
 
 

 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرارتتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثاني والثمانوناالجتمــــــاع 

 2018كانون األول /ديسمبر 7إلى  3من   ،مونتريال
  

 تصويب

  تقرير مرحلي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
  2017ديسمبر/كانون األول  31حتى 

  
  

لتقديم توضيح للمشاريع الموصى بإلغائها وفقا لسياسات ومقررات اللجنة التنفيذية  هذا التصويب يصدر        
 على النحو التالي:

 (مكررا) كما يلي:8الفقرة  ضفا  

ذلك، الحظت األمانة عدم إحراز أي تقدم بالنسبة لثمانية مشروعات في أربعة بلدان باإلضافة إلى   (مكررا)8
نتيجة لقضايا وظروف مختلفة تمت مالحظتها في الجدول أدناه. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في إلغاء هذه 

  المشروعات وطلب إعادة األرصدة المتبقية.
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معدل الصرف  عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
% 

 الحالة/ المسائل

 الجزائر
ALG/PHA/66/INV/77 

ة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحل
ي فما األولى، الشريحة األولى) (األنشطة في قطاع خدمة التبريد ب

للتنظيف،  ب المستخدم141-ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 ورصد المشروع)

معدل صرف األموال الموافق عليها؛ انخفاض  20
واألنشطة ليست ذات صلة ألنه لم يكن هناك استهالك 

وات ب في السن141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن 
 الثالث األخيرة.

 جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/PHA/64/INV/21 

ة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحل
 لى)األولى، الشريحة األو

البلد؛ تأخر المشروع بسبب الوضع األمني في  15
خطة إدارة إزالة المواد وصعوبة مواصلة تنفيذ 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية نظرا ألنه تمت الموافقة
 اشهر 18على الشريحة األولى من المرحلة األولى منذ 

 لبنان
LEB/DES/73/DEM/83 

 

المواد المستنفدة مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات 
 لألوزون والتخلص منها

جب إعادة األرصدة إلى االجتماع الثاني والثمانين بمو 79
 (د)81/24المقرر 

 اليمن
YEM/PHA/55/INV/28 

 97 لى)ألواالخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون (الشريحة 

 الوضع األمني في البلد؛ صعوبة مواصلة التنفيذ
 اليمن

YEM/PHA/60/INV/36 
 74 نية)لثااالخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون (الشريحة 

 اليمن
YEM/PHA/68/TAS/39  

 

ة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحل
 األولى، الشريحة األولى)

43 

 اليمن
YEM/PHA/73/PRP/45 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إعداد خطة إدارة
 (المرحلة الثانية)

0 
را الوضع األمني في البلد؛ وصعوبة مواصلة التنفيذ نظ

 اليمن لعدم إمكانية تنفيذ المرحلة األولى
YEM/FOA/73/PRP/46 

زالة المواد إعداد األنشطة االستثمارية إل
 )الرغاوي (قطاعالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 

0 

  
 

  كما يلي: 10في التوصية الواردة في الفقرة و(د) و(هـ) الفرعية (ج)  اتالفقرأضف 

بشأن إدارة إزالة المواد المستنفدة لألوزون والتخلص في لبنان  التالي التجريبي إلغاء المشروع  (ج)
(LEB/DES/73/DEM/83) والثمانينني بإعادة األرصدة المتبقية إلى االجتماع الثا دوومطالبة اليوني 

  (د)؛81/24وفقا للمقرر 

إلغاء المشروعات التالية في االجتماع الثاني والثمانين ومطالبة اليونيدو بإعادة األرصدة المتبقية إلى   (د)
  :االجتماع الثالث والثمانين

(المرحلة األولى،  ريقيا الوسطىفأة جمهوريلخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون   )1(
  ؛(CAF/PHA/64/INV/21)الشريحة األولى) 

 الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون لليمن (الشريحتين األولى والثانية)  )2(
(YEM/PHA/55/INV/28 and YEM/PHA/60/INV/36)؛  

(المرحلة األولى، الشريحة األولى)  ليمنخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ل  )3(
(YEM/PHA/68/TAS/39)؛  

إعداد األنشطة االستثمارية وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إعداد خطة إدارة  )4(
(المرحلة الثانية)  لليمن زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإل

(YEM/PHA/73/PRP/45 and YEM/FOA/73/PRP/46)و ؛ 

فيما يتعلق بخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في الجزائر (المرحلة األولى، الشريحة   (هـ)
  :(ALG/PHA/66/INV/77)األولى) 
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مطالبة األمانة بإرسال خطاب إلى حكومة الجزائر تسعى إلى الحصول على اتفاقها إللغاء   )1(
  ؛المشروع في االجتماع الثالث والثمانين

  .اليونيدو بإعادة األرصدة المتبقية إلى االجتماع الرابع والثمانينمطالبة   )2(

 واليمن في الجدول الوارد في المرفق األول. ولبنان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، للجزائرالصفوف  احذف 

     
  


