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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال
  االجتماع الحادي والسبعون

  2013 كانون األول/ديسمبر 6- 2مونتريال، 
  

  تصويب

 واالمتثال الحالةرير اتق - إضافة 

 :على األجزاء التالية من الوثيقة يصدر ھذا التصويب إلدخال تغييرات

 )اليونيب( تقرير مرحلي ) (الكلوروفلوروكربونية مواد الإزالة الخطة الوطنية إلدارة  :الفلبين: السابعالجزء 

 (د).68/20" بالمقرر" (د)68/2 المقرر" 23الفقرة في  لااستبد" 

 المبردات: تقرير مرحلي عن تنفيذ مشاريع الجزء التاسع

 في عنوان المشروع لكوت ديفوار."حكومة فرنسا حذف " 

 نيا واليابان.حكومات فرنسا وألمانوان مشروع اإلقليم األفريقي "و" في عبعد "اليونيدو إضافة" 

 االجتماع الحادي والخمسين" بـــ )2009أبريل  -( مارس االجتماع السابع والخمسين، "34في الفقرة  لااستبد 
 .)"2007(مارس 

 4الجدول  في( كوت ديفوار )  3 السطر" في "فرنسا حذف 

 تمويل الولم يتحقق ، اليامبردين اثنين فقط حتم تحديد أنه ) ذكرت اليونيدو "(* بـــ "النص في الحاشية "(*) استبدال
 ".لتنفيذ المشروع المشترك المطلوب

 القائمة على  من المبردات اعدداستبدل  ى أن البلدمشيرا إل" )1((ب)41ي نھاية الفقرة الفرعية النص التالي ف إضافة
 "عدة من الصندوق المتعدد األطراف.دون مسا المواد الكلوروفلوروكربونية

 متبقية إلى االجتماع أرصدة أي  وإعادة، 2013بحلول نھاية عام ) النص "2((ب)41في الفقرة الفرعية  لااستبد
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في موعد ال " بـــ "والسبعين الثالثتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع ، والثاني والسبعين
، 2014ام اجتماع في عآخر متبقية في موعد ال يتجاوز دة أي أرص وإعادة، 2014في عام آخر اجتماع يتجاوز 

 ."2015جاوز االجتماع األول في عام تقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتو

 اجتماع آخر متبقية في موعد أقصاه وإعادة أي أرصدة ماليا استكمال المشروع  (ه) النص " 41في الفقرة  لااستبد
 مطالبة" ـ بــ ؛"2015اوز االجتماع األول في عام تقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتج، و2014في عام 

متبقية في أي أرصدة  وإعادةمن عناصر المشروع الخاص بھما عنصر لل ماليالستكمال باالاليونيدو وحكومة ألمانيا 
العنصر الخاص بھما متبقية من أي أرصدة حكومات فرنسا واليابان تعيد ، و2014في عام اجتماع آخر موعد أقصاه 

 حكومات فرنسا وألمانيا واليابان وكذلك مطالبة، 2015اه االجتماع األول في عام المشروع في موعد أقص من
  .؛"2015جاوز االجتماع األول في عام تتقرير إنجاز المشروع في موعد ال يبتقديم واليونيدو 

 2009المعتمدة بعد عام الكربون والھالونات  كلوريدالكلوروفلوروكربونية ورباعي  مشاريع المواد إنجازالباب العاشر: 

 منجزة من الناحية جميع المشاريع المدرجة في المرفق األول لھذا التقرير  يجب اعتبار" بــــ(أ)  48الفقرة  استبدال
أي  المعنيةالوكاالت الثنائية والمنفذة ال يجب أن تتحمل و؛ لهالمخطط النھائي  اإلنجازتاريخ  التشغيلية حسب

المشاريع في أقرب وقت ممكن ھذه مستخدمة من أي أرصدة غير  وتعيد، لإلنجازالتزامات جديدة بعد الموعد النھائي 
في األخير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع  م تقارير، وتقد2014ال يتجاوز نھاية عام  ولكن في موعد

 ".2014عام 

 المرفق األول

الھالونات وورابع كلوريد الكربون  إنجاز مشاريع المواد الكلوروفلوروكربونية"المرفق األول:  استبدال
  .تاليال مرفقلباوما بعده"  2009عام  ذالمعتمدة من
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 المرفق األول
 

 إنجاز مشاريع المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون والھالونات 
وما بعده 2009المعتمدة منذ عام   
 

  عنوان المشروع  الرمز  الوكالة  البلد
التواريخ النھائية 

  لإلنجاز 
   الخطة الوطنية لإلزالة (الشريحة الثانية) ALG/PHA/58/INV/71 اليونيدو  الجزائر

  13-ديسمبر- 31
  14-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) BAH/PHA/59/TAS/21 اليونيب البحرين
برنامج األمم  البرازيل

المتحدة 
 اإلنمائي

BRA/PHA/59/INV/293  الخطة الوطنية إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة
  الثامنة)

  13-ديسمبر- 31

  13-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) BDI/PHA/62/TAS/26 اليونيب بروندي
  13-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) BDI/PHA/62/INV/27 اليونيدو  بروندي
لقطاع خدمة التبريد خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  CPR/REF/59/INV/490 اليونيدو الصين

  (الشريحة السادسة)
  13-ديسمبر- 31

  13-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) PRC/PHA/60/INV/21 اليونيدو الكونغو
  14-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) IVC/PHA/58/INV/34 اليونيدو كوت ديفوار

برنامج األمم  كوبا
المتحدة 
 اإلنمائي

CUB/PHA/59/INV/44  الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفذة لألوزون للمواد
 2009الكلوروفلوروكربونية: خطط التنفيذ السنوية لعامي 

  2010و

  13-ديسمبر- 31

الكلوروفلوروكربونية الخطة النھائية إلدارة إلزالة المواد  DJI/PHA/59/TAS/17 اليونيب جيبوتي
  (الشريحة الثانية)

  13-ديسمبر- 31

برنامج األمم  الدومينيكان
المتحدة 
 اإلنمائي

DMI/PHA/61/INV/17 دارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية إل ةالخطة النھائي
  (الشريحة الرابعة)

  13-ديسمبر- 31

إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  ةالخطة النھائي DMI/PHA/61/TAS/18 اليونيب الدومينيكان
  (الشريحة الرابعة)

  13-ديسمبر- 31

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة  ECU/PHA/61/TAS/48 اليونيب اإلكوادور
  الثالثة)

  13-ديسمبر- 31

الكلوروفلوروكربونية (الشريحة الخطة الوطنية إلزالة المواد  ECU/PHA/61/TAS/50 اليونيب اإلكوادور
  الرابعة)

 13-ديسمبر- 31

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة  ECU/PHA/61/TAS/52 اليونيب اإلكوادور
  الخامسة)

 13-ديسمبر- 31

(الشريحتين الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  EGY/PHA/60/INV/101 اليونيدو مصر
  الرابعة والخامسة)

 13-ديسمبر- 31

جمھورية غينيا 
  االستوائية

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة األولى) ةالخطة النھائي EQG/PHA/57/TAS/04 اليونيب

إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  ةالخطة النھائي ERI/PHA/63/TAS/08 اليونيب إريتريا
  (الشريحة الثانية)

 13-ديسمبر- 31

إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  ةالخطة النھائي ERI/PHA/63/INV/09 اليونيدو إريتريا
  (الشريحة الثانية)

 13-ديسمبر- 31

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثالثة) ةالخطة النھائي GRN/PHA/59/TAS/15 اليونيب  غرينادا
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي GUI/PHA/60/INV/24 اليونيدو غينيا
برنامج األمم  ھايتي

المتحدة 
 اإلنمائي

HAI/PHA/58/INV/14 إلدارة إزالة مواد المجموعة األولى بالمرفق أ  ةالخطة النھائي
  (الشريحة األولى)

 14-ديسمبر- 31

إلدارة إزالة مواد المجموعة األولى بالمرفق أ  ةالخطة النھائي HAI/PHA/58/TAS/15 اليونيب ھايتي
  (الشريحة األولى)

 14-ديسمبر- 30

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي HON/PHA/59/TAS/32 اليونيب  ھندوراس
البنك الدولي  الھند

لإلنشاء 
 والتعمير

IND/PHA/58/INV/434  :خطة إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاعات االستھالك واإلنتاج
  2009البرنامج السنوي لعام 

 13-ديسمبر- 31
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  عنوان المشروع  الرمز  الوكالة  البلد
التواريخ النھائية 

  لإلنجاز 
جمھورية إيران 

  اإلسالمية
  14-مارس - 31  برنامج إدارة الھالونات IRA/HAL/63/TAS/198 اليونيدو

 14-ديسمبر- 31  ة الثانية)الخطة الوطنية لإلزالة (الشريح IRQ/PHA/63/TAS/14 اليونيب العراق
 14-ديسمبر- 31  الخطة الوطنية لإلزالة (الشريحة األولى) IRQ/PHA/58/TAS/10 اليونيب العراق
إلى كلوريد الميثيلين في  11-التحويل من الكلوروفلوروكربون IRQ/FOA/57/INV/06 اليونيدو العراق

 ھاديالشركة إنتاج الرغوة المرنة في 
 14-ديسمبر- 31

األيزوبيوتان ب 12-غازات التبريد كلوروفلوروكربوناستبدال  IRQ/REF/57/INV/07 اليونيدو العراق
في  سيكلوبنتانبال 11- كلوروفلوروكربونرغوة عامل نفخ الو

في شركة  الصندوقية تصنيع الثالجات المنزلية والمجمدات
  الصناعات الخفيفة

  14-ديسمبر - 31

  14-ديسمير - 31  الخطة الوطنية لإلزالة (الشريحة الثانية) IRQ/PHA/63/INV/15 اليونيدو العراق
 14-ديسمبر- 31  الخطة الوطنية لإلزالة (الشريحة األولى) IRQ/PHA/58/INV/09 اليونيدو العراق
التحقق من الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد  KUW/PHA/57/TAS/15 اليونيب الكويت

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

 14-ديسمبر- 31

جمھورية الوس 
الديمقراطية 

  الشعبية

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي LAO/PHA/61/INV/21 فرنسا

  إلدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةالخطة النھائي MAU/PHA/57/TAS/21 اليونيب موريتانيا
  (الشريحة الثانية) 

 13-ديسمبر- 31

  الجبل األسود
 

  إلدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةالخطة النھائي MOG/PHA/58/INV/06 اليونيدو
  (الشريحة الثانية) 

 13-ديسمبر- 31

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي MOZ/PHA/59/TAS/18 اليونيب موزامبيق
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي NEP/PHA/57/INV/26 اليونيب النيبال
إلدارة مواد المجموعة األولى بالمرفق أ  ةالخطة النھائي PER/PHA/65/INV/44 اليونيدو البيرو

  (الشريحة األولى)
  14-مارس- 31

 14-مارس- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي QAT/PHA/59/TAS/14 اليونيب قطر
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي QAT/PHA/59/INV/13 اليونيدو قطر

  إلدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةالخطة النھائي RWA/PHA/57/TAS/16 اليونيب رواندا
  (الشريحة الثانية) 

 13-ديسمبر- 31

 13-ديسمبر- 31  الخطة الوطنية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) SAM/PHA/57/INV/13 اليونيب سامو
المملكة العربية 

 السعودية
 14-مارس- 31  الخطة الوطنية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) SAU/PHA/61/TAS/09 اليونيب

المملكة العربية 
 السعودية

 13-ديسمبر- 31  الخطة الوطنية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) SAU/PHA/61/INV/10 اليونيدو

الھيدروكلوروفلوروكربونية  الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد YUG/PHA/60/INV/36 اليونيدو الصرب
  (الشريحتين الرابعة والخامسة)

  14- يونية- 31

 13-ديسمبر- 31  الخطة الوطنية إلدارة اإلزالة (الشريحة األولى) YUG/PHA/60/TAS/35 اليونيدو الصرب
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي SIL/PHA/61/TAS/23 اليونيب سيراليون
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي SWA/PHA/59/TAS/15 اليونيب سويسرا

الجمھورية العربية 
 السورية

الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  SYR/PHA/58/INV/99 اليونيدو
  الشريحة الثالثة)

 13-ديسمبر- 31

جمھورية تنزانيا 
  المتحدة

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

URT/PHA/58/INV/28 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي 

جمھورية تنزانيا 
  المتحدة

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي URT/PHA/58/TAS/27 اليونيب

البنك الدولي  تايالند
لإلنشاء 
 والتعمير

THA/PHA/60/INV/154  :الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  2012- 2010خطة التنفيذ السنوية للفترة 

 13-ديسمبر- 31



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1/Corr.1 
Annex I 

 
 

3 

  عنوان المشروع  الرمز  الوكالة  البلد
التواريخ النھائية 

  لإلنجاز 
جمھورية مقدونيا 

اليوغوسالفية 
 ً   سابقا

 13-ديسمبر- 31  الشريحة الخامسة)إلدارة اإلزالة ( ةالخطة النھائي MDN/PHA/59/INV/28 اليونيدو

 14- يونية- 31  خطة إزالة المواد المستنفذة األوزون (الشريحة الثانية) TUN/PHA/68/INV/54 اليونيدو تونس
برنامج األمم  األوروجواي

المتحدة 
 اإلنمائي

URU/PHA/60/INV/54 إلدارة إزالة مواد المجموعة األولى بالمرفق أ  ةالخطة النھائي
  )ةالثالث(الشريحة 

 13-ديسمبر- 31

الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفذة األوزون (الشريحة  YEM/PHA/60/TAS/35 اليونيب اليمن
  الثانية)

 14-مارس- 31

الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفذة األوزون (الشريحة  YEM/PHA/60/INV/36 اليونيدو اليمن
  الثانية)

  14- يونية- 30

 


