
 

 

 

  للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلايرإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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ــ ذيـة التنفيــاللجن  للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف ة ــ

 لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
 االجتمــــــاع السادس والثمانون

 2020تشرين الثاني  /نوفمبر 6إلى  2مونتريال، من 

 20211 آذار /مارس  12إلى   8مؤجل: من 

 

 

 تصويب 

 

 2020لعام   تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
 ما يلي: تصويب هذه الوثيقة ل صدرت

 

دوالر  187 103" ومبلغ دوالر أمريكيا"  2 754 329"بمبلغ  "دوالر أمريكيا 2 664 329"مبلغ االستعاضة عن  •

 ؛1" في الفقرة دوالرا أمريكيا 193 403"بمبلغ أمريكيا" 

 

والمجموع لـ وتكاليف دعم الوكالة    1بالفرعي    للمجموعصفوف  ال  واستبدال،  1عامود للمكسيك إلى القسم ب  إضافة •

 : ، على النحو التالي1(، في الجدول 1، ب2، أ1)أالكلي  والمجموع 1ب

 
 القسم ب: األنشطة الموصى بالنظر فيها بصورة فردية 

 : إعداد المشروع لخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية1ب

 *** 90 000 التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  تخفيضال دارة خطة ل إعداد  المكسيك**** 

1المجموع الفرعي لـ ب  000 172  1 *** 

 *** 82 040 تكاليف دعم الوكالة 

1المجموع لـ ب  040 254  1 *** 

(1، ب2، أ1المجموع الكلي )أ  732 947  2 692 693  1 

 منفذة متعاونة ****اليونيدو كوكالة منفذة رئيسية واليونيب كوكالة 

 
 (19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1
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 على النحو التالي:  10الفقرة استبدال  •

 

من بلدان المادة  لخمسة بلدان    الهيدروفلوروكربونيةللمواد  التدريجي    التخفيضطلبات لعداد خطط إدارة  قدم اليوئنديبي    -10

وكالة منفذة متعاونة كما هو مبين رئيسية، وألربعة بلدان بصفته  وكالة منفذة  بصفته وكالة منفذة معينة، ولثالثة بلدان بصفته    5

الديمقراطية الشعبية وجزر  هورية الو  وكالة المنفذة الرئيسية لبوتان وجم وطلب اليونيب بصفته ال.  1من الجدول    1بفي القسم  

، بالضافة إلى دوالر أمريكي  388  000  مبلغوكالة منفذة متعاونة لغانا وقيرغيزستان والمكسيك ونيجيريا  بصفته  و  المالديف

لوكالة وطلبت اليونيدو بصفتها ا  2020.2دوالًرا أمريكيًا في تعديالت برنامج عملها لعام    50  440تكاليف دعم الوكالة البالغة  

البالغة  دوالر أمريكي  12  500مبلغ  لمنفذة الرئيسية للمكسيك  ا دوالر أمريكي في    8  700، بالضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

 2020.3تعديالت برنامج عملها لعام 
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