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إزالة اإلنتاج واالستهالك من رابع كلوريد الكربون المستخدم كعامل تصنيع وفي أغراض أخرى غير 
   2008 والتحقق من برنامج العمل السنوي لعام 2009البرنامج السنوي لعام ):  األولىالمرحلة(محددة 

  مقدمة

 المتعلق بتنفيذ االتفاق 2009البرنامج السنوي لعام االجتماع السادس والخمسين إلى قدم البنك الدولي   -1
إنتاج استخدامات رابع كلوريد الكربون المراقبة واالستهالك من رابع مع جمهورية الصين الشعبية إلزالة المبرم 

يتم أنه لن  مع الفهم ب،)المرحلة األولى( المستخدمان كعاملي تصنيع 113-كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربون
وأحيطت .  وتقديمه2008تنفيذ البرنامج السنوي لعام التحقق من نتائج توافر  إال بعد 2009صرف تمويل عام 

 المقترح للخطة القطاعية في الصين التي تهدف إلى إزالة اإلنتاج 2009اللجنة التنفيذية علماً ببرنامج عمل 
 25( المستخدم كعامل تصنيع 113-الكلوروفلوروكربونمن ستهالك االواالستهالك من رابع كلوريد الكربون و

من ذ الخطة القطاعية علماً أيضاً بالخطة المقترحة لتمديد تنفياللجنة في إطار المرحلة األولى، وأحيطت ) تطبيقاً
لمقدر من  واالقتراح المتعلق بتخصيص الرصيد ا2010إلزالة رابع كلوريد الكربون لما بعد عام المرحلة األولى 

وباإلضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على .  مليون دوالر أمريكي1.3األموال غير المستخدمة البالغ 
 دوالر 75 000 مليون دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 1.0 بمبلغ 2009البرنامج السنوي لعام 

طة القطاعية، مع مالحظة أن البنك الدولي سيقدم طلب التمويل أمريكي للبنك الدولي لتنفيذ المرحلة األولى من الخ
إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين جنباً إلى جنب مع تقرير تحقق بشأن تنفيذ وتكاليف الدعم 

  .2008البرنامج السنوي لعام 

 كعاملي تصنيع في 113-بونرابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكرويتألف التحقق من إنتاج واستهالك   -2
رابع كلوريد الكربون التحقق من إنتاج رابع كلوريد الكربون، والتحقق من استهالك :  من جزأين2008عام 

التحقق وترفق األمانة طيه موجز من تقرير .  كعاملي تصنيع في إطار المرحلة األولى113-والكلوروفلوروكربون
مل على معلومات هامة عن قطاع إنتاج رابع كلوريد الكربون في من إنتاج رابع كلوريد الكربون، الذي يشت

واألمانة .  فريق التحققالشاملة التي توصل إليها فضال عن المنهجية المستخدمة والنتائج ، وهو قطاع معقدالصين
  . إلى أعضاء اللجنة التنفيذية عند الطلبعلى استعداد أن توفر تقرير البنك الدولي كامالً

  2008تاج رابع كلوريد الكربون في عام التحقق من إن

، وهو 2009شباط /كانون األول وفبراير/أجرى فريق من ثالثة استشاريين التحقق من اإلنتاج بين يناير  -3
وأشتمل التقرير . ومحلل ماليرين تقنيين يوتألف الفريق من خب. نفس الفريق الذي أجرى التحقق في العام السابق

   .ماليةالمراجعة التقنية وجزء يتعلق ب المراجعةالعلى جزء يتعلق ب

 12  جرت فيالتيوعمليات التفتيش موجز الجزء المتعلق بالمراجعة التقنية على نتائج الزيارات وأشتمل   -4
وشركة واحدة لتقطير رواسب ، وإلى مصنعين غير عاملين  العاملةرابع كلوريد الكربونشركات إنتاج من شركة 

وُأغلقت .  شركة19 بين الشركات المنتجة لرابع كلوريد الكربون في الصين والبالغة رابع كلوريد الكربون من
 مصنعين جديدين لم يتم زيارتهما في  بتفتيشفريق التحقققام و. تم زيارتهاتشركات اإلنتاج األربع األخرى ولم 

  بعد تعرضه لحادث ولكن2004وقد أغلق المصنع األول في عام . 2008عام في  همابدأ أإلنتاج فيالعام السابق، 
 مصنع يشتمل على عملية جديدة لتحويل قامت ببناء مرفق إنتاج جديد؛ والمصنع الثاني هو شركة جديدة اءنشتم إ

 من تقرير التحقق من اإلنتاج قائمة 1ويعرض الجدول .  مرة أخرى إلى الكلوروفورمرابع كلوريد الكربون
التي خصصتها له وزارة حماية البيئة في لمصنع وحصة اإلنتاج سم اابالمصانع التسعة عشر مع معلومات عن 

) مغلق أو ينتج( الذي تم التحقق منه، وتعليقات على حالة المصنع 2008عام  في ، واإلنتاج الفعلي2008عام 
ة غير  المستخدم كمادة أولية في إنتاج المواد الكيميائيرابع كلوريد الكربونإجمالي اإلنتاج، وعن وبيانات تجميعية 

جديدة كعامل تصنيع، والكميات التي تم ال ه المستخدم في تطبيقاترابع كلوريد الكربونالمستنفدة لألوزون، و
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 كمادة أولية، وقائمة بتطبيقات العمليات رابع كلوريد الكربونكما يشتمل الموجز على قائمة باستخدامات . تدميرها
 الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف وتلك التي XIX/15الجديدة بما فيها تلك المشمولة في المقرر 

   .حددتها مؤخراً وزارة حماية البيئة

لمصنع؛ التطور التاريخي تعريف ا: ن كل مصنعع تم جمع المعلومات التالية ،ومن خالل عملية التحقق  -5
 عامإنتاج خط األساس ل، وسعة اإلنتاجتاريخ اإلنشاء، وعدد خطوط إنتاج رابع كلوريد الكربون، وللمصنع، مثل 

دخل على العمليات، أأي تعديل مثل ، 2008عام ؛ وأنشطة المصنع في 2008-2002، واإلنتاج في الفترة 2001
وزارة  التي خصصتها 2008 عامكما تم جمع بيانات عن حصة اإلنتاج ل. وزيادة السعة وإنشاء المرافق الجديدة

 كلوريد الميثيلينو كلوريد الميثيلوسجالت نقل بع كلوريد الكربون را من ، وسجالت اإلنتاج اليوميةحماية البيئة
والكلوروفورم، والجرد اليومي والشهري لرابع كلوريد الكربون، وبيانات رابع كلوريد الكربون المعبأ للبيع من 

ك وفحص فريق التحقق، كمستوى ثان من المعلومات، استهال. واقع سجالت النقل اليومية من مستودع اإلنتاج
سجالت النقل في فترات واقع المواد الخام، والكلور، والمواد الخام العضوية كالميثان، والميثانول، واإليثيلين من 

وباإلضافة إلى ذلك، قام الفريق أيضا . العمل اليومية، وسجالت الفتح واإلقفال من واقع جرد اإلنتاج الشهري
تحديد من أجل استهالك المواد الخام ومقارنته بالقيم النظرية ى بالنسبة إلناتج رابع كلوريد الكربون معدل بحساب 

 .ةما إذا كانت هذه القيم قد تباينت في حدود معقول

 من المنتجات األخرى باإلضافة إلى مجموعةتؤدي إلى  إنتاج منتجات الكلوروميثانعملية ن ألونظرا   -6
 كلوريد الميثيل،  وهين إنتاج المنتجات الجانبيةرابع كلوريد الكربون، فقد قام الفريق أيضا بجمع معلومات ع

وفي نفس الوقت، . الفعليوكلوريد الميثيلين، والكلوروفورم، والبيركلوروإيثيلين لفحصها في ضوء الرصيد 
 مقارنة تثم تم.  المشتريات وسجالت المبيعاتفواتير، وةنظام المحاسبموثوقية استعرض المحلل المالي بالفريق 

ة والمراجعات المالية للتأكد من تطابقها، وعلى هذا األساس استنتج الفريق ما إذا كان المصنع تقنية النتائج المراجع
 .ة حماية البيئةوزارا خصصتهيمتثل للحصة التي 

 إنتاج :ق منرير التحقوشمل التق. ويحتوى تقرير التحقق على موجز للتحقق الذي أجري في كل مصنع  -7
لميثان، والميثانول، وناته ومبيعاته؛ وعرض واستهالك الكلور؛ وعرض واستهالك ارابع كلوريد الكربون، ومخز

حسب التكنولوجيا المستخدمة في المصنع؛ وعرض لنتائج إنتاج رابع كلوريد الكربون من خالل جداول، واإليثيلين 
صنع بمقارنة للنتائج التي واختتم تحقق كل م. كلوروميثان، واستهالك المواد الخام ونسبها من الوالمنتجات الجانبية

وأخيرا عرض .  يمكن أن يكون قد حدثتضارب والمالية وناقش أسباب أي تقنيةتم التوصل إليها من المراجعات ال
التقرير النتائج التي تم التوصل إليها بشأن مستوى إنتاج رابع كلوريد الكربون، واستهالك ونسبة المواد الخام، 

 .وعدد أيام التشغيل

 عام طن متري في 48 289.34اإلنتاج من رابع كلوريد الكربون بلغ إجمالي فريق التحقق أن أبلغ و  -8
المواد  طن متري كمادة أولية في إنتاج 43 657.97أبلغت عن استخدام  حماية البيئة وزارة غير أن. 2008

 إنتاج كلوريد الميثيل  أكبر كميتين من رابع كلوريد الكربون فياستخدمت، الكيميائية غير المستنفدة لألوزون
 تقرير الوارد في موجز 3الجدول عرض وي).  طنا متريا12 053(وبيركلوروإيثيلين )  طنا متريا21 645(

 لرابع كلوريد الكربون كمادة أولية خداماً است25 قائمة تضم 2008 عام  فيالتحقق من إنتاج رابع كلوريد الكربون
 تطبيقات رابع عن لصيا حماية البيئة مع تفوزارةدة لألوزون، قدمتها في إنتاج المواد الكيميائية غير المستنف

 طن متري من رابع كلوريد 26.28كما تم اإلبالغ عن تدمير . 2008 في  والمشتريات منهكلوريد الكربون
 .الكربون

ع  طن متري من راب1 118.16 حماية البيئة عن استخدام ما مجموعه وزارةباإلضافة إلى ذلك، أبلغت و  -9
الجتماع التاسع الصادر عن ا XIX/15 الجديدة الواردة في المقرريع صنتكلوريد الكربون في تطبيقات عوامل ال
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من التقرير معلومات  4 الجدول ويعرض. حماية البيئةمؤخراً وزارة  التي حددتها خداماتعشر لألطراف واالست
رابع كلوريد الكمية المشتراة من يق، و، ومسمى التطبXIX/15ن المقرر ممأخوذة خدامات  ترقيم االستعن

  .2008 عام الكربون في

 كعاملي تصنيع في المرحلـة األولى 113-التحقق من استهالك رابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربـون
 2008 عام

شباط / في شهر فبراير113-أجرى التحقق من استهالك رابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربون  -10
 113-لكلوروفلوروكربونمن اولم يكن هناك استهالك .  ومحلل ماليتقنييق يتألف من شخصين، خبير  فر2009

 قد تحولوا إلى استخدام تكنولوجيا تعتمد على مواد 113- ألن جميع مستخدمي الكلوروفلوروكربون2008في 
تفكيك مرفق إنتاج غير مستنفدة لألوزون وتأكد فريق التحقق من إنتاج الكلوروفلوروكربون من إغالق و

ولم يقدم التحقق المتعلق بذلك، حيث تم . 2005 في Jiangsu Changshu 3Fمصنع الكلوروفلوروكربون في 
ولم يتبق من . االتفاق على عدم وجود حاجة إلجراء هذا التحقق بعد التأكد من عدم وجود إنتاج لمدة عامين

 تزال تنتج وتستعمل رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع، خطة القطاعية إال ثالثة مصانع المن الالمرحلة األولى 
غلقت المصانع األخرى أو تحولت إلى عملية ال تعتمد على المواد المستنفدة لألوزون وهذه المصانع الثالثة ُأبينما 
 :هي

   عامل التصنيعاستخدام  اسم الشركة
Jilin Chemical Industrial Co., Ltd.   الكلوريالبولي إيثيلين الكبريتي) CSM(  

Jiangsu Fasten Fine Chemical Co. Ltd.  المطاط المكلور)CR(  
Shanghai Chlor Alkali  المطاط المكلور)CR( 

 

وبدأ التحقق باستعراض . تحقق الفريق من استهالك رابع كلوريد الكربون في كل من المصانع الثالثةوقد   -11
 اإلنشاء، وعدد خطوط اإلنتاج لكل تطبيق من تطبيقات رابع كلوريد التطور التاريخي للمصنع، بما في ذلك تاريخ

، وبخاصة التغيرات المتصلة 2008نع في ادخلت في المصُألتغيرات التي اكما جرت مناقشة . الكربون، وقدرتها
 :مبدئيةثم قام بفحص البيانات التالية باعتبارها بيانات . بأنشطة المشروع

 عام حماية البيئة ل وزارةحصص استهالك رابع كلوريد الكربون التي تم الحصول عليها من  )أ(
  ؛2008

من الخارج إلى مستودع المصنع (أوامر شراء رابع كلوريد الكربون وسجالت الحركة اليومية   )ب(
 ؛)ومن مستودع المصنع إلى التخزين بالجملة في الموقع

يه كمية رابع كلوريد الكربون التي تبقت في مستودع المصنع جرد رابع كلوريد الكربون، بما ف  )ج(
 وفي نظام اإلنتاج؛

مخزون االفتتاح من : كما يليرابع كلوريد الكربون الذي تم احتسابه من االستهالك الشهري   )د(
 مخزون اإلقفال من رابع كلوريد –مشتريات رابع كلوريد الكربون + رابع كلوريد الكربون 

 .الكربون

مع الفريق أيضا كبيانات مساندة معلومات ثانوية عن التعبئة وسجالت حركة المطاط المكلور والبولي جو  -12
إيثيلين الكبريتي الكلوري من خط اإلنتاج إلى مستودع المنتجات؛ وسجالت اإلرسال والحركة للمطاط المكلور 
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سجالت جرد المخزون من المطاط والبولي إيثيلين الكبريتي الكلوري الخارج من مستودع المنتجات للبيع؛ و
المكلور والبولي إيثيلين الكبريتي الكلوري؛ وعدد أيام التشغيل؛ ونسب استهالك رابع كلوريد الكربون إلى المطاط 

 .المكلور ورابع كلوريد الكربون إلى البولي إيثيلين الكبريتي الكلوري

، الشركاتيارتها، بما في ذلك وصف ات التي تمت زك من الشرشركة عن كل اًالتقرير موجزويعرض   -13
 النتائج على عرض لمخزونات االفتتاح واإلقفال، وتوريدات رابع كلوريد الكربون وتشتمل. والتحقق المنفذ والنتائج

. ويوجد أيضا تقييم لإلنتاج الفعلي للمنتج النهائي للمصنع تم الحصول عليه بفحص إنتاج وحركة الجرد. عامفي ال
 وتمت مقارنته 2008جزء من االستهالك الوطني في ككلوريد الكربون الذي اشتراه المصنع  رابع وتم اعتبار

 . حماية البيئةوزارةبالحصة الصادرة عن 

 : في قطاع عامل التصنيع كانت كما يلي2008 عام التحقق أن مشتريات رابع كلوريد الكربونوقد أكد   -14

  2008 االستهالك في   عامل التصنيعاستخدام  اسم الشركة
Jilin Chemical Industrial Co., 

Ltd.  
 البولي إيثيلين الكبريتي 

  الكلوري
  استنفاد األوزونقدرات  طن من 284.99   طن متري259.08

Jiangsu Fasten Fine Chemical 
Co. Ltd. 

  طن من قدرات استنفاد األوزون 110.00   طن متري100.00  المطاط المكلور 

Shanghai Chlor Alkali طن من قدرات استنفاد األوزون 88.00   طن متري80.00  مطاط المكلور ال  
  طن من قدرات استنفاد األوزون 482.99   طن متري439.08    المجموع

 

طن من قدرات  482.99الذي تم التحقق منه هو  2008في ولذلك كان استهالك رابع كلوريد الكربون   -15
 2008 عامستهالك المسموح به من رابع كلوريد الكربون لال الحد األقصى لوهو أقل من استنفاد األوزون

المرحلة األولى من الخطة القطاعية لرابع االتفاق الخاص بفي الوارد ) طن من قدرات استنفاد األوزون 493.00(
 .كلوريد الكربون

 في مجال قدم التحقق تحديثا لمشروع مكافحة انبعاثات رابع كلوريد الكربون الذي يشق طريقه بصعوبةو  -16
.  ناجمة عن استخدام المعدات المستوردةتقنيةالبولي إيثيلين الكبريتي الكلوري، وهو المشروع الذي واجه مشاكل 

 انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى مستوى انبعاثات رابع كلوريد الكربون ، انخفض2008 للجهود المبذولة في عام ونتيجة
من القيمة  (البولي إيثيلين الكبريتي الكلورينتج من متري ُي طن متري من رابع كلوريد الكربون لكل طن 0.3

.  طن متري0.06أعلى بكثير من المستوى المطلوب والبالغ ال يزال ، وهو مستوى )0.35–0.32السابقة البالغة 
 لبوليبالماء لباتخاذ قرار نهائي بشأن إنشاء نظام فصل  2009كانون الثاني /في ينايروأحيط فريق التحقق علما 
. وتمت الموافقة على مشروع داخلي. رابع كلوريد الكربون استناداً إلى تكنولوجيا داخلية/إيثيلين الكبريتي الكلوري

  . تقنيةوهناك مناقشات تفصيلية جارية بشأن المسائل ال

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

 113-يد الكربون والكلوروفلوروكربون واستهالك رابع كلور2008التحقق من إنتاج رابع كلوريد الكربون في 
 كعاملي تصنيع في المرحلة األولى من الخطة القطاعية

 التحقق وفقا إلطار التحقق الذي أعده البنك الدولي لتنفيذ عمليات التحقق من الخطط القطاعية ىأجر  -17
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وتتمتع األفرقة التي نفذت . لماطت به اللجنة التنفيذية عيإلزالة رابع كلوريد الكربون في الصين والهند، والذي أح
 .عمليات التحقق بالخبرة الالزمة وقد اضطلعت بنفس عمليات التحقق في السنوات السابقة

اتفاقات المرحلة األولى والمرحلة الثانية من الخطة القطاعية لرابع في  عليه المنصوصوفقا للترتيب و  -18
ولكنه يشمل االستهالك فقط في مرحلتين د الكربون في الكلوريد الكربون، يشمل هذا التحقق إنتاج رابع كلوري

وسوف يقدم البنك الدولي التحقق من استهالك رابع كلوريد الكربون في . المرحلة األولى من الخطة القطاعية
ألن تنفيذ هذا التحقق ، 56/61، عمال بالمقرر للجنة التنفيذيةاالجتماع الثامن والخمسين في المرحلة الثانية 

ي من الفريق زيارة عدد كبير من الشركات المستهلكة لرابع كلوريد الكربون وهو ما ال يمكن أن يتم في سيقتض
ويحدد اتفاق المرحلة األولى من الخطة القطاعية أربعة . الوقت المناسب ليقدم التحقق إلى االجتماع األول للجنة

المعايير في الجدول التالي، مع نتائج السنوات معايير لتقييم نجاح برنامج العمل السنوي أو إخفاقه وترد هذه 
 .2008 عامالمكتملة، بما فيها 

   استنفاد األوزونقدراتإنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون بأطنان 
إنتاج رابع كلوريد الكربون   عامال

  )الصف األول في االتفاق(
رابع كلوريد الكربون ستخدام ا

في استهالك المواد األولية 
الصف (وروكربون للكلوروفل
  ) في االتفاق2

رابع كلوريد الكربون استخدام 
في تطبيقات عوامل التصنيع 

 4الصف (الخمسة والعشرين 
  )في االتفاق

-الكلوروفلوروكربوناستخدام 
 في تطبيقات عوامل 113

التصنيع الخمسة والعشرين 
  ) في االتفاق6الصف (

   منهحققتالم  المسموح به   منهحققتالم  المسموح به   منهحققتالم  المسموح به   منهحققتالم  المسموح به  
 غير متاح 17.2 غير متاح 3,825 غير متاح غير متاح غير متاح 86,280  األساس
 غير متاح 17.2 غير متاح 4,347 غير متاح 55,139 غير متاح 64,152  2001
 غير متاح 17.2 غير متاح 5,049 غير متاح 45,400 غير متاح 64,152  2002
2003  61,514 59,860 45,333 39,839 5,049 3,080 17.2 17.1 
2004  54,857 50,195 39,306 34,168 5,049 3,886 14 10.8 
2005  38,686 33,080 28,446 25,811.3 493 485.02 14 3.2 
2006  28,662 28,470 21,276 18,590.9 493 461. 4 10.8 0 
2007  18,782  13,438 11,396 8,987 493 482 8.4 0 
 1غير متاح 0 483 493 847715.62 3,835 8,188  2008

 
تشير نتائج التحقق، كما يظهر في ضوء األهداف المحددة في االتفاق في الصف األخير من الجدول   -19

 عامالمرحلة األولى من الخطة القطاعية لاالتفاق المتعلق بأعاله، إلى أن الصين حققت جميع األهداف الواردة في 
استنفاد  قدرات  طن من3 835.1 إنتاج رابع كلوريد الكربون الذي تم التحقق منه والبالغ وحيث أن. 2008

األوزون يشمل الحد األقصى المسموح به من االستهالك في المرحلتين األولى والثانية من الخطة القطاعية 
 قدراتمن ا  طن3 350بلغ نحو ، فال يزال هناك رصيد ييةالكلوروفلوروكربونالمواد إنتاج والمسموح به من 

قدرات  طنا من 483 لم يتم احتسابه، بعد خصم 2008 عاماستنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون من إنتاج 
ويمكن أن يمثل .  من هذا التحققحسبما يتضحتنفاد األوزون استهلكت في التطبيقات الثالثة من المرحلة األولى اس

تهلك في التطبيقات في المرحلة الثانية من الخطة القطاعية، وهو ما سيقوم البنك هذا رابع كلوريد الكربون المس
  . والخمسين للجنة التنفيذيةثامنعند إجراء التحقق من المرحلة الثانية الذي سيقدم إلى االجتماع البحثه الدولي ب

 طن من 1 230.5 طن متري، أو 1 118.6وأبلغت وزارة حماية البيئة عن استخدام ما مجموعة   -20
في تطبيقات عوامل التصنيع الواردة في المقرر  2008قدرات استنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون في عام 

15/XIX وتقل هذه . وتلك التي حددتها مؤخراً وزارة حماية البيئة الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف
قدرات استنفاد األوزون المحدد في االتفاق المتعلق  طن من 14 300الكمية بدرجة كبيرة عن السقف البالغ 
  .بالمرحلة الثانية لتغطية هذه التطبيقات

                                                 
  . لم يتطلب األمر إجراء تحقق نظراً لعدم وجود استهالك لمدة عامين متعاقبين 1
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الرواسب الناجمة عن إنتاج رابع اإلبالغ عن تضارب المعلومات حول وفي عملية التحقق، أثيرت مسألة   -21
 هذه الرواسب على كمية ويمكن أن تشتمل. كلوريد الكربون، والتي أدت إلى بعض التحديات في عملية التحقق

كبيرة من رابع كلوريد الكربون ويزداد عدم اليقين المرتبط بالتحقق نتيجة نقص البيانات المتعلقة برابع كلوريد 
  .الكربون الذي تحتوي علية الرواسب

ن من حيث عملية التحقق فضال عوذلك األمانة البنك الدولي أنها تشعر بالقلق من هذه المسألة، أبلغت و  -22
ومن أجل مواصلة تعزيز اليقين المرتبط بعملية التحقق، . انبعاثات رابع كلوريد الكربون الناجمة عن الرواسب

ونتيجة الشواغل المتعلقة بانبعاثات رابع كلوريد الكربون من الرواسب، تتفق األمانة مع المحققين أن األمر يتطلب 
 .  الرواسب من الناحية الكمية رابع كلوريد الكربون فيىإدخال تدابير لتحديد محتو

 اتالتوصي
 :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بما يلي

بتقرير التحقق من إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في أن تُحاط علماً   )أ(
  ؛2008 عامالمرحلة األولى في الخطة القطاعية لرابع كلوريد الكربون في الصين ل

، 2009نك الدولي، كجزء من التحقق من إنتاج رابع كلوريد الكربون في عام أن تطلب إلى الب  )ب(
 رابع كلوريد ىبيانات لكل شركة عن كمية الرواسب الناجمة عن اإلنتاج، فضال عن محتو

وينبغي التأكد من أن القياسات والبيانات المبلغ عنها صحيحة بما فيه . الكربون في الرواسب
وينبغي أن يشتمل تقرير التحقق القادم على قسم يصف كيفية . التحقق لدعم  منهاالكفاية وموثوق

كما ينبغي أن يشتمل على بيانات، على أساس شركة بشركة، عن كمية . تنفيذ الشروط والنتائج
.  رابع كلوريد الكربون، والمعالجة الالحقة أو االستخدام لهذه الرواسبىالرواسب، ومحتو

ة بما فيه الكفاية للسماح باحتساب االنبعاثات المحتملة من رابع  تكون المعلومات تفصيليأنويجب 
  كلوريد الكربون؛ 

تكاليف الدعم ودوالر أمريكي ليون م 1.0البالغة  2009 عامصرف الشريحة السنوية لأن ت  )ج(
 في 2009 عاملتنفيذ برنامج العمل السنوي ل دوالر أمريكي 75 000البالغة المرتبطة بها 
معايير اتفاق استوفت  من الخطة القطاعية، حيث يشير التحقق إلى أن الصين قد المرحلة األولى
 .2008 عاملخطة القطاعية في من االمرحلة األولى 

  

---  
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