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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو الثانياالجتمــــــاع 

 2018 ديسمبر/كانون األول 7إلى  3من   ،مونتريال
 

  تصويب

  الصين:  مشروع ات مقترح

  
من االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية من  2والجدول  145و 143يصدر هذا التصويب الستبدال الفقرتين   

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين على النحو التالي:

 بما يلي 143الفقرة  استبدل: 

اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكوماتا ألمانيا بالنيابة عن حكومة الصين، قدم   - 143
لصناعي اتبريد اللرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، و اتخطط القطاعائح الثالثة من واليابان طلبات للشر

ة رتبطان الموقطاع الخدمة والشريحة الثانية من الخطة القطاعية لرغاوي البوليوريت والتجاري، والمذيبات
، 2الجدول  بين فيبالمرحلة الثانية لخطة إدارة أزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين على النحو الم

تقارير و(البنك الدولي)،  2017مصحوبة بتحقق مستقل إلنتاج واستهرك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 
 نفيذها فيتسيتم  تنفيذ السنوية لألنشطة التيالتنفيذ السنوية التي تغطي األنشطة المنفذة حتى اآلن، وخطط ال
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  بالجدول المبين أدناه 144بعد الفقرة  2الجدول استبدل:  

  )يف الدعم. طلبات الشرائح لخطط القطاع المقدمة إلى االجتماع الثاني والثمانين (باستثناء تكال2الجدول 

(الوكالة الرئيسية  خطة القطاع
 والمتعاونة)

التمويل الشامل 
الموافق عليه من 

حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

أول شريحتين 
موافق عليهما 
 (دوالر أمريكي)

أول شريحتين 
موافق عليهما 

كجزء من المجموع 
الموافق عليه من 
حيث المبدأ (دوالر 

 أمريكي)

التمويل المطلوب 
في االجتماع الثاني 
والثمانين (دوالر 

 أمريكي)

وافق نصيب التمويل الم
عليه والمطلوب من 

مجموع الموافق عليه 
 من حيث المبدأ (%)

رغاوي البوليسترين المسحوبة 
 بالضغط (يونيدو وألمانيا)

112,786,630 16,514,867 14.6 8,000,000 21.7 

رغاوي البوليوريتان (البنك 
 الدولي)

141,471,210 7,045,027* 5.0 0** 5.0 

التبريد الصناعي والتجاري 
 (يوئنديبي)

89,144,797 33,368,756 37.4 12,000,000 50.9 

(يونيدو  تكييف هواء الغرف
 وإيطاليا)

89,144,797 31,562,981 35.41 0*** 35.4 

 25.7 5,549,492 14.0 6,599,127 47,262,566 المذيبات (يوئنديبي)
الخدمة وبرنامج التمكين 
 (يونيب وألمانيا واليابان)

20,290,000 6,329,132 31.2 3,650,000 49.2 

 26.1 29,199,492 20.3 101,419,890 500,100,000 المجموع

  شريحة واحدة تمت الموافقة عليها في خطة قطاع رغاوي البوليوريتان.  *
  8.قدم الطلب للشريحة ولكنه لم يتمثل لعتبة الصرف  **

  لم يقدم طلب الشريحة إلى االجتماع الثاني والثمانين.  ***
  

  بالفقرة التالية: 145استبدل الفقرة 

بعد استعراض مقترحات المشروع والوثائق المتعلقة بطلبات الشريحة الثالثة لخطط قطاعات رغاوي   -  145
إلى أن  ألمانةخلصت اوالخدمة، البوليسترين المسحوبة بالضغط والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات والتبريد، 

  في االجتماع الثاني والثمانين. لكي ينظر فيهامها كلها بها مزايا تستحق تقدي

     
 


