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  رافـمتعدد األطالاللجنة التنفيذية للصندوق 
  ل لتنفيذ بروتوكول مونتريا

  ــون خمسالو عبـــاسلااع ــاالجتم
 2009نيسان /أبريل 3 -آذار/ مارس30 ،لاـمونتري

  
 
  

  ةإضـاف

 نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات

  
 :ستبدلُي •

 141 بـ 140 :2في الفقرة 
  دوالرا أمريكيا14 394 411 بـ  دوالرا أمريكيا13 319 411 
 58 بـ 59 
  9 757 185 بـ  دوالرا أمريكيا10 946 338 

 141 بـ 140 :9في الفقرة 
  دوالرا أمريكيا14 394 411 بـ  دوالرا أمريكيا 13 319 411 

 58 بـ 59 :10في الفقرة 
 9 757 185 بـ  دوالرا أمريكيا 10 946 338 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9 بـ UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/18 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/10 بـ UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/19 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/11 بـ UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/20 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/12 بـ UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/21 

 خمسة بـ ستة : 11في الفقرة 

كلوريد الكربون في عامل التصنيع بالقطاع، مشروع إزالة إنتاج واستهالك رابع ، تحت 1 في الجدول يحذف •
  .2009البرنامج السنوي للصين لعام ): األولىالمرحلة ( التصنيع واستخدامات أخرى غير محددة عوامل

مشروع " قائمة بالمشروعات واألنشطة الموصى بالموافقة الشمولية عليها" في المرفق األول البند التالي يضاف •
المرحلة (مل التصنيع واستخدامات أخرى غير محددة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون في عواإزالة 
  :، وتحت البلد الصين2009البرنامج السنوي للصين لعام ): األولى
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Funds recommended (US$) Project Title Agency ODP 

(tonnes) Project Support Total 
C.E. 

Phase-out of the production and consumption of 
CTC for process agent and other non-identified uses 
(phase I): 2009 annual programme 
 
The World Bank was requested to provide, as part 
of their verification of the 2009 CTC production, 
for each enterprise data on the amount of residue 
from production, as well as the CTC content of the 
residue. It should be ensured that the measurements 
and data reported are sufficiently accurate and 
reliable to support the verification. The next 
verification report should contain a section 
describing how this requirement was enacted, and 
the results. It should also contain, on a 
plant-by-plant basis, data about quantity of residue, 
CTC content, and subsequent treatment or use of 
the residue. The information needs to be sufficiently 
detailed to allow calculation of probable CTC 
emissions. 

IBRD  1,000,000 75,000 1,075,000  

  :لمجموع  الخاص بالصين على النحو التاليل الصف األفقي يستبدل •
Funds recommended (US$) Project Title Agency ODP 

(tonnes) Project Support Total 
C.E. 

Total for China  1,201,370 101,178 1,302,548  
  

  :لخاص بالمجموع الكلي على النحو التالي الصف األفقي ايستبدل •
Funds recommended (US$) Project Title Agency ODP 

(tonnes) Project Support Total 
C.E. 

GRAND TOTAL 463.0 13,319,159 1,075,252 14,394,411  
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