا من إنتاج رابع آلوريد بالحداألقصى المسموح
بأطنان معامل * (الكربون لالستخدامات الخاضعة للرقابة

 )استنفاد األوزون
170.0170.0170.00.00.00.0       

د األقصى المسموح به سنويا من إنتاج بروميد الميثيل الح
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.00.00.00.00.00.0 )بأطنان معامل استنفاد األوزون(

آلوروفورم الميثيل الحد األقصى المسموح به سنويا من إنتاج 
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0 )بأطنان معامل استنفاد األوزون(

إجمالي المنحة المقدمة من الصندوق المتعدد األطراف
 6,773 0 0 0 0 0 3,4409681,0751,29000 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 6,300 0 0 0 0 0 3,2009001,0001,20000)بآالف الدوالرات األمريكية(تكلفــة المشروع

 472.5 0 0 0 0 0 24067.5759000)بآالف الدوالرات األمريكية(رسوم الوآالة

  .تثناة بموجب أحد مقررات األطراف في بروتوكول مونتريالسفيما عدا االستعماالت الم-*
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، على 2006، الصادر عن اجتماعها الخمسين في عام 50/37ووافقت اللجنة التنفيذية بموجب مقررها   -4
 ،د الكربون ألغراض استخدامه كعامل تصنيع في رومانيااستهالك رابع كلوري وإلنتاجخطة إدارة اإلزالة النهائية 

 إلى االجتماع الثاني ة حول قطاع اإلنتاج والُمقّدم بهاةرير التحقق الخاصاضّمن في تقت أن يونيدوال من تطلبو
 معلومات حول مستويات إنتاج واستهالك رابع 2009 و 2008 و 2007للجنة التنفيذية في كل من األعوام 

 وأن تشتمل هذه المعلومات على تأكيد قائم على التدقيق ،عامل التصنيع في رومانياكتطبيقات البون في كلوريد الكر
  . في المشروع انسجام هذه المستويات مع الحدود الُمشار إليهابشأنالمستقل 

  المصانع المنتجة للمواد المستنفدة لألوزون وإنتاج هذه المواد في رومانيا

نع إلنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل كانت توجد أربعة مصا  -5
  .2007ويقدم الجدول التالي موجزا للمنتجين المذكورين في عام . وبروميد الميثيل في رومانيا

  2الجدول 

  حالة المصانع المنتجة للمواد المستنفدة لألوزون

المنتج من المواد  اإلسم
 ونالمستنفدة لألوز

 حالته تاريخ المصنع الطاقة االسمية السنوية

  11-آلوروفلوروآربون .بيكابا تارنافيني
  12-آلوروفلوروآربون

 )إجمالي (ا متريا طن4 750
: 12-آلوروفلوروآربون(

   طن متري3 900
: 11-آلوروفلوروآربون

 ) طنا متريا850

 2005تم تفكيكه في عام  1989دخل الخدمة في عام 
لك في عام والتحقق من ذ

2006 

 رابع آلوريد الكربون أولتشيم
 

، وتم 1974دخل الخدمة في عام   طن متري26 000
 1992تجديده في 

 عامل

 تم تفكيكه تم تفكيك مصنع آلوروفورم الميثيل  طن متري2 800 آلوروفورم الميثيل 

مجمع آيماويات 
 بورزيستي

مخلوط لرابع آلوريد 
 الكربون

 طن متري على 300-320
 يئة مخلوط مع الكلوروفورمه

 عامل 1960دخل الخدمة في عام 

 
 سينتيزا

 بروميد الميثيل
 

الخط األول دخل الخدمة في عام   طنا متريا150
، والخط الثاني دخل الخدمة 1973

 1997في عام 

تم تفكيكه والتحقق من ذلك في 
 2006عام 

  
  وصف المشروع

  2007م التحقق من إنتاج رابع كلوريد الكربون في عا

، ستشاريينلال بواسطة شركة استشارية هندية، هي إس جاي 2007آب /أجري التحقق في شهر أغسطس  -6
واتبع . وهي نفس الشركة التي سبق أن تعاقدت معها اليونيدو لالضطالع بنفس العملية في العامين الماضيين

  :لنحو الوارد وصفه أدناهاالستشاري نفس المنهجية في مراجعة مصنعي رابع كلوريد الكربون، على ا

 استبيانا أعدته إس جاي لالستشاريين بغرض جمع البيانات وأعادته إلى انأكمل المصنع  )أ (
 المراجعين قبل قيامهم بالتفتيش على الموقع؛

المطلوبة من المديرين خدمات ال لفريق المراجعين تانؤسسالم اتانهخالل زيارة الموقع، أتاحت   )ب (
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وأتيحت . جميع االستفسارات بصراحة ومراعاة لألصول المهنيةوالخبراء الذين أجابوا على 
للمراجعين سبل الوصول إلى جميع منشآت المصانع واالطالع على جميع الوثائق، وسجالت 
اإلنتاج اليومي، ومستندات المبيعات والمستندات المالية التي طلبوها ألغراض المراجعة والتحقق 

 لذي تم ملؤه؛من البيانات المقدمة في االستبيان ا

وتم استعراض نظام . نظمت جولة بالمصانع لكي تفهم العمليات ونظام حفظ المستندات بوضوح  )ج (
وقيمة مخزون يعات بقياس المقادير التي يجري استالمها وصرفها من المواد الخام، واإلنتاج والم

 ؛نهاية المدة

 :2006التالية للعام المستندات الواجب االحتفاظ بها قانونا تم فحص مستندات التشغيل و  )د (

 مستندات شراء المواد الخام وصرفها؛ )1(

 سجالت اإلنتاج اليومية ومستندات اإلنتاج؛ )2(

 السجالت الخاصة بمستوى الموجودات؛ )3(

 السجالت الخاصة ببارامترات العمليات؛ )4(

مخزونات آخر  من أجل مراجعة 2006سجل قيمة المخزونات وفقا لدفاتر الحسابات للعام  )5(
 المدة؛

 قل المخزونات؛مستندات ن )6(

 تقارير التحليل المعملي؛ )7(

العائدات الشهرية لضريبة القيمة المضافة المقدمة لهيئة الضرائب على الدخل المختصة  )8(
بالمطالبة بضريبة القيمة المضافة، ويتبين منها المشتريات الشهرية من المواد الخام 

 .والمبيعات من السلع النهائية

  توصل إليها في مصنع رابع كلوريد الكربون بمجمع الكيميائياتالنتائج واالستنتاجات التي تم ال

مجمع الكيميائيات هو شركة متنوعة تنتج مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية من بينها الصودا الكاوية   -7
 بموجب ترخيص من االتحاد 1965ميثان إنتاجه في عام الكلورووقد بدأ مصنع . والكلور والكيماويات الزراعية

سوفييتي السابق، وكان يقتصر بصفة رئيسية على إنتاج كلوريد الميثيلين في عملية مستمرة بالتفاعل بين الكلور ال
غير أن المتبقي من هذه العملية كان خليطا من الكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون اللذين تعين . وغاز الميثان

 في المائة 40 و30بقية تحتوي على نسبة تتراوح بين وكانت المواد المت. للتجهيز على دفعاتفصلهما في عملية 
ولم يكن رابع . من رابع كلوريد الكربون بينما كان الباقي خليطا من الكلوروفورم والهيدروكربونات المكلورة

فقام المصنع . وكان من الصعب تسويقه بسبب عدم نقاوتهبالتصنيع كلوريد الكربون أحد المنتجات المقصودة 
  .في عربات تمهيدا للتخلص منهبخزن الخليط 

 طنا 95وللتحقق من إنتاج رابع كلوريد الكربون، حدد الفريق كمية اإلنتاج المخزون في ثالث عربات بـ  -8
ومن ثم جمعت عينات من . 2007تموز /متريا من المخلوط المحتوي على رابع كلوريد الكربون حتى يوليه

 في المائة، مما 30المحتوى من رابع كلوريد الكربون في المخلوط العربات الثالث وتم تحليلها، وثبت أن نسبة 
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 طنا متريا في كمية 39,9وكان إجمالي كمية رابع كلوريد الكربون المنتجة . يتفق مع التقرير الذي قدمه المصنع
  . 2007تموز /حتى يوليه طنا متريا 95المخلوط المحتوي على رابع كلوريد الكربون وقدرها 

 العام يراجع بأن المصنع قد ال يستمر في إنتاج كلوريد الميثيلين، وهو خط اإلنتاج الرئيسي، لباق المتأفاد  -9
نظرا ألن سعره ليس منافسا بالدرجة الكافية للسعر العالمي، ونتيجة ألن أصحاب المصنع يعتقدون أن بمقدورهم 

 طنا متريا للعام 131 مستوى أقل من اإلنتاج الجانبي من مخلوط رابع كلوريد الكربون وإبقاؤه فيالتحكم في 
  . طنا متريا70وهذا معناه أن كمية رابع كلوريد الكربون في المخلوط لن تتجاوز . بأكمله

 وبلغ مجموع المخزون من مخلوطات 2007لم تكن هناك مبيعات من رابع كلوريد الكربون في عام   -10
  .2007تموز / طنا متريا وذلك في نهاية يوليه535الكلوروفورم عند انتهاء المدة /رابع كلوريد الكربون

أما عن خطة تركيب محرقة لتدمير المخزون من المخلوطات، وهي جزء رئيسي من برنامج العمل لعام   -11
، فقد أفاد المراجع بأن من المقرر أن يبدأ المصنع نشاط الحرق هذا العام وبأن الشركة سبق أن التزمت 2007

. 2007لمخلوط بحد أدنى في عام  طنا متريا من ا25أمام الحكومة المحلية في باكاو بأنها ستحرق كمية قدرها 
  . شهرا18وتشير تقديراتهم إلى أن المخزون من الخالئط سيتم حرقه بالكامل في غضون 

تشرين األول يشير إلى أن إقامة اآلالت في منشأة التدمير قد / أكتوبر16قدم المراجع أيضا تحديثا بتاريخ   -12
د انتهت من تركيب المعدات الكهربائية ومعدات التشغيل ؛ وأن الشركة ق2007تشرين األول / أكتوبر5تم بحلول 

كذلك قررت . اآللي وستجري االختبارات التكنولوجية وتبدأ في إجراءات وحدة المحرقة في غضون أسبوعين
 طنا متريا 30لكي تحرق  كانون األول/ديسمبر-تشرين الثاني/الشركة أن تعمل منشأة المحرقة في شهري نوفمبر

  .2007 طنا متريا في عام 25كلوريد الكربون بحد أدنى وفاًء بالتزامهم بحرق من مخلوط رابع 

   التي تم التوصل إليها في مصنع أولتشيم لرابع كلوريد الكربون النتائج واالستنتاجات

ينتج مصنع أولتشيم رابع كلوريد الكربون بالتفاعل بين الدايكلوروبروبين والكلور لتكوين رابع كلوريد   -13
وينتج أولتشيم كال . الدايكلوروبروبينويبدأ التفاعل بالبروبيلين، ثم يرفع ويبدل ب. ن ورباعي كلورو اإليثيلينالكربو

قد حققت الشركة خفضا كبيرا في إنتاجها من رابع كلوريد الكربون من و. والكلور داخلياالدايكلوروبروبين من 
من قدرات استنفاد  طنا 154، إلى 2000-1998رة  استنفاد األوزون في المتوسط في الفتمن قدرات طن 8 900

 التي DEHPCمادة  وتنتج الشركة أيضا. ، وتحولت إلى إنتاج رباعي كلورواإليثيلين2007 في عام األوزون
  .يستخدم فيها رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع

 واستخدمت 2007ار آذ/ طنا متريا من رابع كلوريد الكربون في مارس154أنتجت الشركة ما مجموعه   -14
ولم تتم أي مبيعات خارجية لرابع كلوريد . آب/ حتى شهر أغسطسDEHPC طنا متريا في إنتاج مادة 83,663

وفي الوقت ذاته . DEHPCالكربون، وجرى داخليا تحويل رابع كلوريد الكرون لالستخدام كعامل تصنيع إلنتاج 
قرر  تنفيذ اليونيدو ومن المقيد مستمرا DEHPCتاج كان مشروع تحويل استخدام رابع كلوريد الكربون في إن

ن على الشركة أن تعتمد على المخزون الحالي من رابع كلوريد الكربون وقبل ذلك تعّي. 2008إنجازه في عام 
  .آب/ طنا متريا في نهاية شهر أغسطس131 الذي بلغ DEHPCلمواصلة إنتاج 

طير المكرسة لتنقية رابع كلوريد الكربون، وأكمل بذلك عملية أفاد المراجع بأن المصنع قد أزال أعمدة التق  -15
  .التعديل للقضاء على إمكانية إنتاج رابع كلوريد الكربون

  2008برنامج العمل السنوي المقترح لعام 

يتعلق الجزء األول بالتقدم المحرز في تنفيذ :  من جزأين2008يتألف برنامج العمل السنوي المقترح لعام   -16
  .2008، والجزء الثاني يتعلق بخطة العمل في عام 2007العمل السنوي لعام برنامج 
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  . األهداف السنوية المبينة في الجدول التالي2008يقترح برنامج العمل لعام   -17

  3الجدول 

  2008األهداف لعام 

المواد المستنفدة لألوزون، مقدرة 
  بأطنان معامل استنفاد األوزون

 الحد األقصى الفعلي
2007 

 الهدف لعام
2008 

 الخفض للفترة
2007/2008  

 0 0 0 الكلوروفلوروكربون

 47.1 0 47.1 رابع كلوريد الكربون

 0 0 0 بروميد الميثيل

 0 0 0 كلوروفورم الميثيل

ج رباعي كلوريد الكربون إنتا
 الستخدامه كعامل تصنيع

169.4 0 169.4 

استهالك رباعي كلوريد الكربون 
 كعامل تصنيع

169.4 0 169.4 

  

  :فيما يتعلق باألنشطة التي ستقوم الصناعات بتنفيذها، تقترح األنشطة التالية  -18

على أولتشيم أن تكفل القضاء التام على إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون ألغراض   )أ(
 ستخدماالستخدام كعامل تصنيع تمشيا مع خطة البلد للحد من انبعاثات رابع كلوريد الكربون الم

  كعامل تصنيع؛

على مجمع الكيميائيات أن يكفل بقاء المستوى المحسوب إلنتاج رابع كلوريد الكربون أقل من   )ب(
وكالة االتفاق مع الفي خالل تدمير مخلوطات رابع كلوريد الكربون، كما جاء من الصفر 

و تفكيك مصنع إنتاج ، وأن يبحث إمكانية تعديل العملية أ1اإلقليمية للحماية البيئية، لمقاطعة باكاو
  .الكلوروميثان

وستقوم .  وإدارة برنامج اإلزالة التدريجيةرصدال تزال وزارة إدارة شؤون البيئة والمياه مسؤولة عن   -19
ألوزون ونشاطات اإلزالة من إنتاج المواد الُمستنفدة لوحدة األوزون الوطنية باإلشراف على الشركات والتحقق 

ستيراد المواد الُمستنفدة  وحظر إنتاج وامراقبة الخاصة بدو بأنه تم إصدار األنظمةوأفادت اليوني. التدريجية
، تمشيا مع األنظمة المطبقة في االتحاد األوروبي بشأن المواد المستنفدة 2007كانون الثاني /يناير 1 فيألوزون ل

اً من النشاطات تغطي ، وهو يتضمن عددتقنية تطبيق برنامج المساعدة ال2008وسيستمر في عام . لألوزون
لى عالوة عألوزون، قي على المواد الُمستنفدة ل الطلب الُمتببشأنلسوق وإجراء مسح ل والتدريب ة العامةوعيتال

  . إنتاج هذه المواد واستهالكها وتصديرهاب المتعلقةمعلومات للنظام إنشاء 

  

                                                 
  . طنا متريا من مخلوطات رابع آلوريد الكربون150 بحد أدنى 1
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  تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها

  

  التعليقات

  

  2005ج عام تقرير التحقق من إنتا
  

 الموحدة والنماذج المبادئ التوجيهيةيتبع تقرير التحقق الذي قّدمته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   -20
ألوزون الموافق عليها في االجتماع الثاني والثالثين للجنة نتاج المواد الُمستنفدة لللتحقق من اإلزالة التدريجية إل

  .في وقت سابق بعمليات مماثلة لليونيدو في القيام كفاءته الذي قام بعملية التحقق رياالستشا أظهرولقد . التنفيذية

رنامج العمل لعام ، فإنه لم يشمل سوى تنفيذ ب2007آب /ق أجري في أغسطسغير أنه بما أن التحق  -21
اية عام  بدال من بد2007آب /ومن المفهوم أن توقيت االضطالع بالتحقق في أغسطس.  حتى ذلك الوقت2007
اعتبار رومانيا من بلدان وقف بموجبه تي لالجتماع السابع عشر لألطراف الذي سXIX/19رتبط بالمقرري 2008
يؤدي ذلك للشك في أهليتها للشريحة الرابعة  وبالتالي يمكن أن 2008كانون الثاني / يناير1 اعتبارا من 5المادة 

ام التحقق بشكل مرٍض من إنجاز برنامج عمل العام  لدى إتم2008من التمويل، التي ينبغي صرفها في عام 
2007.  

يثير تساؤال عما سيحدث إلنتاج  2007ولكن التبكير بتنفيذ شرط التحقق قبل إنجاز برنامج عمل العام   -22
وقد أثارت األمانة . 2007كانون األول / ديسمبر31آب و/رابع كلوريد الكربون واستهالكه في الفترة بين أغسطس

  .غير أنه ما زالت بعض الشكوك قائمة. ئلة المرتبطة بذلك وأجاب عنها االستشاري الذي قام بالتحققبعض األس

بالرغم مما جاء بالتقرير عن  التقدم المحرز في محرقة رابع كلوريد الكربون في مجمع الكيميائيات، فإنها   -23
ات رابع كلوريد الكربون، التي تنتظر في ولكن هذه المحرقة ال تقتصر أهميتها على تدمير مخلوط. لم تكتمل بعد

ذلك أنها مهمة أيضا ألن الشركة تعتزم االرتقاء بتكنولوجية . العربات منذ نحو عامين وأصبحت تمثل مشكلة بيئية
وسوف تخفض هذه التكنولوجيا الجديدة من . لالكلوروميثان المستخدمة من استخدام الميثان إلى استخدام الميثانو

بي لرابع كلوريد الكربون ولكنها لن تزيله نهائيا، ونتيجة لذلك سيظل المصنع بحاجة إلى المحرقة اإلنتاج الجان
لتدمير رابع كلوريد الكربون إذا أراد البلد أن يمتثل لشرط إزالة رابع كلوريد الكربون الوارد في بروتوكول 

  .مونتريال

بع كلوريد الكربون بواسطة مجمع الكيميائيات افتراض أن الحد األقصى إلنتاج راإلى ل االستشاري توّص  -24
ة قد ال تنتج كلوريد الميثيلين في الفترة كساس أن الشرأ طنا مقدرة بأطنان معامل استنفاد األوزون على 47سيبلغ 

غير أن الطلب العالمي على . آب وبقية العام نظرا لمنافسة السوق العالمية بالنسبة لكلوريد الميثيلين/بين أغسطس
  .المادة يمكن أن يتغير ويجعل إنتاجها مربحا من جديد، ومن ثم يزيد اإلنتاج الجانبي من رابع كلوريد الكربونهذه 

آذار / طنا متريا في مارس154فيما يتعلق بإنتاج رابع كلوريد الكربون في أولتشيم، أنتجت هذه الشركة   -25
آب، وهو الوقت الذي أجري فيه /غسطس حتى شهر أDPHDC طنا متريا إلنتاج مادة 83,6 واستخدمت 2007
، المعفاة وفقا DPHDC في إنتاج مادة 2007 طنا متريا خالل عام 70ومالم يتم استعمال الرصيد البالغ . التحقق

حسب من إنتاج العام ُي من إدراجها في حساب االستهالك واإلنتاج الخاضعين للرقابة، فسوف X/14للمقرر 
 طنا متريا من مجمع 39,9وع إنتاج رابع كلوريد الكربون حتى وقت التحقق ونتيجة لذلك، سيصبح مجم. 2007

، وقد يزيد )من قدرات استنفاد األوزون طنا 121( أطنان مترية 110 طنا متريا من أولتشيم، أي 70الكيميائيات و
  .ذلك عن ذلك حتى نهاية العام
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  2008برنامج العمل السنوي لعام 

 

إدارة  خطة  مع األهداف الواردة في االتفاق والواردة في منسجمة2008م إن األهداف الُمقترحة لعا  -26
ومن شأن النجاح . اإلزالة النهائية إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون لالستخدامات كعامل تصنيع في رومانيا

ما أن التحقق الذي غير أنه ب. في التنفيذ أن يكمل القضاء على إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون في رومانيا
، فما زال هناك عمل يتعين أداؤه سواء من جانب مصانع 2007آب /اضطلعت به اليونيدو جرى في شهر أغسطس

 لتحقيق اإلزالة الكاملة لرابع كلوريد DPHDCاإلنتاج أو في تحويل رابع كلوريد الكربون المستخدم في إنتاج 
  .2008الكربون في عام 

 ةـالتوصي

  : اللجنة التنفيذية بما يلية األمانتوصي   -27

اليونيدو بشأن إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون  بتقرير التحقق الُمقّدم من تحيط علماأن   )أ(
 ؛2007آب / حتى شهر أغسطس2007كعامل تصنيع في عام 

 البرنامج نفيذ دوالر أمريكي لت1 200 000 التمويل البالغة من الرابعة الشريحة أن توافق على  ) ب(
 من اتفاق رومانيا الخاص بقطاع إنتاج المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون 2008لسنوي لعام ا

بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه بالفعل في ، لليونيدو دعم ةكلفت دوالر أمريكي ك90 000ومبلغ 
لوريد إنشاء محرقة رابع كلوريد الكربون في مجمع الكيميائيات وإتمام إزالة قدرات إنتاج رابع ك

 الكربون في مصنع أولتشيم؛

 2007أن تطلب إلى اليونيدو وقف الصرف حتى تضطلع بالتحقق من إنجاز برنامج عمل العام   )ج(
   قد تحققت؛2007وأخذ موافقة األمانة على أن أهداف العام 

ع مشروأن تطلب إلى اليونيدو القيام بالتحقق من قطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ومن   )د(
  .2009 و2008ة النهائية لرابع كلوريد الكربون من االستخدام كعامل تصنيع في العامين اإلزال

- - - -  

  

 
 

  

  

 

  

  




