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  راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو مساخالاالجتمــــــاع 

  2020أيار /مايو  29إلى  25  من  ،مونتريال
 *2020 تموز /يولية  22إلى  19 مؤجل: من

 

  تصويب

 مالوي مقترح مشروع: 

 

  :أجلهذه الوثيقة من  تصدر

 (مكررا) على النحو التالي:31الفقرة  إضافة 

ثالث شرائح لمالوي تضمنت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   -(مكررا)31
، والشريحة 2025الموافقة على الشريحة الثانية العامة، والشريحة الثانية في عام  مع 2020تمويل، األولى في عام 
الطويل بين الشرائح، اتفق على إعادة توزيع التمويل الشامل في . ومع مالحظة الوقت 2030الثالثة والنهائية في عام 

ألف أدناه. -2)، على النحو المبين في التذييل المنقح 2030و 2026و 2023و 2020أربع شرائح (أي في السنوات 
، 2022دوالرا أمريكيا في ديسمبر/كانون األول  280,000األولى المعتمد بمبلغ  ةتمويل الشريح استكمالواتفق على 

 مع مستويات تمويل لألنشطة المقترحة التالية:

 35,000(اليونيب) ( تعزيز إنفاذ ورصد لوائح المواد المستنفدة لألوزون والسياسات ذات الصلة  (أ)
  دوالرا أمريكيا)؛ 20,000(اليونيدو) ( )دوالرا أمريكيا

  دوالرا أمريكيا)؛ 40,000(اليونيب) ( لتبريد وتكييف الهواءلإعداد المعايير الفنية   (ب)

  دوالرا أمريكيا)؛ 20,000( الترويج لعمليات الشراء المراعية للبيئة لنظم التبريد وتكييف الهواء  (ج)
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إنشاء نظام للترخيص، وبناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء وتحديث مدونات الممارسات   (د)
  دوالرا أمريكيا)؛ 70,000( نظم التبريد وتكييف الهواءالوطنية لخدمة 

  دوالرا أمريكيا)؛ 80,000(اليونيدو) ( تعزيز مراكز االمتياز والمساعدة التقنية  (هـ)

 5,000دوالرا أمريكيا) للموظفين والخبراء االستشاريين ( 15,000الرصد والتقييم (اليونيب) (و  (و)
دوالرا أمريكيا)، وحلقات عمل  5,000أمريكيا)؛ والسفر وزيارات رصد االمتثال ( دوالرا

  .دوالرا أمريكيا) 5,000استشارية (

  133,800دوالرا أمريكيا" و" 312,400" بمبلغدوالرا أمريكيا"  340,650" استبدال، 36في الفقرة 
 دوالرا أمريكيا"؛ 105,550" بمبلغوالرا أمريكيا" د

  205,000؛ و""دوالرا أمريكيا 312,400" بمبلغدوالرا أمريكيا"  340,650" استبدال(هـ)، 38في الفقرة 
دوالرا  23,400" بمبلغدوالرا أمريكيا"  26,650دوالرا أمريكيا"؛ و" 180,000" بمبلغدوالرا أمريكيا" 

 أمريكيا"؛ و

  ،يلي: بماألف - 2التذييل  استبدالفي المرفق األول  

  ألف: األهداف و التمويل - 2التذييل 
  

 -2021 2020 التفاصيل  الصف
2022 

2023 2024 2025 2026 2027-
2029 

 المجموع 2030

الزمني  اليجدول بروتوکول مونتر 1.1
لمواد المدرجة في المرفق الخفض 

 طن من( یاألول المجموعة م، يج
 قدرات استهالك األوزون)

 غير متاح 0.27 3.51 3.51 3.51 7.02 7.02 7.02 7.02

جمالي إل هالمسموح ب یالحد األقص 2.1
استهالك المواد المدرجة في المرفق 

 طن من( یاألول المجموعة م، يج
 قدرات استهالك األوزون)

 غير متاح 0.00 3.51 3.51 3.51 7.02 7.02 7.02 7.02

التمويل (دوالر أمريكي) الموافق عليه  1.2
 من الوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

180,000 0 140,000 0 0 65,000 0 65,000 450,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

23,400 0 18,200 0 0 8,450 0 8,450 58,500 

التمويل (دوالر أمريكي) الموافق عليه  3.2
 من الوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) 

100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 200,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي)  

9,000 0 9,000 0 0 0 0 0 18,000 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي) 

280,000 0 240,000 0 0 65,000 0 65,000 650,000 

 76,500 8,450 0 8,450 0 0 27,200 0 32,400 إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)  2.3

إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر  3.3
 أمريكي) 

312,400 0 267,200 0 0 73,450 0 73,450 726,500 

 7.02 المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22 - إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 3.78 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)التي يتعين تحقيقها في المرحلة السابقةً  22 - إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.0 (طن من قدرات استنفاذ األوزون) المتبقي المؤهل للتمويل 22 - استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
  2021كانون األول   /ديسمبر  31* موعد إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى:  

 
     

 


