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استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة التنفيذية للتقدم احملرز يف تقليل انبعاثات 
واستخدام املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كعوامل تصنيع وتطبيق التقنيات والعمليات 

 ؛)17/6املقرر (بديلة للتقليل من االنبعاثات واملنتجات ال

اللجنة التنفيذية للتقدم احملرز يف تقليل انبعاثات واستخدام املواد تقريــر 
 املستنفدة لألوزون املستخدمة كعوامل تصنيع 

  مالحظة من األمانة
تم تقديم هذا التقرير المرفق من قبل اللجنة التنفيذية ألمانة الصندوق المتعدد  .1

 التي اتخذته أطراف XVII/6لتنفيذ بروتوكول مونتريال طبقا للمقرر اف األطر
 .  بروتوكول مونتريال في اجتماعها السابع عشر

  .يقدم التقرير آما تم تسليمه و لم يتم تحريره من قبل األمانة بصفة رسمية .2
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  تقرير اللجنة التنفيذية 

  لتقدم المحرز ابشأنالفريق العامل المفتوح العضوية الى 

  عوامل التصنيععماالت  انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استتخفيضفي 

  ) لالجتمع السابع عشر لألطرافXVII/6متابعة للمقرر (

  2006 و 2005بين تحديث عن الفترة الواقعة 
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  مقدمــة: أوالً

ي طلب إلى لجنة خبراء ذف ال لالجتماع السابع عشر لألطراXVII/6أعد التقرير الحالي عمالًً بالمقرر  1
  ن الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه السابع والعشريإبالغتقييم التكنولوجيا واالقتصاد واللجنة التنفيذية 

 انبعاثات المواد تقليل، وكل سنتين بعد ذلك، ما لم تقرر األطراف خالف ذلك، عن التقدم المحرز في 2007في 
 المواد الخاضعة للرقابة يات منكمما يصاحب ذلك من تكوين ت عوامل التصنيع؛ وتعماالاسالخاضعة للرقابة من 

 االنبعاثات والعمليات والمنتجات البديلة التي ال تستخدم مواد مستنفدة لتقليل تقنيات استحداثن تنفيذ وعالثانوية؛ و
 .لألوزون

وع، أعد استجابة لتكليف مماثل بموجب تقرير عن هذا الموضول  تحديثاً ألفي معظمهاوتمثل هذه الوثيقة  2
 XV/7 الصادر عن االجتماع العاشر لألطراف والصيغ التالية، وآخرها أعدت عمالً بالمقرر X/14المقرر 
 عوامل استعماالت" على هيئة مشروع إلى االجتماع الخامس واألربعين للجنة التنفيذية تحت العنوان وقدمت

وقد ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/53" (انبعاثاتها ذات الصلةيات  ومستو5التصنيع في أطراف المادة 
اعتُمد التقرير المذكور الحقاً وأرسلته اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الخامس والعشرين للفريق العامل المفتوح 

 .العضوية

عدة بلدان  في مسا2006يعرض التقرير هذا التقدم الذي حققه الصندوق المتعدد األطراف حتى نهاية عام  3
المستويات التي توافق " التصنيع إلى  عوامل استعمال على الحد من انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من 5المادة 

" اللجنة التنفيذية على أنها معقولة التحقيق على نحو يتسم بفعالية التكلفة دون التخلي بال مبرر عن البنية التحتية
، مصحوبة بمعلومات 2006 و2005شروعات واألنشطة التي كانت ممولة في  قائمة للموترد به). X/14المقرر (

 وتاريخ الذي تحدثه هذه المشروعات،، واألثر  لهذه المشروعات واألنشطةعن مستوى التمويل الموافق عليه
االت  وتأخذ أيضاً بعين االعتبار التقدم المحرز في المشروعات الجارية على النحو الذي تفيد به الوك .هاإنجاز
 .المنفذة

ونظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الحادي والخمسين، في مشروع هذا التقرير، وطلبت إلى أمانة  4
استكمال مشروع التقرير وأن تبادر، عقب موافقة رئيس اللجنة التنفيذية على النص  51/35الصندوق في قرارها 

 .العشرين للفريق العامل المفتوح العضويةالنهائي، إلى تقديم هذا التقرير إلى االجتماع السابع و

    2005 في العام 5نظرة عامة على استعماالت المواد المستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع في بلدان المادة : ثانياً

إلعطاء فكرة متعمقة عن حجم التحدي، قدم التقرير األول الذي قدمته اللجنة التنفيذية إلى االجتماع  5
يق العامل المفتوح باب العضوية، تقديراً لالستهالك الكلي للمواد المستنفدة لألوزون الخامس والعشرين للفر

  : ، وذكر ما يلي2003 باستعمال بيانات 5كعوامل تصنيع في بلدان المادة 

في عام  طناً 13 623 الخامسةستعمال عامل التصنيع السنوي المحدد في بلدان المادة ابلغ مجموع  "
  ."ستنفاد األوزون اقدراتمقدرة ب 2003

كانت  استنفاد األوزون، قدرات طن مقدرة ب13 600 من أصل مجموع اإلستعمال المحدد لما يقارب "
 40أما ما تبقى، فكان .  استنفاد األوزون هي رابع كلوريد الكربونقدرات طن من 13 500ة ــكمي

 12، و5المادة  واحد من بلدان تم تحديده في بلد استنفاد األوزون قدراتمن 113- طناً كلوروفلوروكربون
ستعمال واحد في بلد واحد من من بروموكلوروميثين تم تحديده كا استنفاد األوزون من قدراتطناً مقدرة ب

  ."5المادة بلدان 

 10 538( في ثالثة بلدان، الصين المجموع المحدد من االستعمالسبعة وتسعون في المائة من وكان "
، ) استنفاد األوزونقدرات طناً من أطنان 2 268(اد األوزون، والهند  استنفقدراتمن أطنان ) طناً
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 8 و7الفقرات )" ( استنفاد األوزونقدرات طناً من أطنان 432(وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
  ).UNEP/OzL.Pro/WG.1/25/INF/4 من الوثيقة 9و

 استهالك رابع كلوريد الكربون، وهو من ، يقدم التقرير الحالي استكماالً عنسابقةالات لممارسلوطبقا  6
، باستعمال البيانات المبلغ عنها 5المواد الخاضعة للرقابة التي تستخدم بشكل رئيسي كعامل تصنيع في بلدان المادة 

وهو يبين أن إجمالي استهالك رابع كلوريد الكربون المبلغ . 2005نتريال للعام  من بروتوكول مو7بموجب المادة 
 قدرات طناً مقدرة بأطنان 3 247,5كان ) باستثناء جمهورية كوريا (2005 في عام 5ان المادة عنه في بلد

، حيث يستهلك أربعة 2003استنفاد األوزون وأن التوزيع القطري ظل بصفة عامة نفس التوزيع كما في عام 
 قدراتاً مقدرة بأطنان  طن1 060,3( في المائة من المجموع، وهي على وجه التحديد الصين 94بلدان ما نسبته 
وجمهورية كوريا الشعبية )  استنفاد األوزونقدرات طناً مقدرة بأطنان 1 644(والهند ) استنفاد األوزون

 قدرات طناً مقدرة بأطنان 145,5(وباكستان )  استنفاد األوزونقدرات طناً مقدرة بأطنان 191,4(الديمقراطية 
 ).استنفاد األوزون

 نظرة مفيدة على االتجاهات العامة، لكنها ال تعكس بالكامل 7 بموجب المادة توفر بيانات االستهالك 7
استعمال رابع كلوريد الكربون في التطبيقات التي قد يعتبرها العديد من الخبراء الفنيين استخدامات لعوامل 

علومات األخرى ومن شأن ذلك أن يشمل االستخدامات المبلغ عنها، مثال، في البرامج القطرية أو الم. التصنيع
وسوف يكفي االبالغ عن هذه المعلومات بوصفها . المتصلة باألنشطة الممولة من الصندوق المتعدد األطراف

 في أعقاب قرار صادر عن اجتماع األطراف يعرف استخدامات محددة بأنها استخدام 7بيانات مشمولة بالمادة 
التعريفات سنويا وهي تؤدي إلى عملية إعادة توزيع بين ويجري وضع هذه . لعوامل التصنيع، أي االستخدام المقيد

وفي حين أن الكمية الكلية المستخدمة معروفة إلى حد معقول . االستخدامات المقيدة وسواها من االستخدامات
 المتصلة استثنائيا باالستخدامات 7وكثيرا ما يجري التحقق منها، قد تبدو بيانات االستهالك المشمولة بالمادة 

 .يدة متنافرة أحيانا أو أنها قد تكشف عن زيادات أو تغيرات مفاجئة في االتجاه، رغم التدني العام في االستخدامالمق

التي كانت الصندوق المتعدد األطراف أمانة أتاحت لجنة الخيارات التقنية للمواد الكيميائية بيانات إلى  8
، هما 5، تلقت اللجنة من طرفين مشمولين بالمادة ووفقا لهذه البيانات. 2007آذار /في نهاية مارسمتاحة لها 

. المكسيك ورومانيا، معلومات عن كميات التعويض عن المواد المستنفدة لألوزون في استخدامات عوامل التصنيع
وال يوجد حاليا أنشطة يمولها الصندوق المتعدد األطراف لمصلحة المكسيك في قطاع عوامل التصنيع، لكن 

 طنا متريا من رابع كلوريد الكربون الستخدام عوامل 81برنامجها القطري عن استهالك المكسيك أبلغت في 
 من المكسيك تشير إلى استخدام كمية تعويض 2006، وتلقت اللجنة معلومات عن عام 2005التصنيع في عام 

ت الواردة إلى وأشارت المعلوما.   طنا متريا41عن المواد المستنفدة لألوزون ألغراض عوامل التصنيع قدرها 
 استخدام كمية تعويض عن المواد المستنفدة لألوزون 2002 و2000اللجنة بشأن رومانيا إلى أنه تم بين عامي 

كما تلقى الصندوق المتعدد األطراف بيانات في إطار المناقشات المتعلقة .  طنا متريا173بمعدل سنوي قدره 
لمعدل السنوي الستخدام رابع كلوريد الكربون ألغراض عوامل باتفاق إزالة رابع كلوريد الكربون تشير إلى أن ا

  .  طنا متريا172التصنيع خالل الفترة نفسها بلغ 

 

  2006 و2005مشروعات وافق عليها الصندوق المتعدد األطراف في العامين : ثالثاً

ابع كلوريد ، اعتمدت اللجنة التنفيذية مشروعين في اإلزالة التدريجية لر2006 و2005بين في الفترة  9
الخطة القطاعية إلزالة تطبيقات مثل هذان المشروعان المرحلة الثانية من يو. الكربون في تطبيقات عوامل التصنيع

استهالك رابع كلوريد /تصنيع رابع كلوريد الكربون في الصين، وخطة إدارة اإلزالة النهائية إلنتاجالامل ع
 .ت عوامل التصنيع في رومانياستعماالالكربون ال
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 :وتفاصيل هذين المشروعين مبينة أدناه 10

الوكالة   المشروع  البلد
  المنفذة

مستوى التمويل   تاريخ الموافقة
  )أمريكيدوالر (

بأطنان (التأثير 
 استنفاد قدرات

  )األوزون

تاريخ 
  االنتهاء

ية لتطبيقات عوامل إلزالة التدريجا  الصين
تنفدة لألوزون سالتصنيع للمواد الم

  )لة الثانيةالمرح(في الصين 

  6 000+   مليونا46,5ً 2005كانون األول /ديسمبر  البنك الدولي

*300 14  

2010  

خطة إدارة اإلزالة النهائية   رومانيا
استهالك رابع كلوريد /إلنتاج

   عوامل التصنيعستعمالالكربون ال

  2008  120   مليونا1,389ً 2006كانون األول /ديسمبر  يونيدو

 تطبيقات عوامل التصنيع في الجدول ألف مكرراً في استنفاد األوزون لتغطية استهالك رابع كلوريد الكربون قدرات من أطنان 14 300فرض حد أقصى قدره * 
  . وأي تطبيقات أخرى ليست بالفعل مشولة في المرحلتين األولى والثانية من الخطة القطاعيةXVII/8من المقرر  

  ريةحالة تنفيذ المشروعات والبرامج الجا: رابعاً

   كعوامل تصنيعالمواد المستنفدة لألوزوناستعمال خطة الصين القطاعية إلزالة تطبيقات 

  المرحلة األولى من الخطة القطاعية

، وهي تغطي تطبيقات 2002كانون األول /اعتُمدت المرحلة األولى من الخطة القطاعية في ديسمبر 11
 الواردة في القائمة ألف من 25 البالغ عددها 113-  التصنيع رابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربونياملع

وقد انخفض إجمالي . 2006كانون األول /ويقدم الجدول أدناه حالة تنفيذ البرامج في ديسمبر. X/14المقرر 
 460 إلى 2003 استنفاد األوزون في عام قدرات طناً مقدرة بأطنان 3 382استهالك رابع كلوريد الكربون من 

 فتمت إزالته 113-، أما استهالك الكلوروفلوروكربون2006 استنفاد األوزون في عام قدرات طناً مقدرة بأطنان
 كعامل 113-ونقص عدد المصانع التي تستخدم رابع كلوريد الكربون أو الكلوروفلوروكربون. 2006في عام 

 بشأن هذه المصانع خذتوتشمل اإلجراءات التي اتُّ. 2006 في  مصانع إلى ثالثة2001 مصنعاً في 32تصنيع من 
 في 1ويقدم الجدول .  والتحويل إلى بدائل ال تستخدم مواد مستنفدة لألوزون وخفض مستويات االنبعاثاإلغالقات
 .2006حتى نهاية  من هذه الورقة موجزاً للتقدم المحرز األولالمرفق 

ع في إنتاج المطاط ل تصنيمن بين المصانع الثالثة التي ما زالت تستخدم رابع كلوريد الكربون كعام 12
، يعاني مشروع السي إس إم صعوبات في محاولة خفض مستوى )CSM( بوليولفين المكلور المكبرتوال المكلور

ويفيد تقرير التحقق الوارد من البنك الدولي عن استهالك رابع كلوريد الكربون في . انبعاثات رابع كلوريد الكربون
 : ما يلي2006 المرحلة األولى من الخطة القطاعية للعام

 بوليولفين المكلور المكبرتللهي منتج ) جي سي آي سي(شركة جيلين كيميكال إندستريال   )أ (
ولدى الشركة ثالثة . تستخدم رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع إلنتاج منتجات سي إس إم

وأنشئ أول .  في السنة طن متري3 000خطوط إلنتاج سي إس إم تزيد طاقتها اإلنتاجية عن 
 1970في السنة عام ) م.ط( طن متري 1 000 إلنتاج سي إس إم وطاقته اإلنتاجية خط

 وتم 2004حزيران /وتوقف هذا الخط عن اإلنتاج في يونيه. باالعتماد على تكنولوجيتها الخاصة
 بطاقة قدرها 1989وأنشئ الخط الثاني إلنتاج سي إس إم في عام . 2006أيار /تفكيكه في مايو

. 2005وتوقف تشغيل نظامه التفاعلي حين أقيم الخط الثالث في عام .  في السنةم.ط 2 000
 0,38 و 0,35وكانت معدالت استهالك رابع كلوريد الكربون بعمليات الخط القديم تترواح بين 

أو يتخلص منه في /ء ووكان معظم رابع كلوريد الكربون المفقود ينبعث في الهوا. م.ط/م.ط
 .منه في المنتج النهائيالمياه، ويبقى قليل 
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لصين، وقعت الشركة في ا لعوامل التصنيعالخطة القطاعية المرحلة األولى من امتثاالً لشروط   )ب (
عقداً مع سيبا لإلزالة التدريجية لرابع كلوريد الكربون بالتحكم في االنبعاثات، وقامت بتركيب 

لخطين القديمين وخفض ويرمي الخط الجديد إلى الحلول محل ا. 2004خطها الثالث في عام 
غير . ط م/ط م 0,06 طناً مترياً  إلى 0,38-0,35مستوى استهالك رابع كلوريد الكربون من 

، لم سحب بالضغط عن طريق الدفع الثنائيالمستورد لنزع المذيبات والنظام الأنه نظراً لعطل في 
خط الجديد ومن ثم ظل  بالبوليولفين المكلور المكبرتال/تنجح عملية فصل رابع كلوريد الكربون

مستوى استهالك رابع كلوريد الكربون مرتفعاً، برغم الجهد الكبير الذي بذل في عملية الخط 
 .2006 و2005الجديد وتعديل معداته خالل العامين 

 بوليولفين المكلور المكبرتال، نظمت الشركة إنتاجها من 2005باتباع أسلوب التشغيل في عام   )ج (
.  مع نظام الخط الثاني لتجفيف المنتج والفصلالثالثم تفاعل الخط  بإدماج نظا2006لعام 

 .2006ابع كلوريد الكربون في عام  طناً مترياً من استهالك ر230وكانت حصتها 

 الجديد وتعديل معداته لخفض استهالك رابع بوليولفين المكلور المكبرتالظلت عملية خط   )د (
. 2006ت غير ناجحة ولم يحرز أي تقدم في عام كلوريد الكربون من خالل التحكم في االنبعاثا

ونظراً ألسباب تقنية ومالية، وأهم من ذلك االمتثال لمتطلبات حماية البيئة بالصين، ال تستبعد 
 وتفكيكها قبل عام بوليولفين المكلور المكبرتالالشركة خيار إغالق جميع خطوط إنتاجها من 

2010. 

  المرحلة الثانية من الخطة القطاعية

، رابع كلوريد 2005كانون األول /ستهدف المرحلة الثانية، التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في ديسمبرت 13
 لالجتماع الخامس عشر لألطراف، XV/6الكربون المستهلك في تطبيقات عوامل التصنيع الواردة في المقرر 
حوالي  من حد أقصى مسموح به لت ستعماالوستخفض االستهالك الكلي من رابع كلوريد الكربون في هذه اال

 استنفاد قدرات بأطنان ة طناً مقدر994 إلى 2006 استنفاد األوزون في عام قدرات بأطنان ة طناً مقدر7.000
 من المرفق األول قائمة التطبيقات، واستهالك رابع 2ويعرض الجدول .  وما بعدها2010األوزون في عام 

وتتكون . 2003ق، وعدد المشروعات في إطار كل تطبيق في عام  لكل تطبي2005-2001كلوريد الكربون بين 
استراتيجية تحقيق الخفض بصفة رئيسية من إغالق المصانع وتحويلها إلى تكنولوجيا ال تستخدم المواد المستنفدة 

 (CPP) بروبين المكلور البوليغير أنه تقرر خفض االنبعاثات بالنسبة الثنين من التطبيقات، هما . لألوزون
 .(CEVA) المكلورينأسيتات فينيل اإليثيلو

الستهالك رابع كلوريد  2009بحلول عالوة على هذه التطبيقات، تلتزم الصين أيضاً باإلزالة التدريجية  14
 وأي تطبيقات أخرى لم تحدد في وقت XVII/8الكربون في التطبيقات المذكورة بالجدول ألف مكرراً من المقرر 

 قدرات بأطنان ة طن مقدر14 300وحدد لهذه التطبيقات حد أقصى قدره . الثانيةصدور الموافقة على المرحلة 
 طن من 6 000وأفاد المسح الذي أجرته الصين مؤخراً عن حجم استهالك إجمالي قدره حوالي . استنفاد األوزون

 من 3م الجدول ويقد. 2006 استنفاد األوزون لهذه التطبيقات في عام قدرات بأطنان ةرابع كلوريد الكربون مقدر
 من 4 كما يتضمن الجدول 2006 في عام XVII/8المرفق األول قائمة بالتطبيقات الداخلة في إطار المقرر 

 .2006 في عام حديثاًالمرفق األول قائمة بالتطبيقات التي حددت 
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    الهنــــد

 مليون دوالر 52 ، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على مبلغ إجمالي قدره2003تموز /في يوليه 15
ببروتوكول مونتريال للتحكم في إنتاج واستهالك رابع كلوريد أمريكي لمساعدة الهند على االمتثال للجدول الزمني 

وبموجب هذا البرنامج، تلتزم . 2006 مليون دوالر أمريكي للبرنامج بحلول نهاية 41الكربون، وبلغ ما صرفته 
 طناً 11 505ن المستخدم كعامل تصنيع وكمذيب من خط أساس قدره  بخفض استهالك رابع كلوريد الكربوهندال

ويتمثل التقدم المحرز في التنفيذ بحلول . 2010 استنفاد األوزون إلى الصفر بحلول عام قدرات بأطنان ةمقدر
 : فيما يلي3005نهاية 

االستهالك في عام   القطاع
 قدرات بأطنان 2001

  )1(استنفاد األوزون 

 االستهالك في عام
 قدرات بأطنان 2001

  )2(استنفاد األوزون 

الخفض المتحقق بأطنان 
 استنفاد األوزون قدرات
)1 (-) 2(  

عدد المشاريع التي تم 
  االنتهاء منها

  18  1 916  عوامل التصنيع 

  4 745  مذيب
657 1  004 5  

30  

    5 004  1 657  6 661  المجموع

  

  رومانيــــا

ت ستعماالاستهالك رابع كلوريد الكربون ال/الة النهائية إلنتاجمن المقرر أن تتخلص خطة إدارة اإلز 16
من االستهالك المتبقي من رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في البلد في  2007بحلول عام عوامل التصنيع 

 ، وهو مادة كيميائية تستخدم في إنتاج الكلوريد(DEHPC) كربونات ثنائي البيروكسي-)إيثيليكسيل(ثنائي إنتاج 
ت الخاضعة للرقابة في عام ستعماال من االثنائي بيروكسي ثنائي الكربوناتواصبح ). PVC(متعدد الفينيل ال

وستتم اإلزالة بتغيير عامل التصنيع .  المتخذ في االجتماع السابع عشر لألطرافXVII/6 بموجب المقرر 2005
 . هيدروكربونيديكانفي المرحلة الثانية لإلنتاج من رابع كلوريد الكربون إلى إيزودو

، سوف تكون رومانيا قد أنجزت إزالتها الستهالك رابع 2007من إخالل إنجاز هذا المشروع في عام  17
 هو آخر التطبيقات التي ما زال يستخدم فيها كربونات ثنائي البيروكسي -كسيلثنائي إيثيلهيكلوريد الكربون ألن 

 .رابع كلوريد الكربون كمادة خاضعة للرقابة
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 فق األولالمر

 
 113-موجز لتنفيذ اإلزالة التدريجية الستعمال رابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربون: 1الجدول 

  2006كانون األول /في ديسمبر) المرحلة األولى(كعاملي تصنيع 

  االستهالك السنوي

) استنفاد األوزونقدراتبأطنان (  

مصانععدد ال مواد  اإلجراءات 
مستنفدة 
 لألوزون

رقم  
 التطبيق

 المنتجات

2003 2004 2005 2006 2001 2006  
C3 CR 965 1,963.52 210.5 208 8 2 4 plants closed in 

2004 and 1 plant 
closed 2005, 1 plant 
closed in 2006 and 2 
still active 

C4 Endosulfan 359 0 0 0 2 0 Both closed in 2005 
C7 CSM 1,338 1,343.5 230.4 252 3 1 2 closed and 

dismantled, 1 for 
emission control 

C12 CP-70 694 225.4 0 0 12 0 11 closed and 1 
converted to non-
ODS 

C17 Ketotifen 6 0 0 0 1 0 Converted to non-
ODS technology 

CTC 

 Total 3,362 3,532.5 440.93 460   
CFC-113 C9 PTFE 21.5 13.5 4 0 6 0 1 plant merger, and 

5 converted to non-
ODS 

 
  حالة تنفيذ المرحلة الثانية: 2الجدول 

   2005-2001استهالك المواد المستنفدة لألوزون في كل تطبيق بين 
  2003وعدد خطوط اإلنتاج لكل تطبيق في عام 

 

المواد المستنفدة 
لألوزون 
 المستعملة

رقم 
  من المواد المستنفدة لألوزوناالستهالك السنوي المنتج التطبيق

إجمالي عدد 
خطوط 
  اإلنتاج

   2001 2002 2003 2004 2005 2003 
CTC PA19 Cyclodime 230.95 180.55 152.85 231.46 258.34 9 
CTC PA20 CPP 2,303.98 3,157.15 2,505.32 1,922.71 2,339.53 15 
CTC PA21 CEVA 188.68 208.22 225.08 313.98 271.27 4 
CTC PA22 MIC derivatives 718.35 627.58 574.54 724.08 724.49 6 
CTC PA23 MPB 623.23 587.61 679.95 632.26 631.59 3 
CTC PA24 DCMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
CTC PA25 Imidacloprid 487.54 726.10 264.81 148.25 180.71 4 
CTC PA26 Buprofenzin 213.09 199.38 316.87 437.98 457.13 3 
CTC PA27 Oxadiazon 14.25 24.70 57.00 5.00 23.27 3 
CTC PA28 CNMA 108.80 133.13 136.12 86.00 182.60 1 
CTC PA29 Mefenacet 22.24 8.11 6.93 12.51 36.26 1 
CTC PA30 DCBT 16.03 0.00 0.00 0.00  0.00 0 

  Sub-Total CTC tonnes 4,927.14 5,852.53 4,919.47 4,514.24 5,105.19 49 
BCM PA31 BPS 0.00 0.00 0.00 - - - 

  Total ODP tonnes 5,419.87 6,437.77 5,411.4 4,965.66 5,615.71 49 
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 2006 في عام XVII/8استخدام رابع كلوريد الكربون في تطبيقات عوامل التصنيع بموجب المقرر : 3الجدول 

  )طن متري(

 

رقم التطبيق في  رقم
XVIIالمقرر  /8 1تطبيقات عامل التصنيع   

المشتروات من 
رابع آلورید 
الكربون في 

، طن متري2006  

  جهة اإلبالغ

1 44 Prallethrin/ ES-Prallethrin 165.70  SEPA 
2 45 2-Methoxybenzoylchloride  19.80  SEPA 
3 46 O-Nitrobenzaldehyde / M-Nitrobenzaldehyde  420.48  SEPA 
4 49 Benzophenone 675.26  SEPA 
5 51 3-Methyl-2-Thiophenecarboxaldehyde  12.00  SEPA 
6 54 2-Thiophene ethanol 103.30  SEPA 
7 56 Levofloxacin 66.00  SEPA 
8 57 Cinnamic acid 247.58  SEPA 
9 59 3,5-DNBC/triiodoisophthalic 17.50  SEPA 
10 60 Fipronil 28.00  SEPA 
11 61 Processing of Aluminium, Uranium 67.20  SEPA 
12 63 3,3,3-trifluoropropene 638.64  SEPA 
13 64 Triphenylmethyl chloride 596.70  SEPA 
14 65 Tetrachloride dimethylmethane 300.72  SEPA 
15 66 4,4-difluorodiphenyl ketone 240.14  SEPA 
16 67 4-trifluoromethoxybenzenamine       357.11  SEPA 
17 68 1,2-benzisothiazol-3-ketone 280.60  SEPA 
18 68 1,2-Benzisothiazol-3-Ketone 205.30  SEPA 

  Total Table A-bis uses in MT 4,442.03    

 

                                                
  .XVII/8رر مكررًا من المق- حسبما حددت في الجدول ألف 1
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  2006استعمال رابع كلوريد الكربون لتطبيقات عوامل تصنيع جديدة محددة في عام : 4الجدول 

  )بأطنان معامل استنفاد األوزون(

 

رقم التطبيق في  رقم
XVIIالمقرر  /8 2 الجدیدةامل التصنيعوتطبيقات ع   

ع المشتروات من راب
آلورید الكربون في 

، طن متري2006  
 جهة اإلبالغ

31 NA Chloromethane-sulfoniceaster 3.90  SEPA 
32 NA 2-(p-Bromomethylphenyl) propionic acid 90.00  SEPA 
33 NA 2-methoxy-3-methylpyrazine 7.10  SEPA 
34 NA 4-(trifluorometoxy)aniline (TFAM) 82.93  SEPA 
35 NA 4-Bromoanisole 8.00  SEPA 
36 NA 4-Bromo-benzenesulfonyl 68.45  SEPA 
37 NA 4-Chloro-2-Trichloromethyl pyridine  30.00  SEPA 
38 NA Chloropyrazine 14.20  SEPA 
39 NA diamino pyrazole sulfate 20.00  SEPA 
40 NA Dichloro-p-cresol 29.40  SEPA 
41 NA Dope 190.00  SEPA 
42 NA Doxofylline 17.30  SEPA 
43 NA Ethly γ-chloroacetoacetate 75.57  SEPA 
44 NA Ethyl-4Chloroacetoacetate 20.00  SEPA 
45 NA Ozagrel 15.90  SEPA 
46 NA PVDF 36.38  SEPA 
47 NA Single-ester 3.00  SEPA 
48 NA Ticlopidine 19.80  SEPA 
49 NA Using as G.I. 9.90  SEPA 
50 NA β-Bromopropionicacid 3.00  SEPA 
51 NA Acrylamide (N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)（DAAM） 29.85  SEPA 
  Subtotal new process agent applications in MT 774.68    

 
 
 
 

                                                
  . سوف يتم استعراضها من جانب اجتماع األطراف وإضافتها إلى قائمة تطبيقات عوامل التصنيع في أحد االجتماعات بالمستقبل  2


