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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون التاسع االجتماع
  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥، فجني

  **من جدول األعمال املؤقت) ي (٣البند 
 لفريق ٢٠٠٩التقرير املرحلي لعام املوضوعات املتصلة بالقضايا املشمولة يف 

استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  :التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
قدم احملرز يف ختفيض االنبعاثات واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف للت

الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع والنظر يف توصيات الفريق بشأن إعفاءات 
 ) من تقرير االجتماع العشرين لألطراف١٠٠الفقرة (استخدامات عوامل التصنيع 

تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن التقدم 
احملرز يف ختفيض انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧عن الفترة 
 مذكرة من األمانة

 يف مرفق هذه املذكرة، تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد ،شرف األمانة بأن تعممتت
يف ختفيض انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة الناشئة األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن التقدم احملرز 

 لكي ينظر فيه الفريق العامل املفتوح ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧عن استخدامات عوامل التصنيع عن الفترة 
  .وتعمم األمانة هذا التقرير بصورته الواردة من دون حتريره رمسياً. العضوية

                                                        
  .أعيد إصدارها ألسباب فنية *

** UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1. 
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 املرفق

راف بشأن التقدم الذي أُحرز يف ختفيض تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األط
حتديث لفترة (انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع 

٢٠٠٧/٢٠٠٨(  

  ـةمقدم  - أوالً
 لالجتماع السابع عشر لألطراف الذي طالب جلنة XVII/6أُعد هذا التقرير عطفاُ على املقرر   - ١

صادي واللجنة التنفيذية بتبليغ الفريق العامل املفتوح العضوية يف خرباء التقييم التكنولوجي واالقت
، ويف كل سنة أخرى الحقة، إال إذا قررت األطراف عكس ٢٠٠٧اجتماعه السابع والعشرين عام 

ذلك، عن التقدم الذي أُحرز يف ختفيض انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة من استخدامات عوامل 
يض امللحقة للمواد اخلاضعة للرقابة؛ وعن تنفيذ وتنمية تقنيات ختفيض التصنيع؛ وعن كمية التعو

  .االنبعاثات واإلجراءات البديلة واملنتوجات اليت ال تستخدم مواد مستنفدة لألوزون
تتكون الوثيقة من حتديث لتقرير اللجنة التنفيذية الذي قٌدم إىل الفريق املفتوح العضوية يف   - ٢

وهي تعرض التقدم الذي أحرزه . شرين جتاوباً مع التكليف املذكور أعالهاجتماعه السابع والع
 من أجل ختفيض انبعاثات املواد ٥ ملساعدة بلدان املادة ٢٠٠٨الصندوق املتعدد األطراف حىت اية 

اخلاضعة للرقابة من استخدام عامل التصنيع إىل مستويات وافقت عليها اللجنة التنفيذية على أا قابلة 
كما (جناز بصورة معقولة وبطريقة جمدية التكاليف من دون التخلّي غري املتناسب عن البنية التحتية لإل

، مع ٢٠٠٨ و٢٠٠٧وهي تورد املشروعات واألنشطة اليت متّ متويلها عامي ). X/14ورد يف ااملقرر 
ي تورد أيضاً وه. معلومات عن مستوى التمويل املوافق عليه، وأثر مشروعات كهذه وتاريخ إمتامها

  .معلومات عن تقدم املشروعات اجلارية كما أبلغت عنه الوكاالت املنفذة
نظرت اللجنة التنفيذية يف مسودة هلذا التقرير يف اجتماعها السابع واخلمسني، ويف املقرر   - ٣
 طلبت من أمانة الصندوق أن تنجز التقرير، آخذة باحلسبان التعليقات اليت أوردها أعضاء ٥٧/٤١

وهذه الوثيقة هي التقرير النهائي عينه، الذي قدمته أمانة الصندوق إىل االجتماع التاسع . اللجنة
  .والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية بعدما وافق عليه رئيس اللجنة التنفيذية
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 عام ٥ة نظرة عامة على استخدامات عامل التصنيع للمواد املستنفدة لألوزون يف بلدان املاد  -ثانياً 
٢٠٠٥  

، والذي قُدم إىل االجتماع اخلامس XV/7يف التقرير األول الذي وضع جتاوباً مع املقرر   - ٤
والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، قدرت اللجنة التنفيذية أن جمموع استهالك املواد املستنفدة 

 طن من قدرات استنفاد 13.623، بنحو من ٢٠٠٣ عام ٥لألوزون كعامل تصنيع يف بلدان املادة 
 طن من قدرات استنفاد 10.538( باملئة منها استخدم يف ثالثة بلدان، الصني ٩٧األوزون، أُبلغ أن 

ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية )  طن من قدرات استنفاد األوزون2.268(، واهلند ) األوزون
  ).UNEP/OzL.Pro/WG/1/25/INF/4الوثيقة ) ( طناً من قدرات استنفاد األوزون٤٣٢(
 القائمة، كان جمموع االستهالك املبلغ عنه لرابع كلوريد الكربون ٧استناداً إىل بيانات املادة   - ٥

باستثناء مجهورية  (٢٠٠٧ عام ٥لعامل التصنيع ومجيع االستخدامات اخلاضعة للرقابة يف بلدان املادة 
أُبلغ أن سبعة وتسعني فاصل مخسة باملئة من وقد .  طن من قدرات استنفاد األوزون1.129.7) كوريا

)  طن من قدرات استنفاد األوزون707.3(هذا االستهالك كان يف جمموع أربعة بلدان، وبالتحديد اهلند 
)  طن من قدرات استنفاد األوزون79.1(واملكسيك )  طن من قدرات استنفاد األوزون265.1(والصني 

وأبلغت الصني اللجنة التنفيذية عن استخدام إضايف ). األوزون طن من قدرات استنفاد 50.3(والربازيل 
 يف تطبيقات ٢٠٠٨ طن من قدرات استنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون عام 1.118.6قدره 

وهذه . حمددة حديثاً ليست مصنفة حالياً كعوامل تصنيع يف املقررات ذات الصلة اخلاصة باألطراف
ا مواد أولية، وبالتايل غري خاضعة للرقابة وغري مضمنة يف بيانات االستخدامات حددت على أ

  .٧استهالك املادة 
 تورد متعناً يف االتجاهات العامة، ولكّنها قد ال تعكس كلياً ٧يف حني أن بيانات املادة   - ٦

 من ١١٣-استخدام رابع كلوريد الكربون وغريه من املواد اخلاضعة للرقابة مثل كلورو فلورو كربون
وهي تشمل املتبقي من استهالك غري عامل التصنيع، مثل االستخدام . أجل تطبيقات عامل التصنيع

وقد ال تتضمن االستخدام يف تطبيقات قد يعتربها العديد من اخلرباء التقنيني كعامل تصنيع . كمذيب
ذه املعلومات جيب أن يبلغ عنها ومثل ه. أكثر مما هو مادة أولية، اليت ليست استخداماً خاضعاً للرقابة

 بناء على مقرر الجتماع األطراف الذي يعرف االستخدامات احملددة كاستخدام ٧فقط كبيانات مادة 
وكانت مواد أخرى مستنفدة لألوزون ككلورو . عامل تصنيع، وبالتايل كاستخدام خاضع للرقابة

 اليت أبلغت عن هذا ٥ة بلدان املادة  قد استخدمت كعوامل تصنيع، إالّ أن أدل١١٣ّ-فلورو كربون
  .االستخدام هي أن استهالك مواد أخرى مستنفدة لألوزون كعامل تصنيع قد توقّف اآلن

متشياً مع الطريقة املتبعة يف إعداد التقرير إىل االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح   - ٧
 تأكيداً من جلنة اخليارات التقنية الكيماوية عما إذا العضوية  التمست أمانة الصندوق املتعدد األطراف

كانت أية معلومات متعلّقة باستخدام رابع كلوريد الكربون قد وردت وكانت إضافية للبيانات الواردة 
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وأفادت جلنة اخليارات التقنية الكيماوية أا تبلّعت من الصني عن ثالثة تطبيقات . ٧يف نطاق املادة 
وهلذا التاريخ مل تنظر األطراف . ٢٠٠٨ة ممكنة تستخدم رابع كلوريد الكربون عام عامل تصنيع إضافي

 أدناه تبين أن الصني ٢٣ولكن الفقرة . فيما إذا كانت هذه التطبيقات تشكّل استخدام عامل تصنيع 
وافقت على إزالة استهالك رابع كلوريد الكربون يف مجيع هذه التطبيقات ضمن املرحلة الثانية من 

  .مشروع رابع كلوريد الكربون الصيين
علّقت جلنة اخليارات التقنية الكيماوية أيضاً على غياب املعلومات من جانب أطراف عديدة   - ٨

وقد .  لألطرافX/14بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون اليت يتعلّق تبليغها بالتكليف حتت املقرر 
ادفة يف قياس احلجم والتبليغ بدقة لالنبعاثات املرتبطة يكون أحد األسباب لذلك الصعوبات العملية املص

 بالنسبة ملعظم العمليات الصناعية يف بلدان ٢٠٠٥وكما هو مبين يف تقرير عام . بالعمليات الصناعية
 اليت ليست استخدامات مواد أولية، فإن جممل كمية رابع كلوريد الكربون املضافة إىل العملية ٥املادة 

وهكذا فإن التبليغ عن كميات التعويض لكافة . ينبعث يف احمليط البيئي) التعويضكمية (كل سنة 
استخدامات رابع كلوريد الكربون، إذا طالبت به األطراف، سوف توفّر معلومات مماثلة لتلك املتعلقة 

الّت والبيانات املتعلقة بكميات التعويض متوفّرة طبقاً يف سج. X/14باالنبعاثات املطلوبة يف املقرر 
  .املصنع

يتضمن املرفق الثاين الئحة جبميع مشروعات عامل تصنيع رابع كلوريد الكربون اليت وافقت   - ٩
وكان جممل استهالك رابع كلوريد الكربون . عليها اللجنة التنفيذية، مبا يف ذلك خطط اإلزالة الوطنية

وأحدث . استنفاد األوزون طن من قدرات 40.843املضمن يف املشروعات عندما متّت املوافقة، 
 طن من قدرات استنفاد 5.848استهالك مبلغ عنه بالنسبة للمشروعات نفسها، اليت أُجنز معظمها، هو 

.  طن من قدرات استنفاد األوزون1.216األوزون، واالستهالك احملتمل املقدر لدى إمتام املشروعات هو 
ثات القصوى املتبقية لدى إمتام كافة املشروعات، ومبا أن االستهالك معادل لالنبعاثات، ستكون االنبعا
وجمموع الكلفة على عاتق الصندوق املتعدد . أقلّ من ثالثة باملئة من مستويات ما قبل املشروع

 دوالر أمريكي مبا يف ذلك كلفة إزالة إنتاج رابع 194.658.156األطراف بالنسبة هلذه األنشطة هو 
  .كلوريد الكربون يف الصني واهلند

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧املشروعات اجلديدة اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية عامي   -الثاً ث
 على مشروعني جديدين من أجل إزالة رابع ٢٠٠٨ و٢٠٠٧وافقت اللجنة التنفيذية عامي   - ١٠

  :كلوريد الكربون يف تطبيقات عامل التصنيع، على النحو املبين أدناه
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الوكالة   املشروع  البلد

  املنفذة
مستوى التمويل   تاريخ املوافقة

  )دوالر أمريكي(
  األثر

أطنان من (
قدرات استنفاد 

  )األوزون

  تاريخ اإلمتام

إزالة رابع كلوريد   الربازيل
الكربون كعامل تصنيع 

يف تطبيقَني يف مصنع 
Braskem 

نيسان / أبريل١١  يوئندييب
٢٠٠٨  

1.178.544 ٢٠٠٢  ٢٩٧  
مشروع (

  )رجعي

ن أجل مشروع جامع م  املكسيك
إزالة ائية لرابع كلوريد 

  الكربون

متوز / يوليو٢٧  يونيدو
٢٠٠٧  

  : خمطط له  87.29  1.518.094
 ٢٠٠٨اية 
  : حالياً
  ٢٠٠٩اية 

  املشروع يف الربازيل
إن التطبيقَني اللذين استخدم فيهما رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع يف مشروع الربازيل   - ١١

وكال . يد الفينيل وحذف ثالثي كلوريد النيتروجني خالل إنتاج الكلوركانا إنتاج مونومر كلور
ويف . واملشروع هو رجعي.  لألطرافXIX/15التطبيقني مضمنان كاستخدامات عامل تصنيع يف املقرر 

  .٢٠٠٢كلّ حالة متّ تنفيذ األنشطة الضرورية إلزالة استهالك رابع كلوريد الكربون عام 
نومر كلوريد الفينيل، أجري تعديل على العملية أدى إىل وقف استخدام بالنسبة إلنتاج مو  - ١٢

وبالنسبة إلنتاج الكلور أُجريت ختفيضات يف االنبعاثات من أجل . رابع كلوريد الكربون يف العملية
وقد أفاد البلد والوكالة املنفذة أن . حتسني فعالية تدمري رابع كلوريد الكربون املستخدم يف العملية

وقد أُبلغ أن فعالية التدمري احلالية . وجيا التدمري متوافقة مع متطلبات التدمري اليت حددا األطرافتكنول
  . باملئة98.4واحملسنة خفّضت استخدام الشركة لرابع كلوريد الكربون بنسبة 

يف هذا السياق عمدت حكومة الربازيل على احلد من االستهالك جلميع تطبيقات عامل   - ١٣
أطنان من رابع كلوريد الكربون، " صفر"ع اليت وافق عليها اجتماع األطراف حىت اآلن إىل التصني

باستثناء االستخدام السنوي إلنتاج الكلور لكمية طنني اثنني من قدرات استنفاد األوزون سنوياً، ومبا 
دف إزالة ، وهو التاريخ الذي جيري فيه تغيري عملية رقابة االنبعاثات ٢٠١٣يف ذلك حىت عام 

وقد . استخدام رابع كلوريد الكربون من دون أن يتكبد الصندوق املتعدد األطراف أية كلفة إضافية
تعهدت حكومة الربازيل أيضاً أن تبلغ عن البيانات الناجتة بشأن كميات رابع كلوريد الكربون املدمرة 

ياً إىل أمانة األوزون كجزء من وكذلك عن استرياد رابع كلوريد الكربون من أجل هذا التطبيق، سنو
  .٧تبليغ بيانات املادة 
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إن موافقة اللجنة التنفيذية على مشروع الربازيل وإجراءات األداء والتبليغ ذات الصلة، تعترب   - ١٤
 الجتماع األطراف ، الذي ذُكر فيه أن اللجنة التنفيذية قد X/14متوافقة مع الطلب الذي يف املقرر 

ارات لتخفيض انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة من استخدام عامل التصنيع اخلاص تنظر يف جمموعة خي
، إىل مستويات وافقت عليها اللجنة التنفيذية على أن تكون معقولة اإلجناز بطريقة ٥بأطراف املادة 

يل لكمية وبالتايل، فإن استخدام الرباز. جمدية للتكاليف من دون التخلّي غري املتناسب عن البنية التحتية
 طن من قدرات استنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون سنوياً، وكذلك الواردات ٢أقصاها 

 من أجل إنتاج الكلور، هو متوافق مع املقرر ٢٠١٣ واية عام ٢٠١٠الضرورية ذات الصلة، بني عام 
14/Xلألطراف، وأنه بالتايل لن يشكل استهالكاً مبفهوم الربوتوكول .  

   املكسيكاملشروع يف
 طناً من قدرات استنفاد األوزون من ٨٧إن املشروع يف املكسيك ينطوي على استخدام قرابة   - ١٥

وينطوي املشروع على إجراء تغيري على . رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع يف جمال إنتاج الكلور
جلدول الزمين للتنفيذ وا. العملية، وبعد تنفيذه، لن يعود هنالك أي استخدام لرابع كلوريد الكربون

ولكن الوكالة املنفذة أفادت عن مصادفة . ٢٠٠٨كان يتوقع أصالً إمتام التغيري يف العملية خالل عام 
ومن دون اإلساءة إىل التبليغ يف الوقت . ٢٠٠٩تأخريات، وبات خمططاً اآلن أن ينجز التحويل عام 

، ٢٠٠٧هالك رابع كلوريد الكربون عام املناسب من جانب حكومة املكسيك للبيانات املتعلقة باست
تشري املعلومات املسبقة اليت أوردا املكسيك أن التأخري يف تنفيذ املشروع قد تكون له انعكاسات 

، كما هو مبين يف خطة ٢٠٠٨للصني بالنسبة لتحقيق حدود استهالك رابع كلوريد الكربون لعام 
  .اف لألطرXVIII/30العمل املوافق عليها يف املقرر 

  ٢٠٠٧حالة تنفيذ املشروعات والربامج اجلارية املوافق عليها قبل عام   -رابعاً 

املرحلتان األوىل (خطة الصني القطاعية إلزالة تطبيقات عامل تصنيع املواد املستنفدة لألوزون 
  )والثانية

ستتم إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع يف الصني بواسطة خطة قطاعية على   - ١٦
وقد متّت املوافقة من حيث املبدأ . مرحلتني، دف إزالة كلّ من إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون

 مليون دوالر 69.9تشرين الثاين ، بكلفة إمجالية قدرها /على املرحلة األوىل من اخلطة القطاعية يف نوفمرب
 طن من رابع كلوريد 5.049أمريكي من أجل ختفيض اإلنتاج واالستهالك املبلغ عنه آنذاك وقدره 

، وإلزالة ٢٠١٠ طن من قدرات استنفاد األوزون على األكثر مع حلول عام ٢٢٠الكربون، إىل كمية 
 كعامل تصنيع مع ١١٣- طن من قدرات استنفاد األوزون ملادة كلورو فلورو كربون17.2استهالك 

 ٢٠٠٥تشرين الثاين /ية يف نوفمربومتّت املوافقة من حيث املبدأ على املرحلة الثان. ٢٠٠٦حلول عام 
 طن من 22.190 مليون دوالر أمريكي لتخفيض استهالك إضايف يصل إىل 49.9بكلفة إمجالية قدرها 
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قدرات استنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون لعامل التصنيع والستخدامات غري حمددة، إىل 
  .٢٠١٠لول عام  طن من قدرات استنفاد األوزون مع ح٩٩٤مستوى أقصى قدره 

  املرحلة األوىل من اخلطة القطاعية يف الصني
كانون األول /متّت املوافقة على املرحلة األوىل لقطاع عامل التصنيع يف الصني يف ديسمرب  - ١٧

 ١١٣- من تطبيقات عامل تصنيع رابع كلوريد الكربون وكلورو فلورو كربون٢٥ ملعاجلة ٢٠٠٢
 3.382وجمموع استهالك رابع كلوريد الكربون الذي أُبلغ أنه . X/14 من املقرر Aالواردة يف الالئحة 

 طن من قدرات استنفاد األوزون عام 482.99، خفّض إىل ٢٠٠٣طن من قدرات استنفاد األوزون عام 
  .٢٠٠٦ عام ١١٣-وقد توقّف استهالك كلورو فلورو كربون. ٢٠٠٨
 اليت كانت تستخدم رابع كلوريد ٣٢  من املصانع الـ٢٩لقد أُجنزت اإلزالة الكاملة يف   .١٨

، عن طريق، إما إقفال املصنع، أو ٢٠٠١ كعامل تصنيع عام ١١٣-الكربون وكلورو فلورو كربون
ومثّة ثالثة مصانع باقية تنتج وتستخدم . التحويل إىل عمليات غري معتمدة على مواد مستنفدة لألوزون

تاج املطاط املكلور وكلوروسولفونيتيد بولييتيلني كميات من رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع يف إن
)CSM (من ضمن األهداف احملددة يف اخلطة القطاعية املوافق عليها، كما هو مبني أدناه.  

  تطبيق  إسم الشركة
  عامل التصنيع

   ٢٠٠٨االستهالك عام 
  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

Jilin Chemical Industrial Co., Ltd. لفونيتيد كلوروسو
  بوليتيلني

284.99  

Jiangsu Fasten Fine Chemical Co. Ltd 110.00  مطاط مكلور  
Shanghai Chlor Alkali 88.00   مطاط مكلور  

 482.99    اموع

أدت التحسينات املؤقتة يف تكنولوجيا رقابة االنبعاثات يف املصنعني اللذين ينتجان املطاط   - ١٩
 طن متري من رابع كلوريد الكربون لكلّ 0.21 إىل 0.20نبعاثات إىل مستوى من املكلور إىل ختفيض اال

ولكن هذين املنتجني للمطاط املكلور وقّعا عقوداً مع وزارة محاية . طن متري من املطاط املكلور املنتج
  .٢٠٠٩البيئة يف الصني إلقفال اإلنتاج عام 

 ختفيض مستوى انبعاثات رابع كلوريد  يواجه صعوبات يفCSMمازال املصنع الذي ينتج   - ٢٠
 أدت إىل ٢٠٠٨ويشري تقرير التحقّق الذي أمنته الوكالة املنفذة أن اجلهود املبذولة عام . الكربون

 طن متري من رابع كلوريد الكربون للطن 0.3خفض مستوى انبعاثات رابع كلوريد الكربون إىل 
ولكن هذا املستوى يبقى . 0.35 – 0.32كمية السابقة  املنتج، باملقارنة مع الCSMاملتري الواحد من 

وقد أُبلغ فريق .  املنتجCSM طن متري املفضل للطن املتري الواحد من 0.06أعلى بكثري من مستوى 
 لتحويل العملية إىل تكنولوجيا مائية ٢٠٠٨ أن قراراً اتخذ عام ٢٠٠٩كانون الثاين /التحقق يف يناير

  .وريد الكربونسوف تلغي استخدام رابع كل
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  املرحلة الثانية من اخلطة القطاعية
استناداً إىل ما ورد يف تقارير سابقة، فاملرحلة الثانية اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية يف   - ٢١

، تستهدف رابع كلوريد الكربون الذي تستهلكه تطبيقات عوامل التصنيع ٢٠٠٥تشرين الثاين /نوفمرب
 لالجتماع اخلامس عشر لألطراف، وسوف ختفض االستهالك اإلمجايل لرابع XV/6كما ورد يف املقرر 

طن من قدرات  22.190كلوريد الكربون يف هذه االستخدامات من كمية قصوى مسموح ا قدرها 
وقد .  وما بعد٢٠١٠ طن من قدرات استنفاد األوزون عام ٩٩٤ إىل ٢٠٠٦استنفاد األوزون عام 

 طن من رابع 14.300 احتياطياً من أجل استهالك ٢٠٠٦سموح به لعام تضمن االستهالك األقصى امل
كلوريد الكربون يتعلّق باستخدامات كانت تعترب يف ذاك الوقت كتطبيقات عوامل تصنيع حمتملة ينظر 

واجلدول أدناه يورد الئحة .  طن إضافية من استهالك غري حمدد٩٤٥فيها اجتماع األطراف، وكمية 
لكل تطبيق، وعدد املؤسسات اليت ٢٠٠٧دة ، واستهالك رابع كلوريد الكربون عام بالتطبيقات احملد 

  .٢٠٠٨أب /مازالت تنتج بتاريخ أوغسطس

  االستهالك السنوي  التطبيق
  )أطنان مترية(

  اإلجراءات  عدد خطوط االنتاج

    ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  ٢٠٠٧  ٢٠٠٣  سنة البيانات
Cyclodime 152.85 15.30 9 9 ة أوقفت إنتاج رابع مجيع املصانع التسع

كلوريد الكربون وسيتم اإلقفال خالل 
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨

CPP/CEVA 2,730.40 2,303.22 18 )  مبا يف
ذلك ثالثة 

 )جديدة

   مصانع أُقفلت وفُككت١٠ 8
   مصانع توقفت عن اإلنتاج ٣
   مازالت تنتج٥

MIC 574.54 1,036.98 6 5 مصنع واحد أُقفل وفُكك  
MPB 679.95 283.73 3 1 أوقفا اإلنتاج وفُككا٢   

 بعدما ينفد خمزون ٢٠٠٨ سيتوقف عام ١
  رابع كلوريد الكربون

Imidacloprid 264.81 198.20 4 1 متّ حتويله١   
   أُقفال وفُكّكا٢

Buprofenzin 316.87 367.73 3 1 أُقفال وفُكّكا٢   
Oxadiazon 57.00 0 3 0 توقف بسبب اإلفالس١   

   أُقفال وفُكّكا٢
CNMA 136.12 388.75 1 1   
Mefenacet 6.93 0.00 2 0 متّ حتويله واآلخر فُكّك١   
DCBT 0.00 0.00 0 0   

   26 49 593.91  ,4 4,919.47 اموع

، وهي ٢٠٠٩استمرت االستراتيجية من أجل حتقيق التخفيضات الضرورية يف اإلنتاج خالل   - ٢٢
 قائمة على مواد مستنفدة لألوزون، أو إقفال بصورة سائدة عن طريق التحويل إىل تكنولوجيا غري

وتبلغ الوكالة املنفذة أن التكنولوجيا غري القائمة على مواد مستنفدة لألوزون ليست مكتملة . املصنع
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 املكلور EVAو) CPP(النضج من أجل التنفيذ يف ثالثة تطبيقات باقية، وبالتحديد بوليربوبني املكلور 
)CEVA ( ومشتقاتMICومبيدات carbamic ester series pesticides . إمنا عمدت الصني على تلبية

حدود استهالك رابع كلوريد الكربون يف اخلطة القطاعية هلذه التطبيقات الثالثة حسب احلاجة من 
  .خالل تأخريات يف اإلنتاج أو إقفال للمصانع

قات عوامل التصنيع املدرجة  لتطبي٢٠٠٦تعقيباً على نتائج االستقصاء املتعلق باالستهالك عام   - ٢٣
 وأي تطبيقات أخرى مل تكن قد حددت عند املوافقة على XVII/8مكرر من املقرر -Aيف اجلدول 

 على ختفيض هدف رقابة استهالك رابع ٥٢/٣٢املرحلة الثانية، وافقت اللجنة التنفيذية يف املقرر 
ع األخرى غري تلك التطبيقات املدرجة كلوريد الكربون الوطين السنوي جلميع تطبيقات عوامل التصني

 طن من قدرات 6.600 طن من قدرات استنفاد األوزون إىل 14.300يف املرحلتني األوىل والثانية، من 
وتتعهد الصني أيضاً بإزالة استهالك رابع كلوريد الكربون يف هذه التطبيقات مع اية . استنفاد األوزون

. ة، من دون أية كلفة إضافية للصندوق املتعدد األطراف كجزء من مشروع املرحلة الثاني٢٠٠٩
واجلدول يف امللحق األول يورد الئحة جبميع استخدامات رابع كلوريد الكربون اليت حددا الصني 
وأبلغت عنها اللجنة التنفيذية يف التقارير املرحلية للخطة القطاعية على أا تطبيقات عوامل تصنيع 

  .XIX/15 و X ،6/XV ،8/XVII/14 املدرجة يف املقررات حمتملة، إضافة إىل تلك

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
إن اخلطة القطاعية إلزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون يف مجهورية كوريا الشعبية   - ٢٤

ملوافقة ، كما متّت ا٢٠٠٣ديسمرب /الدميقراطية كانت قد حصلت أصالً على املوافقة يف كانون األول
 فقط بكلفة إمجالية على حساب الصندوق املتعدد األطراف قدرها ٢٠٠٦على خطة تكميلية عام 

 طن من قدرات استنفاد األوزون 2.027وكان جمموع اإلزالة يف إطار اخلطة .  دوالر أمريكي7.061.932
 أجل  طن تقريباً من قدرات استنفاد األوزون كانت من٢٢٨من رابع كلوريد الكربون منها 

وقد . ٢٠٠٥وقد توقّف إنتاج رابع كلوريد الكربون عام . استخدامات عوامل تصنيع موافق عليها
وهكذا فإن كلّ . ٢٠٠٨أُنشئت املخازين قبل توقّف اإلنتاج، ولكنها استخدمت بكاملها قبل اية 
  .استخدامات رابع كلوريد الكربون، مبا يف ذلك كعامل تصنيع، قد توقّفت اآلن

لكن، ومع أن استخدام رابع كلوريد الكربون قد توقف، مل يكن ممكناً املضي بتحويل و  - ٢٥
 ألن Sinuiju Chemical Fibre Complex و Vinalon Factory Complex 2.8تطبيقَي عامل تصنيع اثنني يف 

 بعض مفردات املعدات اليت متّ شراؤها من أجل التحويل اعتربت أا تقع ضمن قيود االستخدام
املزدوج لالتفاقية الدولية بشأن األسلحة الكيميائية اليت مل تنضم إليها مجهورية كوريا الشعبية 

  .الدميقراطية حىت اآلن
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تقوم الوكالة املنفذة باختاذ اخلطوات الالزمة للتصرف باملعدات اليت ال ميكن توريدها   - ٢٦
ت اللجنة التنفيذية اال مفتوحاً، يف حال مل إضافة إىل ذلك ترك. جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

تتمكن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من إمتام التحويل يف املصنعني، ليعيد البلد تقدمي طلب حتويل 
من أجل هاتني املؤسستني يف مهلة ال تتجاوز االجتماع التاسع واخلمسني، إذا متّ العثور على ج بديل 

 للحياة اقتصادياً، وشرط أن ينجز البلد يف أي حال االمتثال باجلدول الزمين إلزالة يكون صاحلاً وقابالً
واللجنة التنفيذية مل تتسلّم حىت اآلن طلباً كهذا، . رابع كلوريد الكربون اخلاص بربوتوكول مونتريال

هورية  جلم٢٠٠٩وليست هنالك مشروعات مرتقبة لرابع كلوريد الكربون يف خطة أعمال يونيدو لعام 
  .كوريا الشعبية الدميقراطية

  اهلنـــد
إن إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع يف اهلند ختضع حالياً لإلجناز بواسطة خطة   - ٢٧

وكانت اخلطة القطاعية قد . قطاعية إلزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون على حد سواء
 مليون دوالر ٥٢ بكلفة إمجالية قدرها ٢٠٠٣متوز /حصلت على موافقة، من حيث املبدأ، يف يوليو

ومبوجب هذا الربنامج، تعهدت اهلند بتخفيض استهالك رابع كلوريد الكربون املستخدم . أمريكي
مع حلول " صفر" طن من قدرات استنفاد األوزون إىل 11.505كعامل تصنيع وكمذيب من خط أساس 

امات عوامل املذيبات والتصنيع كليهما قد خفّض  كان استهالك استخد٢٠٠٧ومع اية . ٢٠١٠عام 
 أطنان من قدرات استنفاد األوزون، بالتوافق مع املستوى األقصى املبين يف االتفاق بني ٧٠٧إىل 

  .حكومة اهلند واللجنة التنفيذية
ويف .  تطبيقاً إفرادياً من تطبيقات عوامل التصنيع على أا مؤهلة للتمويل١٧متّ حتديد جمموع   - ٢٨

كلّ حالة كانت إزالة استخدام رابع كلوريد الكربون قد متّت أو ستتم بتغيري العامل الستخدام مذيب 
وقد . وال يشمل التخطيط أية تكنولوجيات خلفض االنبعاثات. غري معتمد على مواد مستنفدة لألوزون

لة منفذة عامي  كوكاالدويلأُجنزت ثالثة مشروعات حتويل النتاج مطاط مكلور، بواسطة البنك 
وهنالك أربعة عشر تطبيقاً لعامل تصنيع من أجل إنتاج جمموعة من املنتوجات . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦

طن من قدرات  ٦٠الكيميائية والصيدالنية، ينطوي على استهالك إمجايل لرابع كلوريد الكربون قدره 
 ٢٠٠٨ويف عام . ٢٠٠٧م ، إما قد أُجنزت أو شارفت اإلجناز يف اية عا٢٠٠٦استنفاد األوزون عام 

 طن ٢٦٨كان االستهالك األقصى لرابع كلوريد الكربون املسموح به يف إطار اتفاق اخلطة القطاعية 
، مبا يف ٢٠٠٨وسيتم التبليغ عن أداء اهلند يف إكمال برنامج التنفيذ لعام . من قدرات استنفاد األوزون

متوز / واخلمسني للجنة التنفيذية يف يوليوذلك مستوى االستهالك املخفّض، إىل االجتماع الثامن 
٢٠٠٩.  
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  رومانيــا
كانت خطة إدارة اإلزالة النهائية إلزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون من أجل   - ٢٩

 بكلفة ٢٠٠٥تشرين الثاين /  يف نوفمرباملوافقةاستخدامات عوامل التصنيع يف رومانيا قد حصلت على 
ووفقاً للجدول الزمين لتنفيذ املشروع، أكدت الوكالة . ن دوالر أمريكي  مليو3.44إمجالية قدرها 

) DEHPC(املنفذة أن إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع يف صنع املادة الوسيطة 
di(ethylhexyl)-peroxydicarbonate اية عام وقد اكتملت اإلزالة بواسطة تغيري . ٢٠٠٧ توقف مع

  . من رابع كلوريد الكربون إىل أيزودوديكان اهليدروكربوينعامل التصنيع
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  املرفق األول

استخدام رابع كلوريد الكربون يف الصني من أجل تطبيقات عوامل تصنيع غري مضمنة يف املقررات 
14/X ،6/XV ،8/XVII15 و/X1X) أطنان مترية(  

Chloromethane-sulfonic ester  0 
4-Bromo-benzenesulfonyl  0 

4-Chloro-2-Trichloromethyl pyridine  0 
diamino pyrazole sulphate  0 

Ozagrel  0 
Single-ester  0 

Using as G.I.  0 
β-Bromopropionic acid  0 

Acrylamide (N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)) - DAAM  0 
Fipronil 0 

2-Thiophene ethanol 0 
1,2-Benzisothiazol-3-ketone 0 

2-methoxy-3-methyl pyrazine  4.8 
4-Bromoanisole  5 
Chloropyrazine  9.9 

3,5-DNBC/triiodoisophthalic 10 
3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde 14.5 

Doxofylline  15 
Ticlopidine 15 

2-Methoxybenzoyl chloride 22 
PVDF  23.3 

Levofloxacin 27 
Dichloro-p-cresol  29.9 

2-Chloro-5-trifluoromethyloxy pyridine 33 
2-(p-Bromomethylphenyl) propionic acid  50 

Ethyl-γ-chloroacetoacetate  75.6* 
4-(trifluorometoxy)aniline (TFAM)  90 

Ethyl-4-chloroacetoacetate  161.4 
Dope  200 

 786.4 ن لتطبيقات إضافيةجمموع استخدام رابع كلوريد الكربو
 

 ٢٠٠٨بيانات غري متوفرة لعام : ٢٠٠٦رقم من عام / *= مالحظة* 
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  املرفق الثاين
  انبعاثات رابع كلوريد الكربون أُُزيلت بواسطة مشروعات وافقت عليها اللجنة التنفيذية

  تاريخ املوافقة  عنوان املشروع  الوكالة  البلد
  

املوافق جمموع املبالغ 
عليها من حيث املبدأ 

مبا ) دوالر أمريكي(
يف ذلك تكلفة 
  مساندة الوكالة

أطنان من قدرات 
استنفاد األوزون 

جتب إزالتها 
بأطنان قدرات (

  )استنفاد األوزون

أحدث مشروع 
أُبلغ عنه أو 

االستهالك الوطين 
أطنان من قدرات (

  )استنفاد األوزون

تقدير االستهالك 
  /النهائي

أطنان  (١اتاالنبعاث
من قدرات استنفاد 

  )األوزون

  التعليقات

برنامج   الربازيل
األمم 

املتحدة 
اإلمنائي 

  )يوئندييب(

إزالة رابع كلوريد 
الكربون كعامل تصنيع 

يف تطبيقني يف مصنع 
Braskem  

 نيسان/أبريل
٢٠٠٨  

1,178,544 297 50.3 
 )٢٠٠٧وطين (

استهالك متبق لطنني من أطنان  2.0
فاد األوزون قدرات استن

مع " صفر"سوف يخفّض إىل 
 بواسطة تغيري ٢٠١٣اية 

العملية من دون تكلفة 
  .للصندوق

البنك   كولومبيا
الدويل 

لإلنشاء 
  /والتعمري

يوئندييب 
  )حمول(

إزالة رابع كلوريد 
الكربون كعامل تصنيع 

يف حذف ثالثي كلوريد 
النتروجني خالل إنتاج 

 Prodesalالكلور يف 

S.A.  

  تشرين الثاين/ربنوفم
٢٠٠٥  

124,783 2.0 0.6 
 )٢٠٠٧وطين (

  .مشروع مل يكتمل بعد 0

البنك   اهلند
الدويل 

لإلنشاء 
  والتعمري

إزالة استخدام رابع 
كلوريد الكربون كعامل 

تصنيع يف إنتاج 
 Exelإندوسولفان يف 

Industries Limited  

   غري وارد 0 375.0 366,000  ١٩٩٩ متوز/يوليو
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  تاريخ املوافقة  عنوان املشروع  الوكالة  البلد
  

املوافق جمموع املبالغ 
عليها من حيث املبدأ 

مبا ) دوالر أمريكي(
يف ذلك تكلفة 
  مساندة الوكالة

أطنان من قدرات 
استنفاد األوزون 

جتب إزالتها 
بأطنان قدرات (

  )استنفاد األوزون

أحدث مشروع 
أُبلغ عنه أو 

االستهالك الوطين 
أطنان من قدرات (

  )استنفاد األوزون

تقدير االستهالك 
  /النهائي

أطنان  (١اتاالنبعاث
من قدرات استنفاد 

  )األوزون

  التعليقات

منظمة   اهلند
األمم 

املتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
  )يونيدو(

حتويل رابع كلوريد 
الكربون كمذيب تصنيع 

إىل ثنائي كلوريد 
 Satyaاإليتيلني يف 

Deeptha 

Phamaceuticals 

Ltd., Humnabad 

كانون /ديسمرب
  ٢٠٠٠ األول

   غري وارد 0 27.9 260,133

حتويل رابع كلوريد   يونيدو  اهلند
الكربون كمذيب تصنيع 

 ثالثي كلورو امليتان إىل
 M/S Alpha Drugsيف 

India Ltd. Patiala 

كانون /ديسمرب
  ٢٠٠٠ األول

   غري وارد 0 69.7 145,505

حتويل رابع كلوريد   يونيدو  اهلند
الكربون كمذيب تصنيع 

إىل ثنائي كلوريد 
 Svis Labs  االيتيلني يف

Ltd., Ranipet  

كانون /ديسمرب
  ٢٠٠٠ األول

    واردغري 0 54.2 249,463

حتويل رابع كلوريد   يونيدو  اهلند
الكربون كمذيب تصنيع 

إىل ثايت كلوريد 

كانون /ديسمرب
  ٢٠٠٠ األول

   .غري وارد 0 94.6 288,180
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  تاريخ املوافقة  عنوان املشروع  الوكالة  البلد
  

املوافق جمموع املبالغ 
عليها من حيث املبدأ 

مبا ) دوالر أمريكي(
يف ذلك تكلفة 
  مساندة الوكالة

أطنان من قدرات 
استنفاد األوزون 

جتب إزالتها 
بأطنان قدرات (

  )استنفاد األوزون

أحدث مشروع 
أُبلغ عنه أو 

االستهالك الوطين 
أطنان من قدرات (

  )استنفاد األوزون

تقدير االستهالك 
  /النهائي

أطنان  (١اتاالنبعاث
من قدرات استنفاد 

  )األوزون

  التعليقات

 Doctorsااليتيلني يف 

Organic Chemicals 

Ltd., Tanuku  
حتويل رابع كلوريد  يونيدو  اهلند

الكربون كعامل تصنيع 
إىل أحادي كلوريد 

 M/S  البرتين يف

Benzo Chemical 

Industries, Tarapore  

   غري وارد 0 23.0 136,786  ٢٠٠١ متوز/يوليو

حتويل رابع كلوريد  يونيدو  اهلند
الكربون كعامل تصنيع 

إىل أحادي كلوريد 
 Pradeep  البرتين يف

Shetye Ltd., 

Alibagh  

   غري وارد 0 133.9 279,001  ٢٠٠١ متوز/يوليو

رابع كلوريد حتويل  يونيدو  اهلند
الكربون كعامل تصنيع 

إىل ثاين كلوريد 
 Chiplunااليتيلني يف 

Fine Chemicals 
Ltd., Ratnagiri  

   غري وارد 0 16.7 155,830  ٢٠٠١متوز /يوليو
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  تاريخ املوافقة  عنوان املشروع  الوكالة  البلد
  

املوافق جمموع املبالغ 
عليها من حيث املبدأ 

مبا ) دوالر أمريكي(
يف ذلك تكلفة 
  مساندة الوكالة

أطنان من قدرات 
استنفاد األوزون 

جتب إزالتها 
بأطنان قدرات (

  )استنفاد األوزون

أحدث مشروع 
أُبلغ عنه أو 

االستهالك الوطين 
أطنان من قدرات (

  )استنفاد األوزون

تقدير االستهالك 
  /النهائي

أطنان  (١اتاالنبعاث
من قدرات استنفاد 

  )األوزون

  التعليقات

حتويل رابع كلوريد  يونيدو  اهلند
الكربون كعامل تصنيع 

إىل أُحادي كلوريد 
 FDCالبرتين يف 

Limited, Roha  

   غري وارد 0 34.1 238,371  ٢٠٠١ متوز/يوليو

حتويل رابع كلوريد   يونيدو  اهلند
الكربون كعامل تصنيع 

إىل أُحادي كلوريد 
 GRDالبرتين يف 

Chemicals Ltd., 

Indore, M.P.  

   غري وارد 0 17.9 127,667  ٢٠٠١ متوز/يوليو

البنك   اهلند
الدويل 

لإلنشاء 
  والتعمري

حتويل صنع املطاط 
 املكلور من رابع كلوريد
الكربون إىل عملية غري 

معتمدة على مواد 
مستنفدة لألوزون يف 

Rishiroop Organics 

Pvt. Ltd.  

   غري وارد 0 248.8 2,074,300  ٢٠٠١ متوز/يوليو

حتويل رابع كلوريد   يونيدو  اهلند
الكربون كعامل تصنيع 

كانون /ديسمرب
  ٢٠٠١ األول

   غري وارد 0 38.5 385,367
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  تاريخ املوافقة  عنوان املشروع  الوكالة  البلد
  

املوافق جمموع املبالغ 
عليها من حيث املبدأ 

مبا ) دوالر أمريكي(
يف ذلك تكلفة 
  مساندة الوكالة

أطنان من قدرات 
استنفاد األوزون 

جتب إزالتها 
بأطنان قدرات (

  )استنفاد األوزون

أحدث مشروع 
أُبلغ عنه أو 

االستهالك الوطين 
أطنان من قدرات (

  )استنفاد األوزون

تقدير االستهالك 
  /النهائي

أطنان  (١اتاالنبعاث
من قدرات استنفاد 

  )األوزون

  التعليقات

إىل سايكلوهكسان يف 
Amoli Organics 

Limited, Mumbai  
مشروع جامع من أجل   يونيدو  مكسيكو

اإلزالة النهائية لرابع 
  كلوريد الكربون

 79.1 87.3 1,518,094  ٢٠٠٧ متوز/يوليو
(A7-2007)  

اإلمتام متوقّع اآلن مع اية  0
٢٠٠٩  

حتويل رابع كلوريد   يونيدو  باكستان
الكربون كمذيب تصنيع 

 -٢، ١إىل 
 يف ديكلوروإيتان

Himont Chemicals 

Ltd.  

كانون /ديسمرب
  ٢٠٠١ األول

   غري وارد 0 80.0 485,701

  2.0  130.0  1,600.6  8,013,725  اموع الفرعي
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جمموع املبالغ املوافق   تاريخ املوافقة  عنوان املشروع  الوكالة  البلد

عليها من حيث املبدأ 
ا مب) دوالر أمريكي(

يف ذلك تكلفة 
  مساندة الوكالة

أطنان من قدرات 
استنفاد األوزون 

بأطنان (جتب إزالتها 
قدرات استنفاد 

  )األوزون

أحدث مشروع أُبلغ 
عنه أو االستهالك 

أطنان من (الوطين 
قدرات استنفاد 

  )األوزون

 االستهالكتقدير 
  /النهائي

 ١االنبعاثات
أطنان استنفاد (

  )األوزون

  التعليقات

  طاعيةخطط ق
البنك الدويل   الصني

لإلنشاء 
  والتعمري

إزالة انتاج واستهالك رابع 
كلوريد الكربون لعامل 
التصنيع وغري ذلك من 
استخدامات غري حمددة 

  )املرحلة األوىل(

تشرين /نوفمرب
  الثاين

٢٠٠٢  

69,875,000 
 )إنتاج واستهالك(

5,049 481.7 
(2007) 

2202 

البنك الدويل   الصني
لإلنشاء 
  والتعمري

الة انتاج واستهالك رابع إز
كلوريد الكربون لعامل 
التصنيع وغري ذلك من 
استخدامات غري حمددة 

  )املرحلة الثانية(

تشرين /نوفمرب
  ٢٠٠٢الثاين 

49,987,500 
 )إنتاج واستهالك(

22,190 4,593.9 
(2007) 

9943 

 

أبلغت الصني عن استخدام 
 طن من 1.118.6ره إضايف قد

قدرات استنفاد األوزون من 
رابع كلوريد الكربون عام 

، من أجل تطبيقات ٢٠٠٨
جديدة غري موافق عليها، 
تعتربها أا استخدامات 

وهذه . عامل تصنيع
االستخدامات سوف تزال 

 يف نطاق ٢٠٠٩مع اية 
  .مشروع املرحلة الثانية

البنك الدويل   اهلند
لإلنشاء 
  /والتعمري
  /فرنسا
  /أملانيا
  اليابان

ة رابع كلوريد خطة إزال
الكربون لقطاعي 
  االستهالك واإلنتاج

متوز /يوليو
٢٠٠٣  

 56,279,999 
 )إنتاج واستهالك(

11,505 643 
(2007) 

0   

مجهورية كوريا 
الشعبية 

  الدميقراطية

خطة إزالة ائية لرابع   يونيدو
  كلوريد الكربون

كانون /ديسمرب
  ٢٠٠٣األول 

   غري وارد 0 228 6,111,203
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جمموع املبالغ املوافق   تاريخ املوافقة  عنوان املشروع  الوكالة  البلد
عليها من حيث املبدأ 

ا مب) دوالر أمريكي(
يف ذلك تكلفة 
  مساندة الوكالة

أطنان من قدرات 
استنفاد األوزون 

بأطنان (جتب إزالتها 
قدرات استنفاد 

  )األوزون

أحدث مشروع أُبلغ 
عنه أو االستهالك 

أطنان من (الوطين 
قدرات استنفاد 

  )األوزون

 االستهالكتقدير 
  /النهائي

 ١االنبعاثات
أطنان استنفاد (

  )األوزون

  التعليقات

ريا مجهورية كو
الشعبية 

  الدميقراطية

خطة تكميلية من أجل   يونيدو
إزالة ائية لرابع كلوريد 
  الكربون كعامل تصنيع

 موز/يوليو
٢٠٠٦  

  

   غري وارد 0 150.7 950,729

خطة إدارة إزالة ائية   يونيدو  رومانيا
استهالك رابع / إلنتاج 

كلوريد الكربون 
الستخدامات عامل 

  التصنيع

تشرين /نوفمرب
  ٢٠٠٦ الثاين

   غري وارد 0 120.5 3,440,000

   12,145 5,719 39,243 186,644,431        اموع الفرعي
   12,147 5,849 40,844 194,658,156        اموع العام

  :مالحظات
  .االنبعاثات اليت أُزيلت معادلة لالستهالك، إالّ إذا أُفيد عن عكس ذلك  -١
 كلوروسولفونيتيد بوليتيلني، الذي جيب أن ختصص بكاملها إلنتاجوهذه الكمية .  سيؤمن يف نطاق مشروع املرحلة األوىل للصني٢٠٠٩ قدرات استنفاد األوزون بعد  طن من٢٢٠االستهالك املتبقي وقدره   - ٢

  . لتلبية حدود االستهالكوأفادت الصني أن اإلنتاج سوف يقتصر حسب احلاجة. من أجله مل تتمكن تكنولوجيا رقابة االنبعاثات من أن تنفَّذ بنجاح
وأفادت الصني أن هذا االستهالك سيستخدم يف تطبيقات . ٢٠٠٩ طن من قدرات استنفاد األوزون بعد ٩٩٤إن مشروع املرحلة الثانية للصني سوف يؤمن ما يلزم من أجل االستهالك املتواصل لـ   - ٣

  .غري املعتمدة على مواد مستنفدة لألوزون قابلة للحياةأيضا املكلور حيث ال تعترب التكنولوجيات /بوليربوبني املكلور
___________  


