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 تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها

دوالرا أمريكيا  407 032موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ  (اليوئنديبي)اإلنمائي برنامج األمم المتحدة يطلب - 1

ويرد برنامج العمل مرفقا بهذه . دوالرا أمريكيا 47 314، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 0210لبرنامج عمله لعام 

 . الوثيقة

 : أدناه 1في الجدول  اليوئنديبيترد األنشطة المقترحة في برنامج عمل و- 0

 اليوئنديبيبرنامج عمل : 1الجدول 

 المبلغ المطلوب المشروع/النشاط البلد

 (دوالر أمريكي)

 المبلغ الموصى به

 (دوالر أمريكي)

 األنشطة الموصى بموافقة شمولية عليها -القسم ألف

 تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي -1ألف 

 351,000 351,000 (المرحلة السابعة)تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  البرازيل

 373,230 373,230 (التاسعةالمرحلة )تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  الهند

 724,230 724,230 المجموع الفرعي للقسم ألف 

 54,317 54,317 :(في المائة للتعزيز المؤسسي 4.4)تكاليف دعم الوكالة 

 778,547 778,547 :المجموع

 األنشطة الموصى بموافقة شمولية عليها : القسم ألف

 تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي - 1ألف 

 دوالر أمريكي  341 222(: المرحلة السابعة) البرازيل (أ)

 دوالرا أمريكيا 343 032(: المرحلة التاسعة)الهند  (ب)

 وصف المشروع 

 ينلطلبلويرد وصف . لبرازيل والهندالتعزيز المؤسسي ل يتجديد مشروع طلبين بشأن اليوئنديبيقدم - 3

 . في المرفق األول بهذه الوثيقة بهذين البلدين ينالمتعلق

 تعليقات األمانة

طلب مشروع التعزيز المؤسسي ب تينالمتعلقالعمل  ين وخطتيالختامي يناستعرضت أمانة الصندوق التقرير- 7

باستعمال الشكل المنقح لطلبات تجديد مشروعات التعزيز  البرازيل والهندبالنيابة عن  اليوئنديبي اقدمه لتينال

عند  11/73و( أ)45/74و 45/14وأخذت األمانة في الحسبان المقررات . 11/73المؤسسي المعتمد بموجب المقرر 

عم التعزيز على التمويل د أن تبقي"الذي قررت فيه اللجنة التنفيذية  11/73النظر في هذا الطلب، وخاصة المقرر 

الحالية وتجدد مشروعات التعزيز المؤسسي لفترة سنتين كاملتين ابتداء من االجتماع الحادي بمستوياته المؤسسي 

 ".والستين

وفيما يتعلق بطلب البرازيل، الحظت األمانة أن آخر تجديد لمشروعات التعزيز المؤسسي اعتمد في - 4

(. أ)45/74بما يتماشى مع المقرر  0211كانون األول /ديسمبر 31حتى لمدة تقل عن سنتي التمديد،  االجتماع الستين

كانون األول /حتى ديسمبر 0210كانون الثاني /للمرحلة التالية ليبدأ من ينايرالمطلوب حاليا ووفقا لذلك، عدل التمويل 
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ازيل بأن يتسق مع ومن شأن ذلك أن يسمح لمشروع التعزيز المؤسسي للبر. سنتين كاملتين تبلغلفترة تجديد  0217

والتمويل المطلوب لهذا المشروع على نفس المستوى المؤهل له البلد على مدار فترة تجديد مشروع . آخر تجديد

 .التعزيز المؤسسي البالغة سنتين

 توصيات األمانة

 على للبرازيل والهندالتعزيز المؤسسي  يتجديد مشروع يتوصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على طلب- 1

تي البرازيل حكومل تبديوقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن . من هذه الوثيقة 1مستوى التمويل المشار إليه في الجدول 

 .التعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقةوالهند 
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 المرفق األول

 التعزيز المؤسسي امشروع امقترح

  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: البرازيل
  موجز المشروع والموجز القطري

 اليوئنديبي :الوكالة المنفذة

  (:دوالر أمريكي)المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 

 403,100 1553حزيران /يونيه : المرحلة األولى

 270,000 1551آذار /مارس : الثانيةالمرحلة 

 270,000 0222 كانون األول/ديسمبر : الثالثةالمرحلة 

 351,000 0227تموز /يوليه : الرابعةالمرحلة 

 351,000 0224تموز /يوليه : الخامسةالمرحلة 

 307,125 0212 نيسان/أبريل : السادسةالمرحلة 

 155405004 :المجموع

 351,000 (:دوالر أمريكي( )السابعةالمرحلة )المبلغ المطلوب للتجديد 

 351,000 (:دوالر أمريكي) السابعةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

 26,325 (:دوالر أمريكي)تكاليف دعم الوكالة 

دوالر )طراف من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األ السابعةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة 

 377,325 (:أمريكي

 1994 :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري

 2011 :تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  (:قدرات استنفاد األوزون أطنان)استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 

 10,525.8 (:1554-1554متوسط ( )المواد الكلوروفلوروكربونية)المجموعة األولى من المرفق ألف ( أ)

 21.3 (:1554-1554متوسط ( )الهالونات)المجموعة الثانية من المرفق ألف ( ب)

 411.6 (:0222-1551متوسط ( )رابع كلوريد الكربون)المجموعة الثانية من المرفق باء ( ج)

 32.4 (:0222-1551متوسط ( )كلوروفورم الميثيل)المجموعة الثالثة من المرفق باء ( د)

 711.6 (:1551-1554متوسط ( )بروميد الميثيل)المرفق هاء ( ه)

  :4لمادة وفقا ل( قدرات استنفاد األوزون أطنان( )0212)آخر استهالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون 

 13.8- (المواد الكلوروفلوروكربونية)المجموعة األولى من المرفق ألف ( أ)

 0.0 (الهالونات)المجموعة الثانية من المرفق ألف ( ب)

 18.0- (رابع كلوريد الكربون)المجموعة الثانية من المرفق باء ( ج)

 0.0 (كلوروفورم الميثيل)المجموعة الثالثة من المرفق باء ( د)

 3.0- (بروميد الميثيل)المرفق هاء  (ه)

 1,239.0 (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)المجموعة األولى من المرفق جيم ( و)

 1,204.2 :المجموع

 2010 :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 99,974,517 (:دوالر أمريكي( )0211 كانون األول/ديسمبرحتى )المبلغ الموافق عليه للمشروعات 

 80,059,219 (:دوالر أمريكي( )0212كانون األول /حتى ديسمبر)المبلغ المنصرف 

 13,541.0 (:قدرات استنفاد األوزون أطنان( )0211كانون األول /ديسمبرحتى )المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 

 13,421.0 (:قدرات استنفاد األوزون أطنان( )0212كانون األول /حتى ديسمبر)المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

 :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية- 1

 
 موجز األنشطة

  االموافق عليه األموال

 (دوالر أمريكي)

 87,480,094 :مشروعات استثمارية (أ)

 1,952,225 :مشروعات التعزيز المؤسسي (ب)

 10,542,198 :والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى والمساعدة التقنية إعداد المشروعات (ج)

 99,974,517 :المجموع 
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 التقرير المرحلي

يعرض التقرير الختامي األنشطة المنفذة تحت مسؤولية وحدة تنسيق حماية طبقة األوزون التابعة لوزارة  - 0

ومن بين األنشطة التي أعدت بموارد من المرحلة السادسة من مشروع التعزيز المؤسسي، تجدر اإلشارة إلى . البيئة

، والتي كانت عملية واسعة كلوروفلوروكربونيةهيدروالاد التنسيق المكثف في إعداد الخطة البرازيلية إلدارة إزالة المو

وأثرت . سمحت بمشاركة جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص وغيرهم من األطراف المهتمة باألمر

الهيدروكلوروفلوروكربونية ودعمت تعريف استراتيجية وطنية وفقا إدارة إزالة المواد هذه العملية وثيقة خطة 

حاسما لتنسيق وتنفيذ اإلجراءات النهائية الموافق عليها في  مشروع التعزيز المؤسسيكما كان . للسيناريو البرازيلي

وتنفيذ  ة لألوزونالمواد المستنفدتدمير لوإعداد مشروع تدليلي  زالة المواد الكلوروفلوروكربونيةالوطنية إلخطة ال

مشروع تحويل األسواق الذي شارك في تمويله مرفق البيئة العالمية ويهدف إلى تشجيع االستعاضة عن مبردات 

أساسيا لتهيئة  مشروع التعزيز المؤسسيكما كان  .المواد الكلوروفلوروكربونية المباني منخفضة الكفاءة القائمة على

ونشر المعلومات،  ،واإلبالغ عن بيانات هذا االستهالك واد المستنفدة لألوزونالملمراقبة استهالك  المواتية الظروف

ومشاركة الوفد البرازيلي في االجتماعات الرسمية لبروتوكول مونتريال، بما في ذلك الحلقات الدراسية والمعارض 

 .الوطنية والدولية المتعلقة بحماية طبقة األوزون

 خطة العمل

دارة إل البرازيليةخطة العلى تنسيق األنشطة لتنفيذ ( المرحلة السابعة)تركز خطة العمل للمرحلة القادمة - 3

نقل /ويلمشروعات استثمارية لتح :ها هييتعين إعدادالتي األنشطة و .إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

؛ ومشروعات في قطاع الخدمة (ب171-الهيدروكلوروفلوروكربونإلزالة استهالك )التكنولوجيا في قطاع الرغاوى 

( أساسا للمحالت التجارية الكبيرة)في نظم التبريد وتكييف الهواء  00-الهيدروكلوروفلوروكربونإلدارة تسريب 

 مشروع التعزيزومن شأن . كلوروفلوروكربونيةهيدروالمواد الواإلجراءات والتدابير التنظيمية لمراقبة استهالك 

 بروتوكول مونتريالتنسيق اإلجراءات الالزمة لتنفيذ االلتزامات بموجب في عملية أن يدعم وزارة البيئة  المؤسسي

 المواد المستنفدة لألوزونويشتمل ذلك على األنشطة المتعلقة بمراقبة استهالك . واالمتثال لها في الوقت المناسب

وأنشطة الترويج والتوعية  بروتوكول مونتريالحضور اجتماعات والدعم لتحديد االستشاريين التقنيين المتخصصين و

ومكافحة التجارة غير  المواد المستنفدة لألوزونمن خالل مواد تقنية أساسية، تهدف جميعها إلى خفض استهالك 

 .هاالمشروعة في
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  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: الهند
  موجز المشروع والموجز القطري

 اليوئنديبي :الوكالة المنفذة

  (:دوالر أمريكي)المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 

 430,600 1550تشرين األول /أكتوبر : المرحلة األولى

 287,100 1551تشرين األول /أكتوبر : الثانيةالمرحلة 

 1555آذار /مارس : الثالثةالمرحلة 
287,100 

 287,100 0221تموز /يوليه : الرابعةالمرحلة 

 373,230 0223كانون األول /ديسمبر : الخامسةالمرحلة 

 0224تشرين الثاني /نوفمبر : السادسةالمرحلة 
373,230 

 373,230 0221نيسان /أبريل : السابعةالمرحلة 

 373,230 0211تشرين الثاني /ونوفمبر 0212نيسان /أبريل : الثامنةالمرحلة 

 :المجموع
2,784,820 

 373,230 (:دوالر أمريكي( )التاسعةالمرحلة )المبلغ المطلوب للتجديد 

 373,230 (:دوالر أمريكي) التاسعةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

 27,992 (:دوالر أمريكي)تكاليف دعم الوكالة 

دوالر )طراف من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األ التاسعةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة 

 401,222 (:أمريكي

 1993 :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري

السادس  عقدمت إلى االجتما :تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 والستين

  (:قدرات استنفاد األوزون أطنان)الخاضعة للرقابة استهالك خط األساس للمواد 

 6,681.0 (:1554-1554متوسط ( )المواد الكلوروفلوروكربونية)المجموعة األولى من المرفق ألف ( أ)

 1,249.4 (:1554-1554متوسط ( )الهالونات)المجموعة الثانية من المرفق ألف ( ب)

 11,505.3 (:0222-1551متوسط ( )كلوريد الكربونرابع )المجموعة الثانية من المرفق باء ( ج)

 122.2 (:0222-1551متوسط ( )كلوروفورم الميثيل)المجموعة الثالثة من المرفق باء ( د)

 0.0 (:1551-1554متوسط ( )بروميد الميثيل)المرفق هاء ( ه)

  :4لمادة وفقا ل( قدرات استنفاد األوزون أطنان( )0212)آخر استهالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون 

 316.1 (المواد الكلوروفلوروكربونية)المجموعة األولى من المرفق ألف ( أ)

 0.0 (الهالونات)المجموعة الثانية من المرفق ألف ( ب)

 0.0 (رابع كلوريد الكربون)المجموعة الثانية من المرفق باء ( ج)

 0.0 (كلوروفورم الميثيل)باء المجموعة الثالثة من المرفق ( د)

 0.0 (بروميد الميثيل)المرفق هاء  (ه)

 1,617.6 (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)المجموعة األولى من المرفق جيم ( و)

 1,933.7 :المجموع

 2010 :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 238,729,281 (:دوالر أمريكي( )0211 كانون األول/ديسمبرحتى )المبلغ الموافق عليه للمشروعات 

 221,839,375 (:دوالر أمريكي( )0212كانون األول /حتى ديسمبر)المبلغ المنصرف 

(:قدرات استنفاد األوزون أطنان( )0211كانون األول /ديسمبرحتى )المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها   23,508.0 

 28,073.5 (:قدرات استنفاد األوزون أطنان( )0212كانون األول /حتى ديسمبر)المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

 :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية- 7

 
 موجز األنشطة

  االموافق عليه األموال

 (دوالر أمريكي)

 226,174,101 :مشروعات استثمارية (أ)

 2,784,820 :مشروعات التعزيز المؤسسي (ب)

 9,770,360 :والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى والمساعدة التقنية إعداد المشروعات (ج)

 238,729,281 :المجموع 
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 التقرير المرحلي

وحتى . لألوزون إزالة المواد المستنفدةوأنشطة  بروتوكول مونتريالنحو تنفيذ  الجادةواصلت الهند جهودها - 4

ورابع كلوريد الكربون والهالونات وفقا للجدول  إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، أكملت 0212كانون الثاني /يناير

المخصصة للمواد الصيدالنية المستعملة في  المواد الكلوروفلوروكربونية، باستثناء بروتوكول مونتريالالزمني ل

. بروتوكول مونترياللوفقا  جوهريالترشيح الستعمال مقياس للجرعات بموجب تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة ب

القائمة على المواد وأجرت الهند بنجاح تحويل معظم تركيبات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 

 الكلوروفلوروكربونيةالمواد األجهزة الخالية من  وطرحتإلى تركيبات خالية من هذه المواد الكلوروفلوروكربونية 

خطة إدارة إزالة المواد دمت وق  . 0211في عام من نظام الترشيح الستعمال جوهري سحبت الهند انو. األسواق في

وواصلت خلية األوزون . للهند لينظر فيها االجتماع السادس والستون للجنة التنفيذية الهيدروكلوروفلوروكربونية

. المطلوب لمراقبة اإلمدادات واالستهالك على نحو فعال المستنفدة لألوزونالمواد رصد إنتاج واستيراد وتصدير 

وشاركت خلية األوزون وساهمت بشكل إيجابي في اجتماعات اللجنة التنفيذية والفريق العامل المفتوح العضوية 

ني باستعراض من أعضاء الفريق التوجيهي المع ابوصفها عضوو .األطراف واجتماعات الشبكة اإلقليمية اتواجتماع

كما قامت خلية األوزون بأنشطة مكثفة . اآللية المالية، شاركت خلية األوزون أيضا بشكل إيجابي في هذه االجتماعات

سير حصول المستعملين وأصحاب المصلحة على معلومات بشأن حماية طبقة يللتوعية العامة ونشر المعلومات لت

 .، من أجل تمكين التنفيذ السلس لبرنامج اإلزالةالمستنفدة لألوزون المواداألوزون والتكنولوجيات ذات الصلة غير 

 خطة العمل

مواصلة تنفيذ ورصد وإنفاذ أنشطة ( أ)هو  التعزيز المؤسسيسيكون هدف المرحلة التاسعة من مشروع - 1

خطة إدارة إزالة رصد تنفيذ ( ب)على نحو فعال لضمان استدامة إزالة هذه المواد، و المواد المستنفدة لألوزونإزالة 

لتحقيق هدفي االمتثال  ةمؤسسيالشبكات ال وتعزيزبما في ذلك إعداد سياسات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

( التنظيم والمراقبة) لألوزونالمواد المستنفدة مواصلة تنفيذ وإنفاذ القواعد المتعلقة ب( ج)و، 0214و 0213مي الع

والتجارة فيها واستهالكها، مع إجراء التعديالت والتكييفات التي قد  المواد المستنفدة لألوزونومبادرات لمراقبة إنتاج 

تكثيف تنفيذ أنشطة الترويج اإلعالمي لمشاركة ( د)، والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتكون مطلوبة تحديدا إلزالة 

إدارة إزالة المواد وتنفيذ خطة  المواد المستنفدة لألوزونب المصلحة بشكل إيجابي في استدامة إزالة جميع أصحا

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 المرفق الثاني

اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى 

 االجتماع السادس والستين

 

 البرازيل

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الختامي المقدم إلى جانب طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للبرازيل - 1

وقدمت . والحظت مع التقدير اإلنجازات التي حققتها وحدة األوزون الوطنية في البرازيل أثناء تنفيذ المرحلة السادسة

لع به إلعداد العمل الذي اضط   مع مالحظتهاه اإلنجازات وخاصة اللجنة التنفيذية التهنئة إلى حكومة البرازيل على هذ

. خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيكل الذي وضع لخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية

أن لألوزون وتراخيص للمواد المستنفدة الكما الحظت اللجنة التنفيذية أن البرازيل لديها نظام ثابت موثوق إلصدار 

وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعها . البلد في حالة امتثال اللتزامات اإلبالغ واالستهالك بموجب بروتوكول مونتريال

 .بأن تواصل البرازيل خالل السنتين القادمتين تنفيذ أنشطتها المخططة بتقدم باهر

 

 الهند

والحظت مع  هندطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لل معاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم - 0

للمواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون والهالونات اإلزالة الكاملة أن الهند نجحت في تحقيق التقدير 

تنشاق كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن الهند أوشكت على التحول الكامل إلى تصنيع أجهزة اس. واستدامتها

نظام الترشيح الستعمال مما نتج عنه انسحابها من ، مزودة بمقياس للجرعات خالية من المواد الكلوروفلوروكربونية

وأن الهند أكملت إعداد خطتها إلدارة إزالة  0211هذه األجهزة في عام نتاج للمواد الكلوروفلوروكربونية إلجوهري 

يذية عن توقعها بأن تواصل وأعربت اللجنة التنف. عن قرب مع الصناعةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتشاور 

، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخاصة إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون برصدها ومراقبتها عن قرالهند 

 ادلموبشأن ا 0214و 0213المراقبة لعامي  لهدفيلضمان االمتثال  هالكها والواردات والصادرات منهاواست

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية
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66th Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the  Implementation of the Montreal Protocol 
 

 

  2012 WORK PROGRAMME 

 

I. EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present document constitutes UNDP’s 2012 Work Programme and is being submitted for 

consideration of the ExCom at its 66
th

 Meeting. The list of submissions for all funding requests 

submitted by UNDP to the 66
th

 ExCom Meeting is tabulated in Annex 1 to this document. Project 

proposals such as MYA tranches, HCFC investment and demonstration projects and other 

individual/investment proposals, are not submitted as part of this document and are submitted separately 

as per normal practice. Only the following (non-investment) submissions are part of this document as 

per current practice and all requests are made in accordance with the provisions of the relevant decisions 

and guidelines of the Executive Committee. Section II provides more details about each of the  

categories of funding requests. 

 

 

II. FUNDING REQUESTS PART OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT 

 

Institutional Strengthening Extensions 

 

Requests for funding of extensions of institutional strengthening projects included in this document for 

submission at the 66
th

 ExCom Meeting are tabulated below. The documents for terminal reports and 

requests for extension of IS funding are being submitted separately. 

 
Country Type Title Duration 

(months) 

Amount Agency 

Fee 

Total Coop 

Agency 

Brazil INS Institutional Strengthening Renewal (Phase VII) 24 351,000 26,325 377,325 N/A 

India INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 373,230 27,992 401,222 N/A 

Total (2 requests)  724,230 54,317 778,547   

 

Other Non-Investment Activities 

 

Requests for other non-investment activities are listed in the following table. The requests themselves 

will be submitted separately. 

 

Country Type Title 

Duration 

(months) Amount 

Agency 

Fee Total 

Coop 

Agency 

Colombia DEM Demo on ODS Banks Mgt and Destruction 36 1,195,000 89,625 1,284,625 N/A 

Total (1 request) 1,195,000 89,625 1,284,625   

 

Preparation funding requests 

 

UNDP is not submitting any requests for preparation funding to 66
th

 ExCom meeting. 
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III.  SUMMARY OF FUNDING REQUESTS (WORK PROGRAMME AMENDMENT) 

 

The table below summarizes the funding requests for non-investment activities and proposals, as part of 

UNDP’s Work Programme for 2012, submitted to the 66
th

 ExCom Meeting: 

 
Country Type Title Duration 

(months) 

Amount Agency 

Fee 

Total Coop 

Agency 

Brazil INS 
Institutional Strengthening Renewal (Phase 

VII) 
24 351,000 26,325 377,325 N/A 

Colombia DEM Demo on ODS Banks Mgt and Destruction 36 1,195,000 89,625 1,284,625 N/A 

India INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 373,230 27,992 401,222 N/A 

Total (3 requests)  1,919,230 143,942 2,063,172   
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ANNEX 1 

List of all UNDP submissions for funding to the 66
th

 ExCom Meeting 
 

No Country Type Description 

Total Funding Request (US$) 
Funding Request for the 66th 

ExCom (US$) 

Amount 
Agency 

Fee 
Total Amount 

Agency 

Fee 
Total 

1 Armenia PHA 2nd tranche of HPMP 594,353 44,577 638,930 297,177 22,288 319,465 

2 Brazil INS IS Renewal (Phase VII) 351,000 26,325 377,325 351,000 26,325 377,325 

3 Brunei PHA HPMP 132,000 11,880 143,880 132,000 11,880 143,880 

4 Colombia DEM 
Demo on ODS Banks Mgt and 

Destruction 
1,195,000 89,625 1,284,625 1,195,000 89,625 1,284,625 

5 Colombia PHA 2nd tranche of HPMP 6,721,483 504,111 7,225,594 550,000 41,250 591,250 

6 India INS IS Renewal (Phase IX) 373,230 27,992 401,222 373,230 27,992 401,222 

7 India PHA HPMP 20,297,100 1,522,283 21,819,383 12,000,000 900,000 12,900,000 

8 Nigeria PHA 2nd tranche of HPMP 2,999,750 224,981 3,224,731 836,515 62,739 899,254 

Total: (8 Requests) 32,663,916 2,451,774 35,115,690 15,734,922 1,182,099 16,917,021 

 

Notes:  

1. All amounts in US dollars 

2. Special reports due (balances, status reports, etc.) not included in this list and submitted separately. 
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