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 الهند: مشروعات قترحم

 
 : ةمشروع التاليال حاتقترمهذه الوثيقة مكونة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشان   

                  اإلزالة

لكربون في قطاعي االستهالك إزالة رابع آلوريد اخطة  •  فرنسا، ألمانيا، اليابان، البنك الدولي، اليونيدو
 2009البرنامج السنوي لعام : واإلنتاج

 
  نتاجاإل

 البرنامج  :كلوروفلوروآربونالتدريجية في قطاع إنتاج الزالة اإل •  البنك الدولي
 2009السنوي لعام التنفيذي 
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  2009البرنامج السنوي لعام : جإزالة رابع آلوريد الكربون في قطاعي االستهالك واإلنتا

   مقدمة

 2009قدم البنك الدولي، نيابة عن حكومة الهند، بوصفه الوآالة المنفذة الرئيسية، برنامج العمل السنوي لعlام                   -1
 دوالرا أمريكيlا، زائlدا تكlاليف دعlم الوآالlة            3 211 874 والخمسlين، وطلlب اإلفlراج عlن مبلlغ            ثlامن إلى االجتمlاع ال   

وتشمل اإلحالة التحقق من إنجاز البرنامج السنوي لعام       . ذ هذا البرنامج   دوالرا أمريكيا، ألغراض تنفي    240 891بمبلغ  
 الllذي يتسllم بطllابع إلزامllي بموجllب االتفllاق المعقllود بllين حكومllة الهنllد واللجنllة التنفيذيllة لإلفllراج عllن التمويllل    2008

 تقريlر التحقlق وال      وال تضم هذه الوثيقة نسخة عن     . 2009، فضال عن برنامج العمل المقترح لعام        2009المتعلق بعام   
  .، بيد أنه يمكن إتاحتهما عند الطلب2009عن برنامج عمل 

   خلفية

 الموافقlة مlن حيlث المبlدأ         2003 تمlوز    /قررت اللجنة التنفيذية في االجتمlاع األربعlين الlذي عقدتlه فlي يوليlه                  -2
بروتوآlول مونتريlال المتعلlق     مليون دوالر أمريكي لمساعدة الهند على االمتثال لجlدول      52على مجموع مبالغ قدرها     

 ماليlين دوالر أمريكlي فlي    5بمراقبة إنتاج واستهالك رابع آلوريد الكربlون، وصlرفت الشlريحة األولlى مlن مبلlغ الlـ               
وفي االجتماع التالي، وافقت اللجنة على االتفاق المتعلق بإزالlة اسlتهالك وإنتlاج رابlع               . االجتماع للبدء بتنفيذ المشروع   

   lغ        آلوريد الكربون فlرفت مبلlد وصlي        3 520 843ي الهنlام            دوالر أمريكlنوي لعlل السlامج العمlل برنl2003لتموي .
، ووصlلت بمجمlوع مبlالغ       2008ما في ذلك عlام      ب وما بعده،    2004ووافقت اللجنة التنفيذية على البرامج السنوية لعام        

لطلب المطروح أمام اللجنة التنفيذيlة      وا. 2008 مليون دوالر أمريكي اعتبارا من نهاية        48.79الصرف المتراآمة إلى    
  .يمثل الشريحة األخيرة للمشروع

يرد فlي الجlدول التlالي مlوجز األرقlام المسlتهدفة إلزالlة رابlع آلوريlد الكربlون والشlرائح التمويليlة المتعلقlة                              -3
 : 2009بالخطة القطاعية وبرنامج العمل السنوي لعام 

 
 
  

رقم 
  األساس

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

مجمlllllllllllوع االسlllllllllllتهالك  . 1
األقصllllllllى المسllllllllموح بllllllllه    

باألطنlllllان المعادلlllllة لطاقlllllة   (
  11,505  )استنفاد األوزون

  
  ال ينطبق

  
  ال ينطبق

1,726 1,147 708 268 48 0 
مجمlllوع اإلنتlllاج األقصlllى   . 2

باألطنlllllllان (المسlllllllموح بlllllllه  
المعادلllllllllة لطاقllllllllة اسllllllllتنفاد 

  بموجب هذا االتفاق) األوزون
11,553 

  
 
 
  

   ينطبقال

  
 
 
  

 - 48 268 708 1,147 1,726  ال ينطبق
التمويlllل الlllذي وافlllق عليlllه . 3

  البنك الدولي 
  

8,520,843 9,180,112 399,045 9,556,267 4,020,938 3,211,875 3,211,875 - 
 - 240,891 240,891 301,570 716,720 29,928 688,508 639,063    تكاليف دعم البنك الدولي. 4
5. llل الllه  التمويllت عليllذي وافق

  فرنسا
  

- 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 - -  
  - - 85,000 85,000 85,000 85,000 -   تكاليف دعم فرنسا. 6
التمويllل الllذي وافقllت عليllه  . 7

  - - 300,000 300,000 700,000 700,000 -   ألمانيا
  - - 57,500 57,500 57,500 57,500 -    تكاليف دعم ألمانيا.8
 التمويllل الllذي وافقllت عليllه  .9

  - - - - 2,500,000  2,500,000 -   اليابان
  - - - - 280,000 280,000 -    تكاليف دعم اليابان.10
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رقم 
  األساس

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

 التمويل الذي وافقت عليlه      .11
     399,046 3,500,000     يونيدو

     29,928 262,500     تكاليف دعم اليونيدو. 12
مجمlllوع التمويlllل المتفlllق  . 13
بlllllدوالرات الواليlllllات  (يlllllهعل

  3,211,874 3,211,875 4,820,938 10,755,313 8,099,045 13,380,112 8,520,843   )المتحدة
مجمllllllوع تكllllllاليف دعllllllم .14

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

15 . lllاليف المتفlllوع التكlllق مجم
بllllدوالرات الواليllllات  (عليهllllا 
  3,452,765 3,452,766 5,265,008 12,073,435 8,813,973 14,491,120 9,159,906   ) األمريكيةالمتحدة

 
  2008التحقق من برنامج عمل عام 

  تحقق من برنامج إزالة رابع آلوريد الكربون في الهندإطار ال

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

 المواد األوليةسنوي لرابع آلوريد الكربون ووارداته وصادراته، وتوزيع إنتاج رابع آلوريد الكربون على تطبيقات ال
؛ وهو يشمل أيضا التحقق والتثبت من سجالت من قبيل سجالت اإلنتاج، ونسب المواد األولية بخالفوالتطبيقات 

سجالت الضريبية  الوحصص الواردات وآمياتها، و ،وليةالمواد األ تطبيقات فيه استخداماتاإلنتاج بين المنتج و
  .لةوغيرها من الوثائق ذات الص

  8200التحقق من برنامج عمل عام 

 علllى يllد فريllق مكllون مllن أربعllة أفllراد تllابعين لشllرآة  2009نيسllان /إبريllلتمllت عمليllة التحقllق خllالل شllهر    -5
Mukund M Chitale & Co. Chartered Accountantsدى  ، وهي شرآة سlاهمت في الممارسة نفسها على م

ن من أعضائها بخبرة واسعة في مجال الصناعات الكيميائية، فيما يلم العضوان اآلخlران            اويتمتع اثن . السنتين السابقتين 
  .بقوانين المحاسبة المالية

ابlع آلوريlد    واتسمت أهداف عملية التحقق في التثبت من أن عمليتي إنتاج واسlتهالك االسlتخدامات المقيlدة لر                   -6
 مlن األطنlان المعادلlة لطاقlة     268 لم تتعّد الحدود القصوى المسموح بهlا بموجlب االتفlاق، أي           2008الكربون في عام    

وقد تمثلت المنهجية المستخدمة في التحقق من إنتاج وواردات رابع آلوريد الكربون من . استنفاد األوزون في آل حالة
في إنتاج مرآبlات  أساسا  المواد األولية تطبيقات   في آلوريد الكربون المستخدمة  زاوية اإلمداد، واستقطاع آميات رابع      

شأن الرصيد أن يمثل رابlع        من و. الكلوروفلوروآربون وحامض آلوريد الديكلوروفينيل من مجموع الكميات الموردة       
  . المقيدة بموجب بروتوآول مونتريالالمواد األولية   بخالفالستخداماتلآلوريد الكربون 

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

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

  ؛ آمادة أولية رابع آلوريد الكربون يمستخدم آلوريد الكربون من جانب استيراد رابع  ) ب(  

ي المllواد مسllتخدمكربllون المشllتراة محليllا والمسllتوردة مllن جانllب  اسllتهالك آميllات رابllع آلوريllد ال   )ج(
  آافة؛األولية 
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وفlق مlا أرسlله    المlواد األوليlة    التطبيقlات بخlالف  ي مسlتخدم بيع آميlات رابlع آلوريlد الكربlون إلlى        ) د(
  ؛لسنوية الصادرة عن خلية األوزونمنتجو رابع آلوريد الكربون من آميات بموجب الحصص ا

 حسllب المllواد األوليllةتطبيقllات ي مسllتخدمل جميllع منتجllي رابllع آلوريllد الكربllون و  عمليllات تسllجي  ) ه(
، 1986فوفlق أحكlام قlانون البيئlة لعlام           . صدورها عن خلية األوزون التابعة لوزارة البيئlة والغابlات         

وضllعت حكومllة الهنllد قواعllد لتنظllيم المllواد المسllتنفدة لllألوزون تمنllع أي شllخص مllن إنتllاج المllواد   
زون أو الحlث علlى إنتlاج هlذه المlواد مlا لlم يكlن مسlجال لlدى خليlة األوزون، وزارة                      المستنفدة لlألو  

 تطبيقlات   البيئة والغابات، وبالتlالي فقlد تlم تسlجيل جميlع منتجlي رابlع آلوريlد الكربlون ومسlتخدمي                     
   لدى خلية األوزون؛ والمواد األولية

التllي تحتllوي علllى هويllات جميllع سllجالت التllدوين التllي يحllتفظ بهllا منتجllو رابllع آلوريllد الكربllون و   ) و(
ولكlن، بمlا أن المنهجيlة    . المlواد األوليlة   التطبيقlات بخlالف   مشتري رابع آلوريد الكربون ألغlراض 

المستخدمة آانت تتمثل في تحديد االستخدامات المقيدة عlن طريlق التثبlت مlن العlرض والطلlب مlن                  
 صlادراته، واسlتخداماته   /اتlه  خالل التحقق من جميlع مسlتويات إنتlاج رابlع آلوريlد الكربlون ووارد              

 التطبيقlات بخlالف  ، لم يتحقق الفريlق علlى مسlتوى الشlرآات مlن      المواد األولية تطبيقاتألغراض 
  .المواد األولية

منتجlي  علlى   عمماستبيان ب تعلقوقبل زيارة المصانع، جمع فريق التحقق معلومات من خالل خلية األوزون ت              -8
وزار فريllق التحقllق . ؛ وقllد جlرى التحقllق منهllا أثنllاء زيllارة المواقllع مllواد األوليllةالمسllتخدمي رابlع آلوريllد الكربllون و 

المستقل منشآت تخزين رابع آلوريد الكربون في منطقة تندال بlإقليم غوجlارات، وهlو المينlاء الوحيlد الlذي يجlري فيlه            
. بع آلوريد الكربون وصادراتهاستيراد آميات سائبة من رابع آلوريد الكربون، بغية تقييم المستوى الفعلي لواردات را

 مlن   ثمانيlة لكلوروفلوروآربlون و  مlن منتجlي مرآبlات ا      أربعlة   وزار الفريق أربعة من منتجي رابع آلوريد الكربون، و        
حllدا مllن منتجllي  ، ومنتجllا واحllدا مllن منتجllي مونllومير آلوريllد الفينيllل، ووا    حllامض آلوريllد الllديكلوروفينيل  منتجllي

 مlن  2ويضlم الجlدول     . الء تخزين رابع آلوريد الكربون واثنين من خبlراء المسlح          ، وأربعة من وآ   ديفلوروبنزوفينونال
اإلحالة قائمة المصانع والمؤسسات التي زارها فريق التحقق، مشفوعة بمعلومات عlن اسlم المؤسسlة وعنوانهlا وفئتهlا                 

  ). ن، وآيل تخزيالمواد األولية تطبيقات مستخدمة ل،ابع آلوريد الكربون مؤسسة منتجة لرآمثال(

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

وسlجالت  ، المؤسسات من قبيlل سlجالت اإلنتlاج      استعراض نظام حفظ السجالت في آل مؤسسة من           )أ(
  ؛اإلصدار، وسجالت اإلرسال

اد الخام والسجالت اليومية إلنتlاج رابlع آلوريlد          ض البيانات المتعلقة باالستهالك اليومي للمو     ااستعر  ) ب
  الكربون وسوى ذلك من إنتاج الكلوروميثان؛

وقlد انطlوت    . التحقق من المجموع السنوي إلنتاج رابع آلوريد الكربون وواردته ومشترياته المحلية            ) ج(
  :هذه الخطوة على المهام التالية

ف علllى مخطllط المنشllأة، ومقابلllة المllوظفين القيllام بجولllة مبدئيllة فllي أرجllاء المرفllق للتعllر   ) 1(
  الرئيسيين؛

وقlد تlم ذلlك      . المؤسسlات مختلlف    الlى  لأرسالتحقق من البيانات الواردة في االستبيان الذي          ) 2(
وقد تمت عمليlات التحقlق عlن    . استنادا إلى األدلة الوثائقية التي طلبها فريق التحقق المستقل 

، وهlي تشlمل   تبيان بسlجالت اإلنتlاج والضlرائب   سl طريق مضlاهاة البيانlات الlواردة فlي اال     
  أيضا تعقب مجموعات البيانات هذه عشوائيا انطالقا من السجالت الشهرية؛
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 تllم اسllتعراض الllدفاتر، تتضllمنإضllافة إلllى السllجالت الماليllة والتجاريllة والمخزنيllة التllي     ) 3(
، ونيlllة ، وسlllجالت الضlllرائب القان االصlllدار قسlllائمو ومlllذآرات اسlllتالم السlllلع، الفlllواتير 

التصlديقات  و ،القبانك الوثlائق المتعلقlة بجسlور      بمlا فlي ذلl      ،وسجالت الشlحنات المسlتوردة    
  الصادرة عن خبراء المسح، وما إلى ذلك؛ و

فعلlى سlبيل    . صالحية الوثائق المستخدمة ألغlراض التحقlق      اختبار  تم إلى أقصى حد ممكن        ) 4(
 وإيصlاالت المlوردين، وتقlارير    المثال، تlم مضlاهاة الشlحنات المسlتوردة بطلبlات الشlراء،        

   .خبراء المسحاالستالم الصادرة عن 

إنتllاج مرآبllات الكلوروفلوروآربllون خllالل عمليllات  ة لألرصllدة المتعلقllة بتllم إجllراء تحلllيالت مكثفll   ) د(
. نتاج حlامض آلوريlد الlديكلوروفينيل      مراجعة الحسابات المتعلقة بالكلوروفلوروآربون وألغراض إ     

لlك فlي التحقlق ممlا إذا آlان اسlتهالك رابlع آلوريlد الكربlون ألغlراض هlذه                       وقد تمثل الغرض من ذ    
  :وقد انطوت هذه العملية على ما يلي. التطبيقات يقع ضمن المعايير الصناعية المعروفة والمتاحة

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

  ؛)افئةكالمت (لمتطلبات النظريةمقارنة االستهالك الفعلي با  ) 2(    

تحقق من التغيرات الحاصلة في المخزونlات التراآميlة للكلlورين، وهlي مlادة خlام أساسlية بالنسlبة                     ال  ) ه(
لمنتجي رابع آلوريد الكربون، والتحقق من التغيرات الحاصلة في مخزونات رابع آلوريlد الكربlون               

، مllن قبيllل منتجllي مرآبllات المllواد األوليllةت  تطبيقllافllي  رابllع آلوريllد الكربllونمسllتخدميبالنسllبة ل
، بغية تحديد ما إذا آانت هذه التغيرات        حامض آلوريد الديكلوروفينيل  الكلوروفلوروآربون ومنتجي   

   ؛ ووحامض آلوريد الديكلوروفينيل متفقة مع مستويات إنتاج الكلوروفلوروآربون

آلوريlد الكربlون،     رابlع  من ات العابرة لتحقق من التغيرات الحاصلة في المخزونات التراآمية للكمي       ا  ) و(
 ىإلl  األوليlة  المlواد  المخصصة لتطبيقات  رابع آلوريد الكربون   من آميات أي تحويل بغية آفالة عدم  

  .التحقق لعملية الكميات تلك خضوع بقدر التطبيقات، تلك خالف

.10                 lد الكربlع آلوريlتوى رابlد مسlق تحديlق التحقlا فريlل إليهlذه     وتشمل النتائج التي توصlو هlه منتجlذي باعlون ال
من مخزونات رابع آلوريد الكربون التي آانت قlد تراآمlت    السحب المادة ألغراض االستخدامات المقيدة، بما في ذلك

؛ وآذلك نتlائج عمليlة مراجعlة حسlابات منتجlي رابlع آلوريlد الكربlون، بمlا يشlمل مجمlوع إنتlاج هlذه                            2004قبل عام   
 وألغراض الخدمات المقيدة؛ وآذلك نتائج عمليlة مراجعlة حسlابات            المواد األولية   تطبيقات المادة، ومبيعاتها ألغراض  

 مونlllllومير آلوريlllllد الفينيlllllل و ،وحlllllامض آلوريlllllد الlllllديكلوروفينيل ،  مسlllllتخدمي مرآبlllllات الكلوروفلوروآربlllllون 
المشlابهة  وثمlة أيضlا عlرض للنتlائج         . وإجمالي الرصيد الكلي  المواد األولية،    تطبيقات   ألغراض الديفلوروبنزوفينونو

؛ ولlم يأخlذ العlرض        إنتاج رابع آلوريد الكربون واستهالآه بموجب بروتوآlول مونتريlال          يلتعريفولكن غير المطابقة    
   .المقّدم في الحسبان زيادة المواد األولية في االستهالك

مlن   لlدى آlل      2008وترفق بتقرير التحقق وثيقlة تبlين خالصlة عمليlات مراجعlة حسlابات المنشlآت فlي عlام                         11.
، المlواد األوليlة   تطبيقات   ألغراض المنتجين األربعة لرابع آلوريد الكربون، وآل من مستخدمي رابع آلوريد الكربون          

منlتج واحlد    و حlامض آلوريlد الlديكلوروفينيل     ل ينمنتجl تسlعة   مرآبات الكلوروفلوروآربlون، و   ل ين اثنين بمن فيهم منتج  
وتصف الخالصة التي تتناول منتجي رابع آلوريد الكربون        . وفينونلديفلوروبنزمنتج واحد ل  و مونومير آلوريد الفينيل  ل

             lة بlات المتعلقlن البيانlال عlأة، فضlاريخ المنشlادة وتlذه المlتهاللي عملية إنتاج هlون   المخزون االسlد الكربlع آلوريlلراب  ،
 أغراضمتعلقlة بl  ، والمبيعlات المتصlلة باالسlتخدامات غيlر ال    المواد األوليlة  تطبيقات ألغراضوواردته وإنتاجه وبيعه   

ويقدم هlذا المرفlق أيضlا بيانlات تتنlاول توزيlع             .  مقابل حصص المبيعات، والمخزونات النهائية     المواد األولية تطبيقات  
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، )C2(مسllتويات مllا يجllري إنتاجllه بالتعllاون بllين أآثllر مllن منشllأة مllن منتجllات الكلوروميثllان، وآلوريllد الميثيلllين           
  .والكلورين) الميثانول(ن، وإجمالي استهالك الميثان ، ورابع آلوريد الكربو)C3(والكلوروفورم 

ويشllمل المllوجز المتعلllق بمنتجllي مرآبllات الكلوروفلوروآربllون نبllذة مllوجزة عllن تllاريخ المنشllأة، ومصllدر       12.
تزودها بالمواد الخام من خالل الواردات أو اإلنتlاج المحلlي، فضlال عlن علميlة اإلنتlاج واالسlتهالك الlذي تlم فlي عlام                             

وقد تم اإلحالة عرضا إلى عملية التحقق إلنتlاج مرآبlات           . بع آلوريد الكربون وأي مسائل أخرى تم تحديدها        لرا 2008
 حيlث فحlص فريlق التحقlق مlن مرآبlات الكلوروفلوروآربlون مسlتوى اسlتهالك                   2008الكلوروفلوروآربون في عام    

مونlومير    وآlذلك  لlديكلوروفينيل ضlمن وصlف آlل مlن المنتجlين التسlعة لحlامض آلوريlد ا                ويت. رابع آلوريlد الكربlون    
 نوع التكنولوجيا المستخدمة، والبيانات التي تم التحقق منهlا فlي المنشlأة والبيانlات                والديفلوروبنزوفينون آلوريد الفينيل 

، والllواردات، والمشllتريات  مllا يتعلllق بالمخزونllات األوليllة   اإلجماليllة المتعلقllة باسllتهالك رابllع آلوريllد الكربllون فllي    
 مونllllومير آلوريllllد الفينيllllل و حllllامض آلوريllllد الllllديكلوروفينيل ميllllات المسllllتخدمة ألغllllراض إنتllllاج  المحليllllة، والك

  .  والمخزونات النهائيةالديفلوروبنزوفينونو

  :) بين قوسين2007آميات العام  (2008 للعام ما يلي استعراض نتائج عملية التحقق وفي   13.

   ؛)ياطنا متر 538 9   ( طنا متريا12 036: 2008مجموع إنتاج رابع آلوريد الكربون في عام    )أ(  

  ؛)ياطنا متر 164 17  (  طنا متريا16 437: المواد األولية تطبيقات ألغراضاالستخدام    )ب(  

  ؛)ياطنا متر 586 6   ( طنا متريا 5 949: الواردات  )1(    

  ؛)ياطنا متر 683 1- (  طنا متريا 063 1 : مخزونزيادة في ال   )2(    

  ؛)ياطنا متر 895 8 (  طنا متريا551 11 : تاج السنة الراهنةمن إن   )3(    

طنllا  643(يllا طنllا متر 512: المllواد األوليllة تطبيقllات أغllراضمبيعllات مباشllرة للمسllتخدمين لغيllر      )ج(
  ؛)يامتر

    طنا متريا134: 2008، في نهاية 2008 وازداد في عام 2004المخزون المتراآم من عام    )د(  
  ؛)ياطنا متر 403(    

   ؛ ولم يتم إتالف أي آميات من رابع آلوريد الكربون  )هـ(  

  2008لم يتم تصدير أي من آميات رابع آلوريد الكربون في عام   )و(  

وأفllاد أعضllاء الفريllق أنهllم آllانوا يسllتخدمون  .  فllي الجllدول أدنllاهعllرض فريllق التحقllق نتllائج عمليllة التحقllق    -14
تود األمانة أن تشير    . ستهالك آأساس للمعلومات المقدمة في هذا الجدول      تعريفات بروتوآول مونتريال في اإلنتاج واال     

إلى أنها ال توافق علlى بيlان أعضlاء الفريlق بأنlه قlد تlم حسlاب اإلنتlاج واالسlتهالك علlى أسlاس تعريفlات بروتوآlول                                
 .مونتريال، وأنها غير قادرة حاليًا على تأآيد الرقم أدناه لالستهالك

  
  )باألطنان المترية(  الكمية  ونتريال حسب بروتوآول ماإلنتاج

 036 12  إجمالي اإلنتاج
 437 16  المواد األولية تطبيقات ألغراضالكمية المستخدمة : أقل
 -  إتالف: أقل

 (401 4) بروتوآول مونتريالاإلنتاج حسب 
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 )باألطنان المترية(  الكمية  االستهالك حسب بروتوآول مونتريال
 (401 4)   نتريالحسب بروتوآول مو اإلنتاج
 5949   الواردات: زيادة
    الصادرات: أقل
 1063  زيادة في المخزون :أقل
 269  2004بيع المخزون المتراآم لعام  :أقل

 216   االستهالك حسب بروتوآول مونتريال
  

  2008تعليقات األمانة على تقرير التحقق لعام 

ه والحظتllه اللجنllة التنفيذيllة فllي اجتماعهllا الثالllث     عمليllة التحقllق وفllق إطllار التحقllق الllذي استعرضllت      تمllت  -15
  . ولدى الفريق الذي تم التعاقد معه الخبرة والتجربة الكافية في هذا الميدان.واألربعين

أما المنهجية المستخدمة في التثبت من إنتاج واستهالك رابع آلوريد الكربون ألغlراض االسlتخدامات المقيlدة                -16
رابlع آلوريlد الكربlون ووارداتlه، وينlدرج اسlتخدام رابlع آلوريlد الكربlون               إنتlاج    إجمlالي  آانت تتمثل فlي التحقlق مlن       

 ضمن األطر المالئمة لضlوابط السياسlات المعمlول بهlا حاليlا لlدى الحكوميlة الهنديlة           المواد األولية تطبيقات  ألغراض  
جل منتجlو رابlع آلوريlد الكربlون         إذ يتعlين أن يتسl     . بشأن إنتاج رابlع آلوريlد الكربlون ووارداتlه واسlتهالآه وتوزيعlه             

 لlدى الحكومlة وهlم يشlكلون الكيانlات الحصlرية المسlموح لهlا باسlتيراد                   المواد األولية تطبيقات  ومستخدموه ألغراض   
وال يسمح لوآالء رابع آلوريد الكربlون ومسlتخدميه ألغlراض التطبيقlات المقيlدة اسlتيراد هlذه                   . رابع آلوريد الكربون  

 أغllراض لغيlر ها إال مllن منتجيهlا الllذين لlديهم قائمllة لجميlع الllوآالء والمسlتخدمين الرئيسllيين     المlادة وال يمكllنهم شlراؤ  
التحقق، اعتبار مبيعات منتجي رابع آلوريد الكربون إلى الوآالء وقررت الحكومة، ألغراض . المواد األوليةتطبيقات 

حتllى ولllو تllم الحقllا تحويllل المخllزون   هllذا المعنllى ب اسllتخدامات المllواد األوليllة تطبيقllات أغllراض لغيllرومسllتخدميها 
المسlتخدمين   مقيlا مثل أحد األهداف الرئيسlية لعمليlة التحقlق فlي التثبlت مlن عlدم        توي. المواد األولية تطبيقات غراضأل
 خlالف   إلlى المواد األولية تطبيقات  أغراضمن محليا من رابع آلوريد الكربون    ةتحويل الكميات المستوردة والمشترا   ب

   .غراضاألتلك 

وتشير عملية التحقق من اإلنتاج ومن سlجالت المبيعlات لlدى منتجlي رابlع آلوريlد الكربlون إلlى أن مجمlوع                           -17
باألطنlان   563.2 (  طنlا متريlا    512 بلغت   2008 المقيدة في عام     الموادآميات رابع آلوريد الكربون المبيعة في إطار        

باألطنlllان المعادلlllة لطاقlllة اسlllتنفاد  295.9( متريlllا  طنlllا269، وهlllي آميlllة تشlllمل )المعادلlllة لطاقlllة اسlllتنفاد األوزون
ومlن هنlا، يثبlت أن آميlة إنتlاج واسlتهالك رابlع آلوريlد         . 2004مشتقة من المخlزون الlذي تlراآم قبlل عlام       ) األوزون
 أطنlان مlن معlادل طاقlة اسlتنفاد األوزون،       267.3 طنlا متريlا، أو       243 ألغlراض االسlتخدامات المقيlدة يبلlغ       الكربون  

فlي   . طنlا مlن معlادل طاقlة اسlتنفاد األوزون     268دنى بقليل من الرقم المستهدف المحدد فlي االتفlاق والبlالغ           وهو رقم أ  
اإلنتlاج المسlموح بlه، غيlر     / االستهالك الفعلي قريب بشكل غير مريح مlن الحlد األقصlى لالسlتهالك     /حين أن اإلنتاج    

 بدايlة لحسlاب الكميlة مlن المخlزون التlي يجlري        أنه دقيق بما يكفي حتى مع هامش صlغير حيlث يسlتعمل فعlًال آنقطlة              
  . استخدامها

 منفصل للنتائج من تحقق اإلنتاج والمبيعات، فقد قامlت  توثيق ال يتضمن 2008بما أن تقرير التحقق الخاص بعام   -18
وليlة  األالموجlود والمlواد     االحتيlاطي   وبينمlا أرقlام اإلنتlاج واالسlتهالك واالسlتيراد والمخlزون             . األمانة بتحليlل خlاص    

 باألطنان المعادلlة لطاقlة      267.3متوافقة إلى حد آبير، فقد تبين لألمانة أن استهالك الهند لالستخدامات المراقبة قد بلغ               
 والحظlت .  باألطنان المعادلة لطاقة اسlتنفاد األوزون 237.6فريق التحقق  وليس آما ذآر 2008عام  استنفاد األوزون 

، والlذي تضlمن جlدوال بتسlوية         2008تقlارير سlابقة ولكlن لlيس فlي تقريlر عlام               فق مع   ر األرقام قد أ   توثيق بأن   األمانة
 والتlي  ، باألطنان المعادلة لطاقة استنفاد األوزون بين األرقام الموجlودة 29.7وتوضح هذه التسوية فرقًا قدره  . البيانات

األمانlة   اقlد ال توافlق عليهl     نظlر  وهlذه وجهlة  ؛آان من المفترض أن تؤدي إلى استهالك أقل في االستخدامات المراقبlة    
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قlد  " عlابرة ع  ئبضlا  "ةئl فولlوحظ أيضlًا أن      . ثيرت مع البنك الlدولي    التي أ  بعض المسائل المفتوحة   بناًء على نتائج     وذلك
   .لم تكن عبور ذو أهميةن هذه حقق، مما قد يشير أاختفت من الت

 طllن 1063أي ( طllن متllري 4719إلllى  طllن متllري 3656زادت الهنllد مخزونهllا االحتيllاطي بشllكل ملحllوظ مllن  -19
 بزيlادة فlي      حصlري  وهذه الزيادات مرتبطة بشlكل شlبه      .  باألطنان المعادلة لطاقة استنفاد األوزون     1169.3أو  ) متري

إن مشlتريات  .  المواد األولية  يكون قد عني بها   فترض أن   يوالتي  . المخزون عند منتجي حامض آلوريد الديكلوروفينيل     
ن قبل  منتجي حامض آلوريد الديكلوروفينيل من منتجي رابع آلوريlد الكربlون فlي الهنlد هlي                    رابع آلوريد الكربون م   

  .تستخدم الحقًا في السنوات القادمةأولية  ولهذا يمكن احتسابها آإنتاج لمواد ؛المخزونهذا أعلى من الزيادة في 

تlزال جاريlة أثنlاء      آانlت مlا     تهالك   بالتحقق وحسlاب االسl     متعلقةإن المداوالت مع البنك الدولي بخصوص قضايا         -20
   .الوثيقةهذه إعداد 

  2008البرنامج السنوي لعام 

  استعراض سريع لقطاع رابع آلوريد الكربون في الهند

، بصورة المواد األوليةتطبيقات   فيوإلى جانب استخدامه  . يوجد أربع منتجين لرابع آلوريد الكربون في البلد          -21
، يستخدم رابع آلوريlد الكربlون أيضlا      حامض آلوريد الديكلوروفينيل  ولوروفلوروآربون  أساسية في إنتاج مرآبات الك    

 يسlتخدم رابlع آلوريlد الكربlون فlي قطاعlات مlن قبيlل                 عوامlل التصlنيع   فألغlراض   .  تصlنيع وآمlذيب    لفي الهند آعام  
يسlتخدم رابlع    فمlذيب،   أمlا آ  .  وألغراض صناعات األدوية والمنتوجات الزراعيlة      المكلوررافين  ابالالمطاط المكلور، و  

  .آلوريد الكربون في صناعتي النسيج واأللبسة، وصناعة تنظيف المعادن وآمذيب آيميائي

ويشllارك عllدد مllن الوآllاالت المنفllذة فllي البرنllامج الهنllدي، وقllد أوليllت إلllى هllذه الوآllاالت مهllام فllي مختلllف      -22
لة إنتlاج رابlع آلوريlد الكربlون، آمlا هlو مسlؤول مlع          ويعتبر البنك الدولي الوآالة الرائدة المسؤولة عن إزا   .القطاعات

وقlد تعاقlدت اليابlان     .  والمذيبات الكيميائية  عوامل التصنيع يونيدو عن إزالة استهالك رابع آلوريد الكربون في قطاعي          
مسlاعدتها علlى إزالlة اسlتهالك رابlع آلوريlد الكربlون فlي أربlع منشlآت لتنظيlف                      لمع برنlامج األمlم المتحlدة اإلنمlائي          

علlى وقlف اسlتعمال رابlع آلوريlد الكربlون فlي صlناعتي النسlيج          وتساعد فرنسا وألمانيا صغار المسlتخدمين     . المعادن
  .وتنظيف المعادن

   8200 عام  عمل من برنامجما تم إنجازه

  .2008الت المنفذة وحكومة الهند في عام اها مختلف الوآتشطة التي نفذتتناول إحالة البنك الدولي األن   -23

 مشllاريع تتعلllق برابllع آلوريllد الكربllون تغطllي علllى السllواء   103، تllم تحديllد مllا مجموعllه  2006وفllي عllام    -24
ع ويرد في الجدول التالي مlوجز لهlذه المشlاري   .  والمذيبات ووضعت تحت مسؤولية الوآاالت     عوامل التصنيع تطبيقات  

  :إضافة إلى حالة تنفيذ آل منها
 

  

  المجموع  الوآالة األلمانية للتعاون التقني  يوئنديبي  يونيدو  البنك الدولي   المشاريع
 المخطlط   مجموع عدد المشاريع  

  لها أصال
82  14  4  3  103  

  48  -  -  14  34   تم تنفيذها
  15  0  0  3  12  2007التغيير نسبة لعام 
  8  4  4  0  0  جاري تنفيذها

  5  -  0  2  3  استعراضهاجاري 
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) 34(ومنlذ ذلlك الحlين وفlر المشlروع تمlويًال إلlى           . 2006بدأت نشlاطات التنفيlذ مlن قبlل البنlك الlدولي عlام                  -25
مؤسسة تستعمل رابع آلوريد الكربون في قطاعي عوامل التصlنيع والمlذيبات، وذلlك لتحويlل عمليlات التصlنيع لlديهم                      

 باألطنان المعادلة 1700وقد أدى ذلك إلى إزالة حوالي . مواد المستنفدة لألوزونإلى تكنولوجيا ال تقوم على استخدام ال
 مؤسسة اآتملت ماليlًا والباقيlة أزالlت بشlكل آامlل رابlع               11من هذه   . لطاقة استنفاد األوزون من رابع آلوريد الكربون      

حدة األوزون الوطنية أن ثالثة أو      ومن المؤسسات التي تم تحديدها، تقدر و      . آلوريد الكربون، ولكنها في مراحل إآمال     
 مجموعlة  لقlد تمlت زيlارة   .  دوالر أمريكlي 000 300 أربعة مشاريع يمكlن تمويلهlا مlن المبlالغ المتبقيlة وهlي حlوالي        

 لمراجعlة   ،ثالثlي آلlورو االيثيلlين      ولين و التl  والتي تحولت إلى بlدائل مثlل         ؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  مالمن  عينية  
 لlم  لرابlع آلوريlد الكربlون   مlن  آل اتبعة فيها لالستبدال وقد تبين أن اإلجراءات الم    .  فيها  والسالمة مقاييس البيئة والصحة  

، والتlي   ولlذلك فlإن خطlة العمlل الحاليlة     حاسlوب، علlى حلlول معlدات ال   الكثيlر مlن األحيlان    ، وتقتصlر فlي    ةتكن مالئم 
   .شطة التدريب والتوعيةأنمتابعة  سيتم استخدامها لتقني،للتعاون الاأللمانية  ةالوآالوضعتها 

 المناسبة لـبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليابان يجري تنفيذها بشlكل مشlترك، مlع قيlام برنlامج                 العناصرإن     -26
 باألطنان المعادلlة لطاقlة اسlتنفاد األوزون     415 إلى إزالة    العنصرويهدف هذا   . األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذ النشاطات    

 .تنظيف المعادن في الهندالفرعي لقطاع الفي مؤسسات ستخدم آمحلول تنظيف في أربعة المالكربون من رابع آلوريد  
 ترآيlب   علlى ويجlري العمlل محليlًا       . 2008عlام   تم تسليم بعlض المعlدات فlي         ، آما   بعدة أنشطة تحضيرية  تم القيام   وقد  

علlى اسlتخدام   الوآالlة القائlدة،   ا فlي ذلlك    بمl ، والوآlاالت  وحlدة األوزون الوطنيlة   وقد وافقlت  .  بالمذيب معدات التنظيف 
  الفرعlي  قطlاع ال فlي    مؤسسlات أخlرى    مليون دوالر أمريكي لمسlاعدة        1.5 المبالغ المتوفرة الموجودة والبالغة حوالي      

   . مؤسسات للتأآد من الخطوط األساسية لهذه الةمستقلهيئة ويتم حاليًا تحديد . تنظيف المعادنل

وقlد  . لمشاريع التي تنفذها اليونيدو، وقد تم اإلبالغ بأنها تحقق أهداف اإلزالlة الخاصlة بهlا                جاري التقدم حاليا في ا     -27
 فlي قطlاع عوامlل التصlنيع الفرعlي لlدى المؤسسlات           رابlع آلوريlد الكربlون     بلغ إجمالي الكمية المقدرة المستخدمة من       

 آمlا أنlه لlم    .2008 في عlام  اد األوزونباألطنان المعادلة لطاقة استنف 49.06 اليونيدو عناصرالتي اختيرت من ضمن  
  .مؤسسات جديدة مؤهلةأي يتم تحديد 

 الخاصة بألمانيا وفرنسا ورآزت على المسlتخدمين        العناصرطبقت الوآالة األلمانية للتعاون التقني بشكل مشترك         -28
دعllم قاعllدة شllروع ر الم وقllد طllّو.رابllع آلوريllد الكربlون عشlرة أطنllان متريllة مllن  هم عllن اسllتهالآالllذين يقllل الصlغار  

شllكل  برابllع آلوريllد الكربllونآميllات مؤسسllي قllوي للوصllول المllنظم إلllى جميllع القطاعllات الصllناعية التllي تسllتهلك    
 المحليlllة للصlllناعات الصlllغيرة جمعيllات   شlllريكًا مؤسسlllًا مثllل الهيئlllات الحكوميlllة وال 471وقlllد تlllم تأسllيس  . ملحllوظ 

 زيlارة صlناعية     459 تlم القيlام بlـ        2008خالل عام    و .لةوالدوالمحلي  الصناعية على مستوى    جمعيات  والمتوسطة، وال 
 ومllن خllالل الزيllارات  المؤسسllينوبمسllاعدة الشllرآاء . وإتمllام تخطllيط الكتllل الصllناعية فllي آافllة الواليllات الرئيسllية   

 في عدة مجاالت في قطاع النسيج ، باإلضافة إلى التطبيقlات  رابع آلوريد الكربونت ااستخدامفقد تم تحديد  الصناعية،  
 وتlم وضlع قاعlدة بيانlات         ."تنظيف المعlادن  "والتي يمكن تصنيفها تحت قطاع       رابع آلوريد الكربون  للمحددة األخرى   ا

   .مكثفة لتقوية نتائج القطاعات والواليات المختلفة في الدولة
حديدها وتقييمهlا  بالتزامن مع تحديد التطبيقات المختلفة فإن البدائل المستخدمة من قبل الصناعات في تطبيقاتها قد تم ت               و

وتlم القيlام بتقييمlات علlى        . وإن الترتيب الهرمlي للمخlاطر قيlد التحضlير         . وقادت إلى عدد من البدائل المتوفرة المحددة      
لكlل اسlتخدام تlم تطبيقlه      ابع آلوريد الكربونلرتتوفر البدائل المناسبة . أرضية المصنع لفهم إجراءات تخفيف األخطار     

تمت التوصية بإجراءات مراقبlة محlددة لتخفيlف    قد  و. أو منظفات مائية ذيبات عامة  م ومعظمها. بموجب هذا المشروع  
وربlط المشlروع نشlاطاته بقطlاع النسlيج مlع بlرامج التlدريب                . المخاطر المحتملة المصاحبة الستخدامها فlي الصlناعة       

يرهlا إلlى شlرآاء      وتlم شlراء معlدات إزالlة البقlع لتوف          .  شlاب متlدرب علlى مlدى خمlس سlنوات             500.000 الوطنية لـ   
  .تنفيذ برامج تدريب المدربينجاري و. التدريب ألغراض تدريبية واستعراضية
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 صlرف  2008 مليون دوالر أمريكي، تم في نهاية عlام  48.79ومن أصل مجموع المبالغ التي تم الموافقة عليها        -29
  . مليون دوالر أمريكي43.07مبلغ يناهز 

  2008برنامج عمل مقترح لعام 

 خفllض إنتllاج رابllع آلوريllد الكربllون واسllتهالآه مllن المسllتوى الفعلllي لعllام  2009عتllزم البرنllامج السllنوي لعllام ي -30
.  طنا من معادل طاقة اسlتنفاد األوزون فlي آlل فئlة      48 أطنان من معادل طاقة استنفاد األوزون إلى         269 البالغ   2008

التصlنيع  آلوريlد الكربlون فlي تطبيقlات عوامlل      ك رابlع  الهويعرض الجدول التlالي مقlدار الخفوضlات المقترحlة السlت       
  .2008 مقابل أرقام عام 2009والمذيبات في عام 

  

) 2008(السنة السابقة     المؤشرات
باألطنان المعادلة لطاقة 
  استنفاد األوزون

) 2009(سنة الخطة 
باألطنان المعادلة 

لطاقة استنفاد 
  األوزون

الخفوضات باألطنان 
المعادلة لطاقة استنفاد 

  وزوناأل

 واردات ألغراضال
المواد  تطبيقاتغير 
   األولية

-  -  -  

 221 48 269  اإلنتاج

العllllرض مllllن رابllllع   
  آلوريد الكربون 

 221 48 269  المجموع
 49 0 49  عوامل التصنيع
 172 48 220  المذيبات

الطلlllllب علlllllى رابlllllع 
  آلوريد الكربون 

 221 48 269  المجموع

مlن   لثالثlة    المlواد األوليlة   عمل فيهlا    التlي ال تسlت    لالسlتخدامات   لمبيعات واإلنتاج   أصدرت خلية األوزون حصص ا     -31
llي يمنتجllون فllد الكربllع آلوريllاير رابllاني /ينllانون ثllام  ل2008آllة 2009عllتنفاد  16، والبالغllة اسllادل طاقllن معllن مllط

فllي م االسllتهالك وفيمllا يتعلllق بقسll . فllي المجمllوع طllن مllن معllادل طاقllة اسllتنفاد األوزون   48 لكllل منllتج أو األوزون
 باستخدام التمويل المتبقي والبالغ     2009أخرى لتمويلها عام    مؤسسات  ثالث   سيقوم بتحديد    البنك الدولي فإن   ،المشروع

 الlثالث سlيكون حlوالي       المؤسسlات  المشlترك لهlذه      رابع آلوريد الكربون  ومن المقدر أن استهالك     .  مليون دوالر  0.26
فإنlه سlيتم تطlوير وتطبيlق     التقنlي،   للتعlاون  األلمانية وبالتعاون مع الوآالة  .زونطن من معادل طاقة استنفاد األو      150

 تتعلق بالصحة والسالمة لتنفيذها في سنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةبرنامج تدريبي مكثف وأنشطة ومواد توعية 
2009.  

زيlد مlن المؤسسlات وتنفيlذ النشlاطات          يخطط برنامج األمم المتحدة اإلنمlائي إلتمlام مشlاريعه األربعlة وتحديlد الم               -32
آمlا  .  اليونيدو األموال الباقيlة لمسlاعدة مؤسسlات إضlافية     موستستخد. ذات الصلة باستخدام األموال المدخرة من التنفيذ      

يمكن األخذ في االعتبار نشاطات المساعدة الفنية للمؤسسات التي أغلقت خطوط إنتاجها من أجل ضمان ديمومة إزالlة                  
وسيكون الترآيز الرئيسي للنشاطات التي تطبقها الوآالlة األلمانيlة للتعlاون            . الكربون لدى هذه المؤسسات   رابع آلوريد   

 في مجاالت نشر المعلومات والتدريب والمساعدة الفنية الواضحة للمؤسسات الفردية في قطاعي 2009التقني في عام 
 .بدائل سيتم تنفيذهاالبيئة والصحة وسالمة باإلضافة إلى نشاطات تتعلق بالوذلك النسيج وتنظيف المعادن؛ 

 دوالرا     874 211 3 يجري استخدام التمويل المطلوب البالغ قlدره  فسوف ،2009وبالنسبة لبرنامج عمل عام  -33
أمريكيا ألغراض األنشطة المندرجة في إطار برنامج البنlك الlدولي وفlق المخطlط، فlي حlين تعمlد الوآlاالت األخlرى             

  . من رصيد األموال غير المنفق2009طتها لعام إلى تمويل أنش
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  2009لعمل السنوي لعام ابرنامج  ىعل تعليقات األمانة

 يشlير إلlى أن برنlامج إزالlة واسlتهالك رابlع              2008يبدو أن التقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ برنامج السنوي لعlام            -34
فlي تراجlع بفضlل السياسlات التمكينيlة التlي تمارسlها              آلوريد الكربون يجري على قدم وساق وأن استهالك هذه المlادة            

الحكومة من أجل خفض عرض رابع آلوريد الكربون وأنشطة تحويل الصناعات التي تعمل هي األخرى الطلب علlى                  
 الصllغيرة المؤسسllات فllي اسllتخدام رابllع آلوريllد الكربllون آمllذيب فllي    ويبllدو أن التحllدي المتبقllي يكمllن  . هllذه المllادة 

ي صناعة المالبس وتنظيف المعادن وفlي إيجlاد بlدائل سlليمة وفعالlة مlن حيlث الكلفlة علlى نحlو                         والمتوسطة في قطاع  
  .يجعل االنتقال من رابع آلوريد الكربون قابال لالستدامة

   
  التوصية

 . معّلقة-35
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   2009برنامج التنفيذ السنوي لعام   :تدريجية لقطاع إنتاج الكلوروفلوروآربونالزالة اإل

  خلفية

 لتنفيذ برنامج إزالة قطاع إنتاج 2009لنيابة عن الحكومة الهندية، قدم البنك الدولي البرنامج السنوي لعام با -36
وقد تم تقديمه بمبلغ  .وذلك للموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسون الكلوروفلوروآربون

 مليون دوالر أمريكي مع تقرير التحّقق من تنفيذ 0.45 بمبلغ  ماليين دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم6
ويحقق الطلب االتفاقية بين حكومة الهند واللجنة التنفيذية والتي تم الموافقة عليها  .2008برنامج العمل السنوي لعام 

كلوروفلوروآربون  وتقرير التحّقق من إنتاج ال2009إن برنامج العمل السنوي لعام  .في االجتماع التاسع والعشرين
يوجد   .في الهند غير مرفقين مع هذه الوثيقة، ولكن يمكن تزويد أعضاء اللجنة التنفيذية بهما عند الطلب 2008لعام 

   .1ملخص للطلب في الجدول 
 

  )1(جدول رقم 

  موجز الطلب

 الهند البلد
اإلزالة التدريجية لقطاع إنتاج  :عنوان المشروع

 الكلوروفلوروآربون
 2009 خطةسنة ال

 10 عدد السنوات المكتملة
 1 عدد السنوات المتبقية في الخطة

، الخطة )بالطن المتري (2008سقف إنتاج الكلوروفلوروآربون لعام 
 2008السنوية لعام 

 * طن متري2,259

، الخطة )بالطن المتري (2009سقف إنتاج الكلوروفلوروآربون لعام 
 2009السنوية لعام 

  طن متري0

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ لخطة إزالة مجموع
 الكلوروفلوروآربون  

  مليون دوالر أمريكي82

  مليون دوالر أمريكي76  2008ديسمبر /مجموع التمويل الذي تم دفعه حتى آانون األول
  مليون دوالر أمريكي6 2009مستوى التمويل المطلوب للخطة السنوية لعام 

  المستعجلة التدريجية اإلزالة متري وفق خطة طن 690معّدل إلى * 

  

وأوضحت المراجعة   .2008 بمراجعة تنفيذ برنامج العمل لعام 2009بدأ برنامج العمل السنوي المقترح لعام  -37
 طن متري، وقد تم 2259 والذي حدد في االتفاقية بـ 2008إنجاز هدف تخفيض إنتاج الكلوروفلوروآربون لعام 

 طن متري  من الكلوروفلوروآربون  في االجتماع الرابع والخمسين 690ى سقف أعلى ال يزيد عن تعديله الحقًا إل
المستعجلة إلنتاج الكلوروفلوروآربون مع نص االتفاقية الموافق عليها في االجتماع  التدريجية اإلزالة بموجب خطة

المواد   والتراخيص لتصدير وعلى مستوى السياسة، فقد أصدرت الحكومة حصص اإلنتاج .السادس والخمسين
وبموجب مخطط إدارة استيراد وتصدير الكلوروفلوروآربون، فقد تم اإلبالغ عن   .الهيدروآلوروفلوروآربونية

إن المستويات الحقيقية  . طن متري1859 لكمية مقدارها 2008إصدار ما مجموعه أربع رخص تصدير في عام 
المستعجلة إلنتاج  التدريجية اإلزالة طلبات خطة طن متري وهو ما دون مت455.6للتصدير آانت 

ولم . 2008المطلوبة خالل عام ) 2009ديسمبر، / آانون األول31طن متري بحلول 1228(الكلوروفلوروآربون 
وقد باع المنتجون . 2008خام في عام  تستورد أي وحدة إلنتاج الكلوروفلوروآربون أي مادة آلوروفلوروآربون

الجديد إلى قطاع  من الكلوروفلوروآربون)  طن متري690(ما دون المستوى المسموح به  طن متري، وهو 495.8
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)  طن متري825(آذلك فقد باع المنتجون أقل من الكمية المسموح بها  .أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات
طن 383 122 وتم بيع  .تلجميع مواد الكلوروفلوروآربون إلى قطاع أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعا

 495.8(هذه الكمية، إضافة إلى الكمية المحددة في السوق بواسطة المنتجين   .متري إضافي منها إلى قطاع الخدمات
      ). طن متري825( ، ال تتعدى المستوى الكلي المسموح ببيعه من الكلوروفلوروآربون)طن متري

وتشمل هذه على الوعي،  . المنفذة بموجب برنامج المساعدة الفنيةتم اإلبالغ في الطلب عن عدد من النشاطات -38
 6 من بين  .والتدريب، وجمع المعلومات وعمل وحدة إدارة المشروع، والمراقبة، وتبادل المعلومات والدراسات

 مليون دوالر أمريكي إلى منتجي 4.09، تم دفع مبلغ 2008ماليين دوالر صرفت من الصندوق لبرنامج عمل عام 
 ). مليون دوالر أمريكي5.85(من المبلغ المخصص للمنشآت % 70وهذا المبلغ يعادل  .األربعة الكلوروفلوروآربون

 دوالر أمريكي مخصص 000 213من مبلغ   .2008والمبلغ المتبقي سيتم صرفه بعد التحّقق النهائي من إنتاج عام 
     . دوالر أمريكي100 177للمساعدة الفنية، تم صرف مبلغ 

 
 اإلزالة وانسجامًا مع خطة .2009قّدم الجزء الثاني من الطلب وصفًا لهدف وأنشطة برنامج العمل لعام  -39

 وسوف تستمر 2009الكلوروفلوروآربون فإنه لن يتم إصدار حصص إنتاج في عام  إلنتاج المستعجلة التدريجية
قة إلى أنه إما أن يجري تعديل على قوانين وأشارت الوثي .عملية ضبط االستيراد والتصدير بواسطة نظام الترخيص

 التدريجية اإلزالة لألوزون أو أن تصدر الحكومة الهندية أمرًا مؤقتًا لالستجابة لمتطلبات خطة المستنفدة المواد
   .الكلوروفلوروآربون إلنتاج المستعجلة

 
لنشرة السنوية قصة النجاح الهندي وتشتمل هذه على ا .توجد عدة نشاطات مخطط لها في برنامج المساعدة الفنية -40

الكلوروفلوروآربون، ودعم مشروع آفاءة طاقة  إلنتاج  التدريجية اإلزالة في يوم األوزون، ونشر آتيب حول خطة
مبردات المباني، وورش عمل حول الوعي في إغالق إنتاج الكلوروفلوروآربون، وتدريب موظفي الجمارك 

المشتراة من منتجي  للجرعات بمقياس المزودة ة االستنشاقوالحدود، وإدارة البيانات حول أجهز
الكلوروفلوروآربون، مراجعة إنتاج الكلوروفلوروآربون وآميات التصدير من المخزون، وتطوير بروتوآول مراقبة 

لقد  .الكربون آلوريد ر رابعـعلى المخزون وتوف ، ودراسة أثر إغالق إنتاج الكلوروفلوروآربون2010لما بعد عام 
ق، وذلك لتخفيض ـ ماليين دوالر أمريكي، والذي سيتم تخصيصه للمنشآت األربعة، آما في الساب6تم طلب مبلغ 

وقد طلب البنك الدولي مبلغ  . 2009وتمويل أنشطة المساعدة الفنية المخطط لها عام  إنتاجهم من الكلوروفلوروآربون
  .2009ام من دفعة ع% 7.5 دوالر آتكاليف دعم ملحقة بنسبة 000 450

 
.  بواسطة موآوند إم2009فبراير، / شباط6يناير و  / آانون الثاني28تم إجراء عملية التحّقق في الفترة ما بين  -41

وأفاد تقرير التحّقق، الذي شمل  .، محاسبين قانونيين)Mukund M. Chitale and Company(شيتالي وشرآاه 
األربعة، واشتمل على ملحق يوضح األوزان الجزيئية  آربونالمقدمة وملخص تنفيذي، حول منتجي الكلوروفلورو

    .وصيغة ترآيب مواد الكلوروفلوروآربون والهيدروآلوروفلوروآربون
 
  .2ملخص عن إنتاج الكلوروفلوروآربون للمنتجين األربعة مبين في الجدول رقم  -42 
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  )2(جدول رقم 

 
  )2008السنة الحالية (موجز إلنتاج الكلوروفلوروآربون 

شيمبالست  نافن فلوراين إندستريز المنشآت
 سانمار

غوجارات 
 فلوروآيميكالز 

 اإلجمالي إس آر إف

آلوروفلورو 
 آربون

11/12 

آلوروفلورو
 113آربون

آلوروفلو
روآربون 

  أ113

آلوروفلورو
/12آربون
11 

آلوروفلوروآربون
12/11 

آلوروفلورو
/12آربون
11 

 1363.10 467.35 733.20 36.90 6.56 5.62 113.47 )أ(المخزون االفتتاحي 
 - 69.04 79.10 223.60 إجمالي اإلنتاج الستخدام الحصة

 
246.00 201.73 828.47 

 80.08 - - - - 80.08 - االستهالك الفعلي آمواد أولية
 72.50 - - - - 72.50 - االستهالك المستحق آمواد أولية

االستهالك الفائض من 
 حسب 113آلوروفلوروآربون 

 لمعاييرا

- 6.60 - - - - 6.60 

 3.88 0.10 3.77 0.01 - - -  )ب(ضياع بالتعامل 
فقدان تحويل من 

 12 إلى 11آلوروفلوروآربون 
- - - - - 9.91 9.91 

 673.87 199.87 246.00 - - 6.60 221.36 حصة اإلنتاج المستخدمة
 11/12إنتاج آلوروفلوروآربون 

 ) ج(الصافي 
221.36 79.10 69.04 - 246.00 199.87 815.37 

 1.01 0.09 0.92 -   - )د) (محلي(عائد مبيعات 
 75.47    75.47   أ113مبيعات 

محلية  (2008مبيعات في عام 
 )وتصدير

274.12   36.89 206.96 555.83 1073.80 

  المخزون النهائي
 )هـ(-)د)+(ج)+(ب(-)أ(

60.71 4.64 0.13 - 769.39 101.47 936.34 

المئوية للحصة المستخدمة النسبة 
 )إنتاج صافي(

94.73   0.0 99.84 98.49 97.66 

  
يوضح الجدول النتائج الكلية للتحّقق، مع معلومات عن حصة آل منشأة من إنتاج الكلوروفلوروآربون في عام  -43

روض للبيع، ، والمخزون االفتتاحي لمواد الكلوروفلوروآربون، واإلنتاج اإلجمالي، صافي اإلنتاج المع2008
والكميات المفقودة، والمبيعات، ومخزون اإلغالق ونسبة الحصص المنتجة من قبل آل من المنتجين األربعة، 

 استخدام صافي إنتاج الكلوروفلوروآربون المعروض للبيع لقياس درجة 43/5سمح المقرر  .واإلجمالي الوطني
وانسجامًا مع هذا، فقد استخدم . 2007 و 2005نوات عدا اإلنجاز في تحقيق أهداف االتفاقية الخاصة بالهند في الس

على صافي اإلنتاج المعروض للبيع % 0.92التحّقق مستوى اإلنتاج اإلجمالي وذلك بتطبيق معيار القبول الصناعي 
وقد تبين أن اإلنتاج اإلجمالي من الكلوروفلوروآربون في عام  .الذي صرح به المنتجون لحساب األرقام اإلجمالية

 المستعجلة التدريجية اإلزالة من الهدف الموضوع في خطة% 97 طن متري، أي حوالي 673.87 قد بلغ 2008
  . طن متري690الكلوروفلوروآربون والبالغ  إلنتاج
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وصف التقرير األسلوب المستخدم في التحّقق، والذي تضمن زيارات لمواقع وتدقيق عشوائي على السجالت  -44
تمت مطابقة سجالت اإلنتاج والسجالت التحليلية والمخبرية أليام  . توافقها مع النتائج المبلغ عنهاذات العالقة للتأآد من

 وقد تم أخذ عينات  .العينات وذلك لتقييم ما إذا آانت السجالت قد حفظت بطريقة صحيحة للمنتجات التي قد تم إنتاجها
وقد أجرى فريق التحّقق أيضًا  .ز لتعريف المنتجللغا) اللوني(من المخزون الموجود للتحليل الكروماتوغرافي 

   .مناقشات مع موظفي المصنع
 

 :وتضمن نظرة شاملة حول تاريخ وتكنولوجيا المصنع ويشمل . م التقرير مالحظات ونتائج زيارة آل مصنعقّد -45
 2003ت من عام  أسلوب المراجعة والتوثيق والسجالت المدققة؛ أخذ العينات والنتائج ذات الصلة؛ ملخص بيانا

 حول حصص اإلنتاج المخصصة؛ تواريخ التشغيل إلنتاج الكلوروفلوروآربون وفي بعض الحاالت 2008وحتى 
HCFC-22 إنتاج ،CFC-11 و CFC-12وقدم تقرير المصنع أيضًا مقارنة للبيانات  . والحصص المئوية المحققة

اد األولية وإنتاج الكلوروفلوروآربون واالستنتاجات  حول نسبة استهالك المواد الخام بين المو2008-2003للفترة 
  .حول وضع االمتثال للحصص المخصصة

 
 يعمل في HFC-23أشار فريق التحّقق إلى أن مصانع الكلوروفلوروآربون األربعة إما أنها تمتلك مرفق لتدمير  -46

  .CDMمقراتهم أو أنها بصدد الحصول على أحدها للحصول على تمويل من 
، والذي يشمل  رًا، قّدم التقرير نتائج التحّقق باستخدام نموذج التحّقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزونأخي -47

تاريخ برنامج إزالة اإلنتاج من البداية والنتائج من آخر تحّقق مع معلومات مجزئة شهريًا على عدد أيام العمل، 
  .روآربون باألطنانواستهالك المواد الخام وآمية إنتاج الكلوروفلو

  
 

  تعليقات األمانة والتوصيات

  التعليقات

 من أجل مشرع إغالق إنتاج الكلوروفلوروآربون ولكنه سحب 2009قّدم البنك الدولي طلبًا لتحرير تمويل عام  -48
 .ستيرادالكلوروفلوروآربون معلقًا نتائج مراجعة اال إلنتاج المستعجلة التدريجية اإلزالة طلبه الخاص بتمويل خطة

 الخاصة 2009مع طلب الحصول على دفعة  الكلوروفلوروآربون المستعجلة واقترحت األمانة تقديم اتفاق قطاع إنتاج
وأوضح البنك أن هذا لم يكن مطلوبًا آجزء من االتفاقات ولذلك فإن األمانة تقّدم  .بقطاع إنتاج الكلوروفلوروآربون

   .في الهند إغالق إنتاج الكلوروفلوروآربونطلبًا فقط للدفعة األخيرة الخاصة بمشروع 

الكلوروفلوروآربون، فإن  إلنتاج المستعجلة التدريجية مع أن المستوى الكلي لإلنتاج يتوافق مع خطة اإلزالة -49
للجرعات هو دون المستوى األعلى،  بمقياس المزّودة االستنشاق إلنتاج أجهزة مستوى مبيعات الكلوروفلوروآربون

آذلك فإن مستوى التصدير المبّلغ عنه أقل من المستوى . 2009 و2008من الزيادة المبيعات في العامين وهكذا تتض
، وبناء عليه فإن الكمية المطروحة في السوق ضمن الحدود 2009األعلى وهكذا فإنه سيشمل أيضا التصدير في عام 

   .المسموح بها

ى الهند لم تكن متوفرة للتحقق من الشرط الوارد في  االتفاق الذي ومع ذلك، فإن المعلومات الخاصة باالستيراد إل -50
أآد تقرير التحّقق أنه لم تقم أي وحدة من وحدات إنتاج  .ينص على عدم استيراد الكلوروفلوروآربون الخام

د أو ولم تقدم بيانات استيرا. 2008الكلوروفلوروآربون باستيراد مواد الكلوروفلوروآربون خام جديدة خالل عام 
   .حول االستيراد، ولم يتم توفير مراجعة االستيراد) 7(بيانات المادة 

ن ـداًء مـاج ابتـالكلوروفلوروآربون أيضًا حظر اإلنت اجـإلنت ةـالمستعجل ةـالتدريجي ةـة اإلزالـك، تحتاج خطـآذل -51
  إلى أنه 2009مج عمل عام وأشار برنا  .جديدة/ ومنع استيراد مواد آلوروفلوروآربون خام2008أغسطس، / آب1
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إما أن يتم إجراء تعديل على قوانين المواد المستنفدة لألوزون أو أن تصدر الحكومة الهندية أمرًا مؤقتًا لالستجابة 
   .لمتطلبات خطة اإلزالة التدريجية المستعجلة

بضمان ثبات جدول " تقوم الهند أخيرًا، تحتاج خطة اإلزالة التدريجية المستعجلة إلنتاج الكلوروفلوروآربون بأن -52
من االتفاق بين الهند واللجنة التنفيذية ) أ- 2( من المرفق 3االستهالك لقوانين األوزون وحدود االستهالك في الصف 

 ".مواد الكلوروفلوروآربون في الهند وذلك بالترآيز على قطاع خدمة التبريد إلزالة استهالك الوطنية الخاص بالخطة
 طن 417بكمية )  7حسب المادة  (2008مستويات حدود االستهالك في عام ) أ- 2(من المرفق  3يحّدد الصف  

    .متري

  التوصيات

ترغب اللجنة التنفيذية النظر في تأجيل طلب الدفعة األخيرة لمشروع إغالق اإلنتاج في الهند بتعليق تقديم بيانات  -53
  .قطاع اإلنتاج المعّجل وتقرير المراجعة الملحق باتفاق 2008 لعام 7المادة 

 
______ 
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