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 تصويب
 

  في تحقيق5تقرير مستكمل عن حالة البلدان العاملة بمقتضي المادة 
 االمتثال لتدابير الرقابة األولية لبروتوآول مونتريال

 
 

 :يصدر هذا التصويب
 

لتحديد أن استكمال خطة إدارة سوائل التبريد لم تتم الموافقة عليها لكرواتيا مما نتج عنها التغييرات                               1
 :التالية

 
 من البلدان   22بما في ذلك     "في الجملة األخيرة يكون نصها        " 22"إلى  " 23" من رقم     21الفقرة   -

 ".2007 في المائة في عام 85المستهلكة لحجم منخفض لتلبية الخفض بنسبة 
 بلدا قد تلقت    13بما في ذلك    "في الجملة األولي يكون نصها       " 13"إلى  " 14" من رقم     36الفقرة   -

 ". في المائة85لتبريد لتلبية الخفض بنسبة خطط إدارة سوائل ا
لخطة إدارة سوائل التبريد لبلد مستهلك       " ال"إلى  " نعم" من   12 ، العمود    1المرفق األول، صفحة     -

 . في المائة لكرواتيا85لحجم منخفض لتلبية الخفض بنسبة 
 

اغو  قد تلقت مصارف      ليشير إلى أن جزر البهاما وبربادوس وجرينادا وجويانا وجاميكا وترينيداد وتوب              2
 :هالون من خالل مشروع إقليمي لبلدان الكاريبي نتج عنه التغييرات التالية

 
 بلدا من   25تلقت  "في الفقرة قبل األخيرة يكون نصها        " 25"إلى  " 23" من رقم    48الفقرة   -

 ". الدعم من الصندوق متعدد األطراف45
دعما ) جويانا وقطر واليمن   (البلدان   من هذه      3تلقت  " تستبدل الجملة الثالثة بـ         50الفقرة   -

 ".لمصارف الهالون من الصندوق متعدد األطراف
 دعما ألنشطة الهالون من       15 بلدان من     9تلقت  "تستبدل الجملة الثانية بـ       ) ب (51الفقرة   -

أثيوبيا وجويانا  ( بلدان منها      7الصندوق متعدد األطراف بما في ذلك مصارف هالون في                
 )". وفييت نام واليمنوإيران وقطر وتنزانيا
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ومن بين البلدان األربعة الباقية التي قد تحقق             "تستبدل الجملة الرابعة بـ        ) ب (51الفقرة   -
 أطنان من قدرات     10 في المائة، يوجد استهالك في اثنين أقل من             50أهداف خفض بنسبة     

 )".الجهورية الدومينيكية وآرواتيا(استنفاد األوزون 
 . في الجملة األخيرة"جويانا" تحذف 53الفقرة  -
 بلدا إجراءات إضافية لتحقيق أهداف          15قد يحتاج     " تستبدل الجملة األولي بـ           55الفقرة    -

أثيوبيا وجويانا   ( بما في ذلك سبعة بلدان             2005 في المائة بحلول عام           50خفض بنسبة     
عة التي ليها مصارف هالون والتي قدم أو سيقدم ألرب             ) وإيران وتنزانيا وفييت نام واليمن      

 )".الكونغو والكاميرون والنيجر وترآيا(منها مقرحات لمصارف هالون 
 ".جويانا" تحذف 56الفقرة  -
لمصارف الهالون الموافق عليها      " نعم"إلى  " ال" من    12 و 11المرفق الثاني، العمودان       -

والتي تلقت مساعدة من الصندوق لمصارف الهالون لجزر البهاما وبربادوس وجرينادا                      
 .يكا وترينيداد وتوباغووجويانا وجام

 
--- 


