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

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانوني وناالثاالجتمــــــاع 

 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال
  

 تصويب

  لي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةمرحتقرير 
 2017ديسمبر/ كانون األول  31حتى 

 
 

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

 (مكررا) كما يلي:8الفقرة  ضفا  

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

  وطلب إعادة األرصدة المتبقية. اتالمشروع هإلغاء هذ
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معدل الصرف  عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
% 

 الحالة/ المسائل

  ربوداأنتيغوا وب
ANT/PHA/66/TAS/14 

األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلةخطة إدارة إزالة 
 الشريحة األولى)

تاريخ إنجاز المشروع للمرحلة األولى بقرار هو  59
 2016ديسمبر/ كانون األول 

  أنتيغوا وبربودا
ANT/SEV/68/INS/15 

- 1/2013تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 
12/2014(  
 

يز المرحلة الخامسة من التعزتأخر؛ تمت الموافقة على  50
 المؤسسي في االجتماع الثالث والسبعين

 جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/PHA/64/TAS/22 

 خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة األولى،
 الشريحة األولى)

60 
ار تأخر نتيجة للوضع األمني في البلد؛ صعوبة االستمر

 أفريقيا الوسطىجمهورية  في تنفيذ المشروع
CAF/PHA/71/TAS/24 

تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة 
 الهيدروكلوروفلوروكربون

0 

 إثيوبيا
ETH/SEV/73/INS/23 

- 1/2015تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 
12/2016( 

 ماعتأخر؛ تمت الموافقة على المرحلة السابعة في االجت 0
 السابع والسبعين

 غيانا
GUY/PHA/74/TAS/24 

 خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة األولى،
 الشريحة الثانية)

تاريخ إنجاز المشروع للمرحلة األولى بقرار هو  0
 2016ديسمبر/كانون األول 

 اليمن
YEM/PHA/68/TAS/40  

 خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة األولى،
 األولى)الشريحة 

تأخر نتيجة للوضع األمني في البلد؛ صعوبة في  0
  االستمرار في تنفيذ المشروع

  اليمن  
YEM/PHA/55/TAS/31 

  100 لى)ألوخطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون (الشريحة ا

  اليمن
YEM/PHA/73/PRP/44 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة 
 الثانية)

0 

  
 

  كما يلي: 10الفقرة الفرعية (ج) في التوصية الواردة في الفقرة أضف 

بإعادة األرصدة المتبقية إلى  نيبفي االجتماع الثاني والثمانين ومطالبة اليو ات التاليةإلغاء المشروع  (ج)
  االجتماع الثالث والثمانين:

(المرحلة األولى، الشريحة  نتيغوا وبربوداخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون أل  )1(
  ؛(ANT/PHA/66/TAS/14)) ولىاأل

 )12/2014- 1/2013(المرحلة الرابعة: ألنتيغوا وبربودا تمديد مشروع التعزيز المؤسسي   )2(
(ANT/SEV/68/INS/15)؛  

(المرحلة األولى، لجمهورية أفريقيا الوسطى خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون   )3(
  ؛(CAF/PHA/64/TAS/22)الشريحة األولى) 

لجمهورية أفريقيا  تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  )4(
  ؛(CAF/PHA/71/TAS/24) الوسطى

) 12/2016- 1/2015سة: داستمديد مشروع التعزيز المؤسسي إلثيوبيا (المرحلة ال  )5(
(ETH/SEV/73/INS/23)؛ 

 )ثانية(المرحلة األولى، الشريحة اللغيانا خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون   )6(
(GUY/PHA/74/TAS/24)؛  

 الشريحة األولى)المرحلة األولى، (لليمن خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون   )7(
(YEM/PHA/68/TAS/40)و ؛  
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 الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون لليمن (الشريحة األولى)خطة اإلزالة   )8(
(YEM/PHA/55/TAS/31)؛  

 إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لليمن (المرحلة الثانية)  )9(
(YEM/PHA/73/PRP/44).  

 في الجدول الوارد  نتيغوا وبربودا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وغيانا واليمنأل وفالصف احذف
 .(مكررا)8للمشروعات المذكورة في الفقرة  في المرفق األول

     
  


