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 : هذه الوثيقة مكونة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها بشان مشروع االقتراح التالي  

                  اإلزالة

: ن في قطاعي االستهالك واإلنتاجإزالة رابع كلوريد الكربو فرنسا، ألمانيا، اليابان، البنك الدولي، اليونيدو
2008البرنامج السنوي لعام 

•

 
  االنتاج

  البنك الدولي              إزالة معجلة النتاج الكلوروفلوروكربون •



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/33 
 
 

2 

  2008البرنامج السنوي لعام : جإزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي االستهالك واإلنتا

   مقدمة

ند، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، برنامج العمل السـنوي لعـام           قدم البنك الدولي، نيابة عن حكومة اله         -1
 دوالرا أمريكيا، زائدا تكـاليف      3 211 875 إلى االجتماع الخـامس والخمسين، وطلب اإلفراج عن مبلغ          2008

وتشمل اإلحالة التحقـق مـن إنجـاز    .  دوالرا أمريكيا، ألغراض تنفيذ هذا البرنامج240 891دعم الوكالة بمبلغ    
 الذي يتسم بطابع إلزامي بموجب االتفاق المعقود بين حكومة الهند واللجنة التنفيذيـة              2007البرنامج السنوي لعام    

وال تضم هـذه الوثيقـة      . 2008، فضال عن برنامج العمل المقترح لعام        2008لإلفراج عن التمويل المتعلق بعام      
  .يمكن إتاحتهما عند الطلب، بيد أنه 2008نسخة عن تقرير التحقق وال عن برنامج عمل 

   خلفية

 الموافقة من حيث المبـدأ   2003قررت اللجنة التنفيذية في االجتماع األربعين الذي عقدته في يوليه تموز               -2
 مليون دوالر أمريكي لمساعدة الهند على االمتثال لجـدول بروتوكـول مونتريـال              52على مجموع مبالغ قدرها     

 ماليـين دوالر    5ك رابع كلوريد الكربون، وصرفت الشريحة األولى من مبلغ الـ           المتعلق بمراقبة إنتاج واستهال   
وفي االجتماع التالي، وافقت اللجنة على االتفـاق المتعلـق بإزالـة            . أمريكي في االجتماع للبدء بتنفيذ المشروع     

ل السنوي لعـام     لتمويل برنامج العم   3 520 843استهالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون في الهند وصرفت مبلغ          
، ووصـلت   2007 وما بعده، لما في ذلك عـام         2004ووافقت اللجنة التنفيذية على البرامج السنوية لعام        . 2003

  . 2007 مليون دوالر أمريكي اعتبارا من نهاية 45.57بمجموع مبالغ الصرف المتراكمة إلى 

ريد الكربون والشرائح التمويلية المتعلقـة      يرد في الجدول التالي موجز األرقام المستهدفة إلزالة رابع كلو            -3
 : 2008بالخطة القطاعية وبرنامج العمل السنوي لعام 

 
رقم   

  األساس
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

مجمــوع االســتهالك  . 1
ــه   ــموح ب ــى المس األقص

باألطنان المعادلـة لطاقـة     (
  11,553  )استنفاد األوزون

  
  ال ينطبق

  
  ال ينطبق

1,726 1,147 708 268 48 0 

مجموع اإلنتاج األقصـى    . 2
ــه  ــموح ب ــان (المس باألطن

ــتنفاد   ــة اس ــة لطاق المعادل
 11,553  بموجب هذا االتفاق) األوزون

  
 
 
  

  ال ينطبق

  
 
 
  

 - 48 268 708 1,147 1,726  ال ينطبق

التمويل الذي وافق عليـه     . 3
  البنك الدولي 

  

8,520,843 9,180,112 399,045 9,556,267 4,020,938 3,211,875 3,211,874 - 

 - 240,891 240,891 301,570 716,720 29,928 688,508 639,063    تكاليف دعم البنك الدولي. 4

التمويل الذي وافقت عليـه     .5
  فرنسا

  

- 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 - -  

  - - 85,000 85,000 85,000 85,000 -   تكاليف دعم فرنسا. 6
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ويل الذي وافقت عليه    التم. 7
  - - 300,000 300,000 700,000 700,000 -   ألمانيا

  - - 57,500 57,500 57,500 57,500 -    تكاليف دعم ألمانيا.8

 التمويل الذي وافقت عليه     .9
  - - - - 2,500,000  2,500,000 -   اليابان

  - - - - 280,000 280,000 -    تكاليف دعم اليابان.10

ويل الـذي وافقـت      التم .11
     399,046 3,500,000     عليه يونيدو

     29,928 262,500     تكاليف دعم اليونيدو. 12

مجموع التمويل المتفق   . 13
بـدوالرات الواليـات    (عليه

  3,211,874 3,211,875 4,820,938 10,755,313 8,099,045 13,380,112 8,520,843   )المتحدة

مجموع تكـاليف دعـم     .14
بدوالرات الواليـات   (الة  الوك

  240,891 240,891 444,070 889,148 714,928 1,111,008 639,063   ) األمريكيةالمتحدة

مجموع التكاليف المتفـق    . 15
بدوالرات الواليـات   (عليها  
  3,452,765 3,452,766 5,265,008 12,073,435 8,813,973 14,491,120 9,159,906   ) األمريكيةالمتحدة

 
  2007التحقق من برنامج عمل عام 

  إطار التحقق من برنامج إزالة رابع كلوريد الكربون في الهند

 عملية التحقق من يتطلب إطار التحقق الذي وضعه البنك الدولي والحظته اللجنة التنفيذية، أن تنطلق   -4
وينبغي لهذا اإلطار أيضا أن يغطي مجموع . تعريفي اإلنتاج واالستهالك اللذين نص عليهما بروتوكول مونتريال

اإلنتاج السنوي لرابع كلوريد الكربون ووارداته وصادراته، وتوزيع إنتاج رابع كلوريد الكربون على تطبيقات 
؛ وهو يشمل أيضا التحقق والتثبت من سجالت من قبيل سجالت األوليةالمواد  بخالفوالتطبيقات  المواد األولية

وحصص الواردات وكمياتها،  ،المواد األولية تطبيقات فيه استخداماتاإلنتاج، ونسب اإلنتاج بين المنتج و
  .لةسجالت الضريبية  وغيرها من الوثائق ذات الصالو

  2007التحقق من برنامج عمل عام 

 على يد فريق مكون من أربعة أفراد        2008آذار  /شباط ومارس   /خالل شهري فبراير    تمت عملية التحقق       -5
، وهي شركة ساهمت في الممارسة Mukund M Chitale & Co. Chartered Accountantsتابعين لشركة 

فيمـا  ن من أعضائها بخبرة واسعة في مجال الصناعات الكيميائية،          اويتمتع اثن . نفسها على مدى السنتين السابقتين    
  .يلم العضوان اآلخران بقوانين المحاسبة المالية

واتسمت أهداف عملية التحقق في التثبت من أن عمليتي إنتاج واستهالك االسـتخدامات المقيـدة لرابـع                    -6
 مـن األطنـان   708 لم تتعّد الحدود القصوى المسموح بها بموجب االتفـاق، أي           2007كلوريد الكربون في عام     

وقد تمثلت المنهجية المستخدمة في التحقق من إنتاج وواردات رابع          . ستنفاد األوزون في كل حالة    المعادلة لطاقة ا  
 المواد األولية  تطبيقات   في كلوريد الكربون من زاوية اإلمداد، واستقطاع كميات رابع كلوريد الكربون المستخدمة          
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  من و. نيل من مجموع الكميات الموردة    في إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون وحامض كلوريد الديكلوروفي      أساسا  
المقيـدة بموجـب بروتوكـول    المواد األوليـة    بخالفالستخداماتلشأن الرصيد أن يمثل رابع كلوريد الكربون 

  . مونتريال

  :ونتيجة لذلك، قام فريق مراجعي الحسابات بمراجعة السجالت التالية   -7

  المحليين األربعة جميعهم؛إنتاج رابع كلوريد الكربون من جانب المنتجين   )أ(  

  ؛ كمادة أولية رابع كلوريد الكربون يمستخدم كلوريد الكربون من جانب استيراد رابع  ) ب(  

ي المـواد   مستخدماستهالك كميات رابع كلوريد الكربون المشتراة محليا والمستوردة من جانب             )ج(
  كافة؛األولية 

وفق ما أرسـله  المواد األولية  التطبيقات بخالف يمستخدمبيع كميات رابع كلوريد الكربون إلى   ) د(
  ؛لسنوية الصادرة عن خلية األوزونمنتجو رابع كلوريد الكربون من كميات بموجب الحصص ا

 حسـب   المواد األوليـة  تطبيقات  ي  مستخدمعمليات تسجيل جميع منتجي رابع كلوريد الكربون و         ) ه(
، 1986فوفق أحكام قانون البيئة لعام . الغاباتصدورها عن خلية األوزون التابعة لوزارة البيئة و

وضعت حكومة الهند قواعد لتنظيم المواد المستنفدة لألوزون تمنع أي شخص من إنتاج المـواد               
المستنفدة لألوزون أو الحث على إنتاج هذه المواد ما لم يكن مسجال لدى خلية األوزون، وزارة                

 تطبيقات  ع منتجي رابع كلوريد الكربون ومستخدمي     البيئة والغابات، وبالتالي فقد تم تسجيل جمي      
   لدى خلية األوزون؛ والمواد األولية

سجالت التدوين التي يحتفظ بها منتجو رابع كلوريد الكربون والتي تحتوي على هويات جميـع                 ) و(
ولكن، بما أن المنهجية . المواد األولية التطبيقات بخالف مشتري رابع كلوريد الكربون ألغراض

مستخدمة كانت تتمثل في تحديد االستخدامات المقيدة عن طريق التثبت من العرض والطلب من     ال
 صادراته، واستخداماته   /خالل التحقق من جميع مستويات إنتاج رابع كلوريد الكربون ووارداته           

 التطبيقات بخالف، لم يتحقق الفريق على مستوى الشركات من المواد األولية تطبيقاتألغراض 
  .اد األوليةالمو

علـى   عمـم استبيان  ب تعلقوقبل زيارة المصانع، جمع فريق التحقق معلومات من خالل خلية األوزون ت              -8
وزار فريق التحقق المستقل أيضا منشآت تخزين رابـع         . المواد األولية مستخدمي  منتجي رابع كلوريد الكربون و    

ناء الوحيد الذي يجري فيه استيراد كميات سائبة مـن          كلوريد الكربون في منطقة تندال بإقليم غوجارات، وهو المي        
وزار الفريق أربعـة  . رابع كلوريد الكربون، بغية تقييم المستوى الفعلي لواردات رابع كلوريد الكربون وصادراته       

حـامض   لكلوروفلوروكربون وتسعة من منتجـي    من منتجي رابع كلوريد الكربون، واثنين من منتجي مركبات ا         
، ديفلوروبنزوفينونالحدا من منتجي    ، ومنتجا واحدا من منتجي مونومير كلوريد الفينيل، ووا        روفينيلكلوريد الديكلو 

 مـن اإلحالـة قائمـة    2ويضم الجدول . وأربعة من وكالء تخزين رابع كلوريد الكربون واثنين من خبراء المسح  
سـواء  (سسة وعنوانها وفئتهـا     المصانع والمؤسسات التي زارها فريق التحقق، مشفوعة بمعلومات عن اسم المؤ          

  ). المواد األولية تطبيقاتابع كلوريد الكربون أو مستخدمة لكانت مؤسسة منتجة لر

  :وقد شملت إجراءات التحقق التي اعتمدت خالل زيارة المواقع، في جملة أمور، الخطوات التالية   -9

، الت اإلنتـاج  المؤسسات مـن قبيـل سـج      استعراض نظام حفظ السجالت في كل مؤسسة من           )أ(
  ؛وسجالت اإلصدار، وسجالت اإلرسال
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ض البيانات المتعلقة باالستهالك اليومي للمواد الخام والسجالت اليوميـة إلنتـاج رابـع              ااستعر  ) ب
  كلوريد الكربون وسوى ذلك من إنتاج الكلوروميثان؛

وقـد  .  المحليـة التحقق من المجموع السنوي إلنتاج رابع كلوريد الكربون وواردته ومشـترياته           ) ج(
  :انطوت هذه الخطوة على المهام التالية

القيام بجولة مبدئية في أرجاء المرفق للتعرف على مخطط المنشأة، ومقابلة المـوظفين               ) 1(
  الرئيسيين؛

وقـد تـم   . المؤسساتمختلف  الى لأرسالتحقق من البيانات الواردة في االستبيان الذي        ) 2(
وقد تمـت عمليـات     . قية التي طلبها فريق التحقق المستقل     ذلك استنادا إلى األدلة الوثائ    

، ستبيان بسجالت اإلنتاج والضرائب   التحقق عن طريق مضاهاة البيانات الواردة في اال       
  وهي تشمل أيضا تعقب مجموعات البيانات هذه عشوائيا انطالقا من السجالت الشهرية؛

 تم اسـتعراض   الدفاتر، تتضمنلتي  إضافة إلى السجالت المالية والتجارية والمخزنية ا        ) 3(
، ، وسـجالت الضـرائب القانونيـة        االصدار قسائمو ومذكرات استالم السلع،  الفواتير  

التصديقات و ،القبانك الوثائق المتعلقة بجسور   بما في ذل   ،وسجالت الشحنات المستوردة  
  الصادرة عن خبراء المسح، وما إلى ذلك؛ و

فعلـى  . حية الوثائق المستخدمة ألغراض التحقـق     صالاختبار  تم إلى أقصى حد ممكن        ) 4(
سبيل المثال، تم مضاهاة الشحنات المستوردة بطلبات الشراء، وإيصـاالت المـوردين،            

   .خبراء المسحاالستالم الصادرة عن وتقارير 

إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون خالل عمليـات      ة لألرصدة المتعلقة ب   تم إجراء تحليالت مكثف     ) د(
نتـاج حـامض كلوريـد      لحسـابات المتعلقـة بـالكلوروفلوروكربون وألغـراض إ        مراجعة ا 

وقد تمثل الغرض من ذلك في التحقق مما إذا كـان اسـتهالك رابـع كلوريـد                 . الديكلوروفينيل
وقد انطوت  . الكربون ألغراض هذه التطبيقات يقع ضمن المعايير الصناعية المعروفة والمتاحة         

  :هذه العملية على ما يلي

  االطالع على األدلة الوثائقية المتعلقة باستهالك المواد الخام؛ و  ) 1(    

  ؛)افئةكالمت (مقارنة االستهالك الفعلي بالمتطلبات النظرية  ) 2(    

تحقق من التغيرات الحاصلة في المخزونات التراكمية للكلورين، وهي مادة خام أساسية بالنسبة             ال  ) ه(
من التغيرات الحاصلة في مخزونـات رابـع كلوريـد          لمنتجي رابع كلوريد الكربون، والتحقق      

، من قبيل منتجـي     المواد األولية  تطبيقات   في  رابع كلوريد الكربون   مستخدميالكربون بالنسبة ل  
، بغية تحديد ما إذا كانـت       حامض كلوريد الديكلوروفينيل  مركبات الكلوروفلوروكربون ومنتجي    

  . وحامض كلوريد الديكلوروفينيل لوروكربونهذه التغيرات متفقة مع مستويات إنتاج الكلوروف

كلوريـد   رابـع  مـن  لتحقق من التغيرات الحاصلة في المخزونات التراكمية للكميات العـابرة         ا  ) و(
 المواد المخصصة لتطبيقات رابع كلوريد الكربون من كميات أي تحويل الكربون، بغية كفالة عدم

  .التحقق لعملية مياتالك تلك خضوع بقدر التطبيقات، تلك خالف ىإل األولية
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وتشمل النتائج التي توصل إليها فريق التحقق تحديد مستوى رابع كلوريد الكربون الذي باعه منتجو هذه                  )10( 
من مخزونات رابع كلوريد الكربون التـي كانـت قـد     السحب المادة ألغراض االستخدامات المقيدة، بما في ذلك

راجعة حسابات منتجي رابع كلوريد الكربون، بما يشمل مجمـوع          ؛ وكذلك نتائج عملية م    2004تراكمت قبل عام    
 وألغراض الخدمات المقيدة؛ وكذلك نتـائج عمليـة         المواد األولية  تطبيقات   إنتاج هذه المادة، ومبيعاتها ألغراض    

مونومير كلوريـد   و ،وحامض كلوريد الديكلوروفينيل  ،   مراجعة حسابات مستخدمي مركبات الكلوروفلوروكربون    
وثمة أيضا عرض للنتائج    . وإجمالي الرصيد الكلي  المواد األولية،    تطبيقات   ألغراض الديفلوروبنزوفينونو لالفيني

  . وفقا لتعريفي إنتاج رابع كلوريد الكربون واستهالكه بموجب بروتوكول مونتريال

لدى كل من    2007وترفق بتقرير التحقق وثيقة تبين خالصة عمليات مراجعة حسابات المنشآت في عام               ) 11(
المـواد   تطبيقـات     ألغـراض  المنتجين األربعة لرابع كلوريد الكربون، وكل من مستخدمي رابع كلوريد الكربون          

مونومير كلوريد  و حامض كلوريد الديكلوروفينيل  ، بمن فيهم منتجو مركبات الكلوروفلوروكربون، ومنتجو        األولية
اول منتجي رابع كلوريد الكربون عملية إنتاج هذه المـادة          وتصف الخالصة التي تتن   . الديفلوروبنزوفينونو الفينيل

، وواردته وإنتاجه وبيعه     لرابع كلوريد الكربون   المخزون االستهاللي وتاريخ المنشأة، فضال عن البيانات المتعلقة ب      
 األوليةالمواد   تطبيقات   أغراض، والمبيعات المتصلة باالستخدامات غير المتعلقة ب      المواد األولية  تطبيقات   ألغراض

ويقدم هذا المرفق أيضا بيانات تتناول توزيع مستويات ما يجـري           . مقابل حصص المبيعات، والمخزونات النهائية    
، )C3(، والكلوروفـورم    )C2(إنتاجه بالتعاون بين أكثر من منشأة من منتجات الكلوروميثان، وكلوريد الميثيلين            

  .والكلورين) لميثانولا(ورابع كلوريد الكربون، وإجمالي استهالك الميثان 

ويشمل الموجز المتعلق بمنتجي مركبات الكلوروفلوروكربون نبذة موجزة عن تاريخ المنشأة، ومصـدر               ) 12(
تزودها بالمواد الخام من خالل الواردات أو اإلنتاج المحلي، فضال عن علمية اإلنتاج واالستهالك الذي تم في عام                  

وقد تم اإلحالة عرضا إلى عمليـة التحقـق إلنتـاج    . أخرى تم تحديدها لرابع كلوريد الكربون وأي مسائل  2007
 حيث فحص فريق التحقق من مركبات الكلوروفلوروكربون مستوى         2007مركبات الكلوروفلوروكربون في عام     

 ضمن وصف كل من المنتجين التسـعة لحـامض كلوريـد الـديكلوروفينيل            ويت. استهالك رابع كلوريد الكربون   
 نوع التكنولوجيا المستخدمة، والبيانات التي تم التحقق منهـا فـي            والديفلوروبنزوفينون د الفينيل مونومير كلوري و

، والواردات،  ما يتعلق بالمخزونات األولية    المنشأة والبيانات اإلجمالية المتعلقة باستهالك رابع كلوريد الكربون في        
 مونومير كلوريد الفينيلو كلوريد الديكلوروفينيلحامض والمشتريات المحلية، والكميات المستخدمة ألغراض إنتاج 

  .  والمخزونات النهائيةالديفلوروبنزوفينونو

  :ما يلي استعراض نتائج عملية التحقق وفي  ) 13(

   طنا متريا9 538: 2007مجموع إنتاج رابع كلوريد الكربون في عام    •  

  ريا طنا مت17 164: المواد األولية تطبيقات ألغراضاالستخدام    •  

   طنا متريا 6 586: المواد األولية تطبيقات ألغراضالواردات   •    

   طنا متريا1 683: من مخزونات السنة السابقة   •    

   طنا متريا8 895: من إنتاج السنة الراهنة   •    

 64 طنا متريا، ال تشمل      643: المواد األولية  تطبيقات   أغراضمبيعات مباشرة للمستخدمين لغير        •
  2004من مخزونات عام طنا متريا 
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   طنا متريا403: 2004 من المخزون المتراكم من عام 2007المتبقي بنهاية عام    •  

  لم يتم إتالف أي كميات من رابع كلوريد الكربون   •  

  2007لم يتم تصدير أي من كميات رابع كلوريد الكربون في عام   •  

تاج والمبيعات، أجرى فريق التحقـق تحلـيال        وبغية تثبيت النتائج المنبثقة من عملية التحقق من اإلن         -14
وبطـرح الكميـة التـي      . ، كما هو مبين أدنـاه     2007للتغير الذي حصل في المخزونات خالل عام        

والسلع العابرة   تطبيقاتال هذه المواد األولية ولغير أغراض    تطبيقات   ألغراض نمستخدموالاستهلكها  
 طنا متريا بنهاية 3 656لوريد الكربون يبلغ  ، أصبح رصيد مخزون رابع ك  المخزون االستهاللي من  
 طنـا  3 656رقم الذي توصل إليه مراجعو الحسابات والبـالغ  ال وهو مستوى ينسجم مع   2007عام  
 مخزون رابع كلوريد الكربون الذي تـراكم فـي          2007ويشمل المخزون المتبقي بنهاية عام      . متريا
  ). أطنان مترية3 253 (2004د عام اكم بعوالمخزون الذي تر)  أطنان متريا403 (2004نهاية 

  

باألطنان   إدارة المخزونات
  المترية

 ألغراض
تطبيقات 
 المواد األولية

 أغراض لغير
المواد تطبيقات 
 األولية

 467 4,952 5,419  2007المخزون االستهاللي في مطلع عام 
التي اسـتلمها   (المواد األولية    تطبيقات   ألغراضالكمية المطروحة   

   1,683  )المواد األولية تطبيقات ومستخدم
   *16  )السلع العابرة(المواد األولية  تطبيقات ألغراضالكمية المطروحة 
   64  المواد األولية تطبيقات أغراض لغيرالكمية المطروحة 

   3,656  الرصيد 
الرقم الوارد مـن مراجعـي       (2007 بنهاية عام    الختامي المخزون
 403 3,253 3,656  )الحسابات

 التي لم يتسلمها هـؤالء      المواد األولية تطبيقات  تبين عملية مراجعة الحسابات المستقلة أن جزءا من المبيعات المخصصة لمستخدمي            * 
  .وتعتبر هذه الكمية بمثابة سلع عابرة.  طنا متريا16 قد بلغت 2007قبل نهاية عام 

بروتوكول مونتريال لإلنتاج واالستهالك وهـو      عرض فريق التحقق نتائج عملية التحقق استخدام تعريفي            -15
  :يبلغ باآلتي

  

  باألطنان المترية  اإلنتاج
 9,538  إجمالي اإلنتاج

 8,895  المواد األولية تطبيقات ألغراضالكمية المستخدمة 
 643 بروتوكول مونتريالاإلنتاج حسب 

  باألطنان المترية   كاالستهال
 643  اإلنتاج

 0  الواردات
 0  الصادرات

 643 بروتوكول مونتريالاالستهالك حسب 
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  2007تعليقات األمانة على تقرير التحقق لعام 

عملية التحقق وفق إطار التحقق الذي استعرضته والحظته اللجنة التنفيذية فـي اجتماعهـا الثالـث                 تمت  -16
  .دان ولدى الفريق الذي تم التعاقد معه الخبرة والتجربة الكافية في هذا المي.واألربعين

أما المنهجية المستخدمة في التثبت من إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون ألغـراض االسـتخدامات                  -17
رابع كلوريد الكربون ووارداته، ويندرج استخدام رابـع كلوريـد      إنتاج    إجمالي المقيدة كانت تتمثل في التحقق من     

مة لضوابط السياسات المعمـول بهـا حاليـا لـدى            ضمن األطر المالئ   المواد األولية تطبيقات  الكربون ألغراض   
إذ يتعين أن يتسجل منتجو رابع      . الحكومية الهندية بشأن إنتاج رابع كلوريد الكربون ووارداته واستهالكه وتوزيعه         

 لدى الحكومة وهم يشـكلون الكيانـات الحصـرية          المواد األولية تطبيقات  كلوريد الكربون ومستخدموه ألغراض     
وال يسمح لوكالء رابع كلوريد الكربـون ومسـتخدميه ألغـراض           . تيراد رابع كلوريد الكربون   المسموح لها باس  

التطبيقات المقيدة استيراد هذه المادة وال يمكنهم شراؤها إال من منتجيها الـذين لـديهم قائمـة لجميـع الـوكالء                     
التحقق، اعتبار مبيعات غراض وقررت الحكومة، أل. المواد األولية تطبيقات  أغراض لغيروالمستخدمين الرئيسيين   

هـذا  ب اسـتخدامات    المواد األوليـة   تطبيقات   أغراض لغيرمنتجي رابع كلوريد الكربون إلى الوكالء ومستخدميها        
مثل أحد األهداف الرئيسية لعملية     توي. المواد األولية  تطبيقات   غراضألالمعنى حتى ولو تم الحقا تحويل المخزون        

 محليا من رابع كلوريد الكربون ةتحويل الكميات المستوردة والمشترابالمستخدمين  مقياالتحقق في التثبت من عدم 
   .غراضاألتلك  خالف  إلىالمواد األولية تطبيقات  أغراضمن

وتشير عملية التحقق من اإلنتاج ومن سجالت المبيعات لدى منتجي رابع كلوريد الكربون إلى أن مجموع                   -18
 طنا متريا، وهـي     707 بلغت   2007لمبيعة في إطار االستخدامات المقيدة في عام        كميات رابع كلوريد الكربون ا    

ومن هنـا، يثبـت أن كميـة إنتـاج          . 2004 طنا متريا مشتقة من المخزون الذي تراكم قبل عام           64كمية تشمل   
معـادل   أطنان من    707 طنا متريا، أو     643واستهالك رابع كلوريد الكربون ألغراض االستخدامات المقيدة يبلغ         

 طنا من معـادل     708طاقة استنفاد األوزون، وهو رقم أدنى بقليل من الرقم المستهدف المحدد في االتفاق والبالغ               
  .طاقة استنفاد األوزون

  

  2008البرنامج السنوي لعام 

  استعراض سريع لقطاع رابع كلوريد الكربون في الهند

، المـواد األوليـة   تطبيقات    في وإلى جانب استخدامه  .  أربع منتجين لرابع كلوريد الكربون في البلد       يوجد   -19
، يستخدم رابـع كلوريـد      حامض كلوريد الديكلوروفينيل  وبصورة أساسية في إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون       

رابع كلوريد الكربـون فـي       يستخدم   عوامل التصنيع فألغراض  .  تصنيع وكمذيب  لالكربون أيضا في الهند كعام    
أمـا  .  وألغراض صناعات األدوية والمنتوجات الزراعيـة      المكلوررافين  ابالقطاعات من قبيل المطاط المكلور، و     

  .يستخدم رابع كلوريد الكربون في صناعتي النسيج واأللبسة، وصناعة تنظيف المعادن وكمذيب كيميائيفكمذيب، 

في البرنامج الهندي، وقد أوليت إلى هذه الوكاالت مهام فـي مختلـف        ويشارك عدد من الوكاالت المنفذة         -20
 ويعتبر البنك الدولي الوكالة الرائدة المسؤولة عن إزالة إنتاج رابع كلوريد الكربون، كما هو مسـؤول                 .القطاعات

 وقد تعاقدت   . والمذيبات الكيميائية  عوامل التصنيع مع يونيدو عن إزالة استهالك رابع كلوريد الكربون في قطاعي           
مساعدتها على إزالة استهالك رابع كلوريد الكربون في أربـع منشـآت        لاليابان مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       
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على وقف استعمال رابع كلوريد الكربون فـي        وسوف تساعد فرنسا وألمانيا صغار المستخدمين       . لتنظيف المعادن 
  .صناعتي النسيج وتنظيف المعادن

   2007 عام  عملن برنامج مما تم إنجازه

  .2007الت المنفذة وحكومة الهند في عام اتتناول إحالة البنك الدولي األنشطة التي نفذها مختلف الوك   -21

 مشاريع تتعلق برابع كلوريد الكربون تغطي على السـواء          103، تم تحديد ما مجموعه      2006وفي عام      -22
ويرد في الجدول التـالي مـوجز لهـذه         . مسؤولية الوكاالت  والمذيبات ووضعت تحت     عوامل التصنيع تطبيقات  

  :المشاريع إضافة إلى حالة تنفيذ كل منها

 

  

  المجموع  الوكالة األلمانية للتعاون التقني  يوئنديبي  يونيدو  البنك الدولي  المعلومات 
  103  3  4  14  82  مجموع عدد المشاريع

  33      11  22  المشاريع التي تم تنفيذها
  7          اري تنفيذهاالمشاريع الج

  9  3  -    6  المشاريع الجاري استعراضها

  

 المنجزة، فضال عن المشاريع السبعة الجاري تنفيذها حاليا، علـى إزالـة             33سوف تعمل المشاريع الـ        -23
 التـي   60المشـاريع الــ      أصـل ومـن   .  طنا من معادل طاقة استنفاد األوزون لرابع كلوريد الكربون         2 080

بيد أنه .  الدولي حاليا، لن يتم تمويل إال ستة منها بسبب محدودية التمويل المتاح لدى البنك الدولييستعرضها البنك
. أفيد أنه يجري النظر في تمويل بعض هذه المشاريع من رصيد األموال غير المنفقة في إطار برنامج يوئنـديبي                  

ليوئنديبي، سوف يتم تركيب التجهيـزات حـال        بات األربعة الموكلة مسؤولية تنفيذها      ما يتعلق بمشاريع المذي    وفي
 ورغم ذلك، تم االنتهاء من استهالك رابع كلوريد الكربون في هذه المنشآت           . 2008إنجاز أعمال التشييد في عام      

  .2005في عام 

 فيها ثالثة مشاريع تم تحديدها حديثا ومقرر        ا، بم 14 الـ   ع أنجزت جميع المشاري   يونيدووقد أفيد عن أن        -24
 واصلت الوكالة األلمانية للتعاون التقني تقديم مساعدتها التقنية لالستعاضة          2007وخالل عام   . 2008ازها عام   إنج

وقـد أدى   . في معامل األلبسة الصغيرة وقطاع تنظيف المعادن      عن رابع كلوريد الكربون المستخدم في إزالة البقع         
سعار هذه المادة بصورة ملموسة في البلد مما أتاح         التراجع السريع في عرض رابع كلوريد الكربون إلى تصاعد أ         

دت الوكالة األلمانيـة    أوقد  . للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة االبتعاد عن استخدام رابع كلوريد الكربون          
وسوف يـتم إنجـاز    . للتعاون التقني عمال كبيرا في بدائل االختبار التي تستجيب لمعايير الصحة والسالمة والبيئة            

 االنتشار، وهما قطاع األلبسة وتنظيف      هذين القطاعين الصناعيين الواسعي   لية إزالة رابع كلوريد الكربون في       عم
ثر في تسعير رابع كلوريـد الكربـون   والسياسات الحكومية، وال سيما تلك التي سوف ت      المعادن، من خالل تدابير     

  .وبدائله

 السياسات المتصلة باألنشطة المندرجة فـي خطـة         ، واصلت حكومة الهند تنفيذ عدد من      2007في عام      -25
قطاع رابع كلوريد الكربون، من قبيل تسجيل منتجي رابع كلوريد الكربون، ومستورديه، ومصدريه، فضال عـن                

ويفاد بأن مزيدا من التقدم قد يحرز بشأن برنامج األنشـطة التـي             . وضع نظام لحصص الواردات من هذه المادة      
رابـع كلوريـد   بهة تدريب موظفي الجمارك على مستلزمات التجـارة     لجشاريع وخصوصا   تنفذها وحدة إدارة الم   
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ما يتعلق بقواعد المواد المستنفدة لألوزون، وهو قـانون      الكربون، وموظفي معهد خدمات الصناعات الصغيرة في      
  . الحكومة األساسي المعني بمراقبة المواد المستنفدة لألوزون

 2007 تم في نهاية عام      ، مليون دوالر أمريكي   45.57التي تم الموافقة عليها     ومن أصل مجموع المبالغ        -26
  . مليون دوالر أمريكي35.3صرف مبلغ يناهز 

  2008برنامج عمل مقترح لعام 

 خفض إنتاج رابع كلوريد الكربون واستهالكه من المستوى الفعلي 2008يعتزم البرنامج السنوي لعام  -27
 طنا من معادل طاقة استنفاد 268 معادل طاقة استنفاد األوزون إلى  أطنان من708 البالغ 2007لعام 

ك رابـع كلوريـد     الهويعرض الجدول التالي مقدار الخفوضات المقترحة الست      . األوزون في كل فئة   
  .2007 مقابل أرقام عام 2008الكربون في تطبيقات عوامل والمذيبات في عام 

  

  

) 2007(السنة السابقة     المؤشرات
 المعادلة لطاقة باألطنان

  استنفاد األوزون

) 2008(سنة الخطة 
باألطنان المعادلة 
لطاقة استنفاد 

  األوزون

الخفوضات باألطنان 
المعادلة لطاقة استنفاد 

  األوزون

 واردات ألغراضال
  المواد األولية تطبيقات

-  -  -  

  440  268  708  اإلنتاج

العرض مـن رابـع     
  كلوريد الكربون 

  440  268  708  المجموع
  72  48  120  عوامل التصنيع
  368  220  588  المذيبات

الطلب علـى رابـع     
  كلوريد الكربون 

  440  268  708  المجموع

  

هدف الخطة إلى الحفاظ على زخم عملية إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع اإلنتاج والتعجيل بتنفيـذ                 ت   -28
ن اإلجراءات الرامية إلى تسهيل تنفيذ برنـامج العمـل    وتعتزم الحكومة مواصلة عدد م.مشاريع قطاع االستهالك  

 وال سيما حمالت التوعية بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بإزالة رابع كلوريـد الكربـون               ،2008السنوي لعام   
ووفقا لبرنامج المساعدة التقنية، سوف يتم بذل جهود من أجل وضع كراس لقواعد السالمة المتعلقة ببدائل                . وبدائله

بع كلوريد الكربون، وتقييم مدى استدامة أنشطة اإلزالة التي تم إنجازها وتدريب موظفي الجمارك على مراقبة                را
  . التجارة الغير المشروعة برابع كلوريد الكربون

وسوف تواصل مختلف الوكاالت المنفذة إنجاز البرامج الجارية، مع تحديد األرقام المسـتهدفة المتعلقـة                  -29
 تعمـل   ون دوالر أمريكي من برنامجها، وهـي       ملي 1.5ات يناهز مجموعها    روفتوقع يوئنديبي توليد و   تو. باإلزالة

 على تمويل مشاريع إضافية في إطار برنامج البنك الدولي المتعلق بإزالة رابـع              حاليا مع الحكومة والبنك الدولي    
  .كلوريد الكربون في صناعات تنظيف المعادن

 875           يجري استخدام التمويل المطلوب البالغ قـدره       فسوف ،2008ام  وبالنسبة لبرنامج عمل ع      -30
 دوالرا أمريكيا ألغراض األنشطة المندرجة في إطار برنامج البنك الدولي وفق المخطط، في حين تعمـد                 3 211

  . من رصيد األموال غير المنفق2008الوكاالت األخرى إلى تمويل أنشطتها لعام 
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  2008برنامج األمانة للعمل السنوي لعام  ليع تعليقات األمانة

 يشير إلى أن برنامج إزالة واستهالك       2007يبدو أن التقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ برنامج السنوي لعام             -31
رابع كلوريد الكربون يجري على قدم وساق وأن استهالك هذه المادة في تراجع بفضل السياسات التمكينية التـي                  

ة من أجل خفض عرض رابع كلوريد الكربون وأنشطة تحويل الصناعات التي تعمل هي األخرى               تمارسها الحكوم 
 في استخدام رابع كلوريد الكربون كمذيب في الصـراعات  ويبدو أن التحدي المتبقي يكمن. الطلب على هذه المادة   

 وفعالة من حيث الكلفة     الصغيرة والمتوسطة في قطاعي صناعة المالبس وتنظيف المعادن وفي إيجاد بدائل سليمة           
  .على نحو يجعل االنتقال من رابع كلوريد الكربون قابال لالستدامة

  توصيات

في عـام   إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون      إزالة  حققت األرقام المستهدفة المتعلقة ب    نظرا لكون الهند       -32
 ذية بالموافقة على طلـب البنـك الـدولي   أوصت األمانة اللجنة التنفي   حسب ما هو مبين في تقرير التحقق،         2007

 240 891 دوالرا أمريكيا وكلفة الدعم البالغة قيمتها        3 211 875 البالغة قيمتها    2008اإلفراج عن شريحة عمل     
 .دوالرا أمريكيا المتعلقتين بخطة إزالة قطاع رابع كلوريد الكربون في الهند

-------- 
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ة للصندوق المتعدد األطراف بشأن تسريع إزالة إنتاج رابع مشروع اتفاق بين الهند واللجنة التنفيذي
  كلوريد الكربون

  مقدمة

يحيل البنك الدولي، نيابة عن حكومة الهند، إلى اللجنة التنفيذية فـي اجتماعهـا الخـامس والخمسـين،                     -33
  .اج الكلوروفلوروكربونألغراض الموافقة، مشروع االتفاق المبروم بين الهند واللجنة التنفيذية التعجيل بإزالة إنت

  معلومات أساسية

 اللجنة التنفيذيـة، مـن خـالل        قررت،  2008في اجتماعها الرابع والخمسين الذي عقد في أبريل نيسان             -34
  :54/37مقررها 

 مليـون دوالر إلقفـال إنتـاج        3.17الموافقة مـن حيـث المبـدأ علـى تخصـيص مبلـغ              «  ) أ(
 شهرا من موعـد اإلزالـة       17 قبل   2008سطس آب    أغ 1الكلوروفلوروكربون في الهند بحلول     

المقرر، على أال يتجاوز اإلنتاج اإلضافي لمركبات الكلوروفلوروكربـون المخصصـة أساسـا             
 تمـوز يوليـه     31 – كانون الثاني ينـاير      1لتطبيقات أجهزة االستنشاق بالجرعات، في الفترة       

   طنا متريا؛690، 2008

ك الدولي إعداد مشروع اتفاق بشأن التعجيل بمشروع إقفال إنتاج          الطلب إلى أمانة الصندوق والبن      ) ب(
وينبغي أن . مركبات الكلوروفلوروكربون وإحالته إلى االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية

يشمل مشروع االتفاق التزام الحكومة بكفالة عدم تصدير المخـزون المتبقـي مـن مركبـات                
 كـانون األول ديسـمبر      31، بعـد    ) طنا متريا  1 363 (2007الكلوروفلوروكربون بنهاية عام    

 طنا متريا قد تلزم لتلبية احتياجات قطاع أجهزة االستنشـاق           135، باستثناء كمية أقصاها     2009
  بالجرعات؛

الطلب إلى الهند أن تؤكـد فـي مشـروع االتفـاق مقـدار طلبهـا المحلـي مـن مركبـات                        )ج(
، بغيـة القيـام     2009 و 2008ق بالجرعات في عام     الكلوروفلوروكربون لقطاع أجهزة االستنشا   

  بصورة دقيقة بتحديد الكمية المطلوب تصديرها من مركبات الكلوروفلوروكربون؛

ضرورة أن يتضمن المشروع االتفاق وصفا وتحديدا للخطوات الالزمة إلنجاز أنشطة التفكيـك               ) د(
  .»آت قد تمتاالمطلوبة، والتثبت من أن عمليتي إقفال اإلنتاج وتفكيك المنش

، في معرض مساعدتها للهند     54/35 اللجنة التنفيذية أيضا، بموجب مقررها       قررتوفي االجتماع نفسه،       -35
في (على االمتثال لألهداف المنصوص عليها بموجب االتفاق من أجل إزالة استهالك الكلوروفلوروكربون، ما يلي               

  ):لوروكربون واستهالكه في البلدما يتصل باإلدارة المتكاملة إلزالة إنتاج الكلوروف

  :قطاع استهالك الكلوروفلوروكربون: في ما يتعلق باتفاق  ) ز(«  

 طنا متريا من مركبات الكلوروفلوروكربون،      690تتعهد الهند بعدم إرسال ما يزيد على          ) 1(
 أغسـطس آب    1أساسا ألغراض تصنيع ألغراض أجهزة االستنشاق بالجرعات، لغاية         

  ؛2008
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 طنا متريـا    825هد منتجو الكلوروفلوروكربون في الهند عدم بيع ما تتجاوز كميته           يتع  ) 2(
من مركبات الكلوروفلوروكربون ألغراض إنتاج أجهزة االستنشـاق بالجرعـات فـي            

 طنا متريا   135 طنا متريا من اإلنتاج الجديد و      690، بما يشمل    2009 و 2008السنتين  
    مما يعاد تجهيزه من المخزونات القائمة؛

 طنا متريا من مركبات الكلوروفلوروكربون فـي مهلـة ال     1 228تتعهد الهند بتصدير      ) 3(
  ؛2009 كانون األول ديسمبر 31تتجاوز 

  .»تتعهد الهند بعدم استيراد أي كميات إضافية من الكلوروفلوروكربون من أي نوع  ) 4(

  

  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

بيـد أن األمانـة     . جميع األحكام المنصوص عليها في المقررين اآلنفـي الـذكر         يغطي مشروع االتفاق       -36
يجوز «وبالتحديد، يذكر النص أنه     .  من مشروع االتفاق   7استوضحت مسألة البند الجزائي الوارد ذكره في الفقرة         

دل لطاقـة    دوالر أمريكي لكل طن معـا      1 000للجنة التنفيذية أن تخفض من تمويل الشرائح الالحقة على أساس           
وقد تمثل استضاف األمانة في استبعاد احتمال       . »استنفاد األوزون من الخفوضات التي لم تتحقق في قطاع اإلنتاج         

أال تتمكن الهند من الوفاء للرقم المستهدف الخاص بها والمتعلق بإنتاج رابع كلوريد الكربون في ضوء إنهاء إنتاج                  
 لكن ثقل مشروع اإلزالة المعجلة سوف يتمثل، من ناحية أخرى، ،2008 آب أغسطس 1هذه المركبات اعتبار من 

سـواء الصـادر منهـا أو       (التثبت من مقادير إنتاج الكلوروفلوروكربون، وحدود إعادة تجهيزها، ومبيعاتها          «في  
وليس واضحا ما إذا كانت الصيغة      .  من النص  5حسب ما هو وارد في الفقرة       » ومخزوناتها وفقا لالتفاق  ) المحلي

  . 5راهنة للبند الجزائي تنطلق أيضا على المهام المنصوص عليها في الفقرة ال

  . ولغاية تاريخ كتابة هذه الوثيقة، لم تستلم األمانة ردا من البنك الدولي   -37

  توصياتال

  . لم ترد بعد-4

-------  
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  المرفق األول

  

 ف اتفاق مبرم بين الهند واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرا
  بشأن التعجيل بإزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون 

  

  

 

  

  

  البنك الدولي

  2008حزيران / يونيه12

اتفاق مبرم بين الهند واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بشأن التعجيل بإزالة إنتاج 
  الكلوروفلوروكربون 

ي تم التوصل إليه بين اللجنة التنفيذية والهند في         يكمل هذا االتفاق التوافق المتعلق بقطاع اإلنتاج بالهند الذ           -1
واللجنـة  ) »البلـد «(ويمثل هذا االتفاق التفهم الذي تم بين الهنـد          ). »االتفاق القائم «(االجتماع التاسع والعشرين    

  .2008 أغسطس آب 1التنفيذية فيما يتعلق بعملية اإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون بحلول 

  : البلد على إعادة النظر في جدول إزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون الخاص به على أنيوافق    -2

 آب  1 طنا متريا من مركبات الكلوروفلوروكربون لغايـة         690تتعهد الهند بعدم إنتاج أكثر من         ) أ(
  . ، وذلك أساسا ألغراض تصنيع أجهزة االستنشاق بالجرعات2008أغسطس 

 مـن هـذه المركبـات    825وروكربون في الهند عدم بيع كميات تتجاوز  يتعهد منتجو الكلوروفل    ) ب(
 طنا متريا   690، بما يشمل    2009 و 2008ألغراض إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعات في عام        

  . طنا متريا من الكميات المعاد تجهيزها من المخزونات القائمة135من اإلنتاج الجديد و

 31ريا من مركبات الكلوروفلوروكربون في مهلة أقصـاها          طنا مت  1 228تتعهد الهند بتصدير      ) ج(
  .2009كانون األول 

  .تتعهد الهند بعدم استيراد أي كميات أخرى من مركبات الكلوروفلوروكربون  ) د(
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يحسب أي منتج فرعي من مركبات الكلوروفلوروكربون غير المخصصة للعقاقير، المتولدة من              )ه(
 1 من الجدول    2، من الحدود المنصوص عليها في السطر        )أ(اإلنتاج المنصوص عليه في الفقرة      

  ، ويمكن اإلفراج عنها في السوق؛1الوارد في التذييل 

ال يغطي هذا االتفاق أي كميات من إنتاج الكلوروفلوروكربون يتفـق عليهـا الطرفـان تلبيـة                   ) و(
  لالستخدامات األساسية للهند؛ و

تفاق القائم، إضافة إلى ما هو مذكور أعاله علـى هـذا            تسري الشروط األخرى الواردة في اال       ) ز(
  .االتفاق

، على  1 للتذييل   2يوافق البلد، بقبوله هذا االتفاق وبأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماتها المالية بموجب الجدول                -3
ل على هذا   أنه ال يجوز له تقديم طلب للحصول على مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف، أو الحصو                

  .التمويل، في ما يتعلق بإنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون

ورهنا بامتثال البلد بالتزاماتها المبينة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على تزويـد                    -4
نة التنفيذية الشرائح   وسوف توفر اللج  ). »التمويل« (1 من التذييل    2 من الجدول    2البلد بالتمويل المبين في السطر      

أما فـي مـا     . التمويلية المرتبطة بإزالة المعجلة الجديدة في اجتماعي اللجنة التنفيذية السادس والخمسين والستين           
 والمندرجة في إطار االتفاق القائم، سوف يتم اإلفراج عن هذه الشريحة وفـق         2009يتعلق بالشريحة الالحقة لعام     

  .ا في هذا االتفاقالشروط واألحكام المنصوص عليه

ويوافق البلد  . 1 من التذييل    1 من الجدول    2سوف يلتزم البلد بحدود اإلنتاج المنصوص عليها في السطر             -5
بغيـة  ) البنك الدولي (أيضا على أن يفسح المجال أمام عمليات مراجعة حسابات فنية مستقلة بإزالة الوكالة المنفذة               

) الصـادر منهـا والمحلـي     (كربون، وحدود إعادة تجهيزها، ومبيعاتهـا       التثبت من إنتاج مركبات الكلوروفلورو    
  .ومخزوناتها وفقا لالتفاق

يوافق البلد على تحمل كامل المسؤولية على إدارة وتنفيذ هذا االتفاق، فضال عن جميع األنشطة التي يقوم                    -6
ويوافق البلد أيضا علـى     .  هذا االتفاق  بها هو أو تقوم بها جهة أخرى نيابة عنه تنفيذا لاللتزامات المعقودة بموجب            

وضع سياسات أو آليات إنفاذ لكفالة تنسيق الجهود المتعلقة بإزالة الكلوروفلوروكربون في كل من قطاعي اإلنتاج                
  .2واالستهالك عن طريق تنفيذ التدابير المتعلقة بالسياسات والتدابير التنظيمية المبينة في التذييل 

بلد، بأي سبب من األسباب، من تحقيق األرقام المستهدفة المتعلقة بإزالة المواد، أو في في حال لم يتمكن ال    -7
ويعود الستنسـاب  . حال عدم امتثاله تحت بأي شكل من األشكال لهذا االتفاق، يوافق البلد على عدم أهليته للتمويل  

دده اللجنة التنفيذية بعد أن يكون البلـد        اللجنة التنفيذية إعادة استحقاق التمويل وفقا لجدول منقح لصرف التمويل تح          
قد برهن عن تلبيته لجميع االلتزامات التي كانت مستحقة قبل استالمه القسط الالحق من التمويـل وفقـا لجـدول                    

عالوة على ذلك، يدرك البلد أن اللجنة التنفيذية قد تلجأ إلى خفض تمويل الشرائح الالحقة علـى                 . صرف التمويل 
أمريكي لكل طن معادل لطاقة استنفاد األوزون من الخفوضات التي لم تتحقق فـي قطـاع                 دوالر   1 000أساس  
  .اإلنتاج

ال تخضع بنود هذا االتفاق المتعلقة بالتمويل ألي مقرر تتخذه اللجنة التنفيذية في المستقبل مما من شأنه أن    -8
  .ات صلة بالبلديطال التمويل أو أي مشاريع أخرى من قطاع اإلنتاج أو أي أنشطة أخرى ذ

وبوجـه  . يمتثل البلد ألي طلب معقول تتقدم به اللجنة التنفيذية والبنك الدولي تذييال لتنفيذ هـذا االتفـاق                   -9
  . خاص، يفسح البلد المجال أمام البنك الدولي للوصول إلى المعلومات الالزمة للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق
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المبينة في هذه االتفاقات استثنائيا ضمن إطار بروتوكول مونتريال وحسب ما          يتم االلتزام بجميع االتفاقات        -10
ويكون لجميع المصطلحات المستخدمة في هذا االتفاق المعنى المنوط بها في بروتوكول            . هو محدد في هذا االتفاق    

  .مونتريال ما لم ينص هذا األخير على خالل ذلك

  األرقام المستهدفة والتمويل: 1التذييل 

   األرقام المستهدفة المتعلقة باإلنتاج-1دول الج
  الوصف  السنة

2008  2009  2010  
باألطنـان المعادلـة لطاقـة اسـتنفاد        ( األرقام المستهدفة بموجب االتفاق القـائم        -1

  ).األوزون
259 2  130 1  0  

  0  0  690  ).باألطنان المعادلة لطاقة استنفاد األوزون( حجم اإلنتاج بموجب هذا االتفاق -2

   2الجدول 

  الوصف  السنة
2008  2009  2010  

  0  6 000  6 000  )بآالف الدوالرات األمريكية( التمويل بموجب االتفاق القائم -1

  0  450  450  )بآالف الدوالرات األمريكية( تكلفة الدعم بموجب االتفاق القائم -2

  1 057  2 113  -  )بآالف الدوالرات األمريكية( مجموع التمويل المعدل لهذا االتفاق -3

  238  0  -  )بآالف الدوالرات األمريكية( تكلفة دعم التمويل المعدل لهذا االتفاق -4

  1 295  8 563  6 450   مجموع التمويل الذي سيفرج عنه للبلد والوكالة المنفذة-5

  التنظيميةتدابير السياسات والتدابير : 2 التذييل

 يوافق البلد على التدابير     ة االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذي     وفقا لخطة العمل التي أحالها البلد إلى         -1
  :التالية

حظر إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربـون وإعـادة تجهيزهـا، باسـتثناء بإنتـاج مخصـص                 )أ(
  ؛2005 آب 1لالستخدامات األساسية قد يتفق عليه الطرفان في المستقبل بحلول 

لمنصوص عليه في قواعد األوزون وحدود االسـتهالك الـوارد          كفالة اتفاق جدول االستهالك ا      ) ب(
 ألف الوارد في االتفاق المبرم بين الهند واللجنة التنفيذية في           – 2 من التذييل    3ذكرها في السطر    

ما يتعلق بالخطة الوطنية إلزالة استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون في الهند، مـع التركيـز            
  على قطاع صيانة التدريب؛

  عدم قيام الهند باستيراد أي كميات جديدة من مركبات الكلوروفلوروكربون؛ و   )ج(

تعزيز نظام رصد حركة مخزونات الكلوروفلوروكربون وواردتها في حال وجود أي من هـذه                ) د(
  .المخزونات أو الواردات

  


