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 تعليقات وتوصيات من أمانة  الصندوق
 

 2001 دوالر أمريكي لتعديل برنامج عملها لعام  397.103تطلب اليوئنديبي الموافقة من اللجنة التنفيذية على مبلغ       -1
 .مريكي  دوالر أ51.623إلى جانب تكاليف مساندة الوآالة بمبلغ  

 
 :  طلب تعديل برنامج العمل مع المبلغ الموصى به  1يقدم الجدول  -2
 

 1الجدول 
 

 2001تعديل برنامج عمل اليوئنديبي لعام 
 

 المبلغ الموصى به
 )دوالر أمريكي(

 المبلغ المطلوب
 )دوالر أمريكي(

المشروع/النشاط *تاريخ االنتهاء   البلد 

   عمليات تجديد التعزيز المؤسسي  -1
     

2003آانون األول /ديسمبر 100.000 100.000  :بنغالديش  المرحلة الثالثة 
2003آانون األول /ديسمبر 108.087 108.087  :آوستا ريكا  المرحلة الرابعة 
2003آانون األول /ديسمبر 172.666 172.666  : باآستان المرحلة الثانية 

0 
  النشاطات األخرى غير االستثمارية  -2

2007آانون األول /ديسمبر 16.350 (*)  جورجيا رصد خطة إدارة التبريد 
 المجموع الفرعي   397.103 380.753

تكاليف مساندة    51.623 49.498
 الوآالة

 المجموع   448.726 430.251
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/35-38جرى النظر فيها بموجب الوثيقة (*)  

 
 عمليات تجديد التعزيز المؤسسي -أوالً 

 
 ) دوالر أمريكي100.000( :بنغالديش )أ( 
 ) دوالر أمريكي 108.087:    (آوستا ريكا )ب( 
 ) دوالر أمريكي 172.666:       (باآستان )ج( 

 
 وصف المشروع 

 
 . يرد في المرفق األول بهذه الوثيقة وصف اقتراح مشروع التعزيز المؤسسي للبلدان المذآورة أعاله       -3
 
 
 
 
 

 دوق توصيات أمانة الصن
 
توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على المشروعات المذآورة أعاله مع تكاليف المساندة المتصلة بها بمستوى        -4

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية أيضًا أن تعرب للحكومات المعنية عن اآلراء التالية  .  أعاله  1تمويل مبّين في الجدول 
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ة المعلومات المقدمة بشأن مشروع التعزيز المؤسسي لبنغالديش وتحيط علمًا بأن استهالك استعرضت اللجنة التنفيذي  -5

، في حين آان خط  )معامل استنفاد األوزون (ODP طن 813 آانت 1999  التي أبلغت عنها حكومة بنغالديش لعام CFCمادة 
وتحيط . 1999لك، لم يمتثل البلد لتجميد عام لذ). ODP( طن معامل استنفاد األوزون 580األساس لالمتثال قد حّدد بمقدار 

اللجنة التنفيذية علمًا بأن حكومة بنغالديش قد استكملت التحّول في مشروع اإليروسول وعندما يتعّهده موّرد معدات           
 لعام  CFC، مما يضع بنغالديش في موقع االمتثال لتجميد CFC من مواد  ODP طن 595األيروسول، فسوف تتّم إزالة آمية 

وتحيط اللجنة التنفيذية علمًا أيضًا أن وزارة البيئة والغابات في بنغالديش هي في طريقها للموافقة على القواعد بشأن        . 1999
وآذلك سوف تبّلغ    . منح تراخيص االستيراد وبيع واستخدام المواد المستنفدة لألوزون      : المواد المستنفدة لألوزون التي تشمل      

واستنادًا إلى اإلجراءات  . 2001آانون األول / في ديسمبر2000مواد المستنفدة لألوزون لعام    الحكومة أيضًا عن استهالك ال
التي اضطلعت بها الحكومة، قد تطلب اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي شريطة أال تقوم اليوئنديبي بصرف أي  

شغيليًا بشكل آامل، وتّم تطبيق قواعد المواد المستنفدة      مبلغ من األموال الموافق عليها إلى أن يصبح مشروع األيروسول ت 
 إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمانات      2000لألوزون، وتّم إرسال تقرير عن بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون لعام      

 .األوزون
 

 

 
وتحيط اللجنة التنفيذية علمًا مع      . المؤسسي لكوستا ريكااستعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة بشأن طلب تجديد التعزيز       

-1995 المبّلغ عنها إلى أمانة األوزون هي أقل من خط األساس لالمتثال للفترة      2000  لعام CFCالتقدير بأن استهالك مادة  
وفي الورقة . خط األساسغير أن اللجنة التنفيذية تعرب عن قلقها بأن استهالك بروميد الميثيل الجاري هو فوق مستوى     . 1997

 في CFCالتي قدمتها آوستا ريكا أبلغت عن عدد من المبادرات التي اضطلعت بها، بما في ذلك التحول إلى تكنولوجيا غير     
 في معدات التبريد التي يجري CFCثالثة مصانع للتبريد التجاري، والتقدم بشأن التشريع الوطني الذي يحّظر استخدام مواد     

وهذه األنشطة واألنشطة األخرى  .  ومشروع تشريع يرّسخ ضبط استيراد بروميد الميثيل، وتنفيذ حمالت التوعيةتصنيعها حديثًا
وفي غضون السنتين القادمتين، تنوي آوستا ريكا  . التي جرى التبليغ عنها هي مشّجعة، وتقّدر اللجنة التنفيذية جهود آوستا ريكا

فدة لألوزون، وتنفيذ ما تبقى من األنشطة المطلوبة لخطة إدارة التبريد ومشروع إزالة          تطبيق تنظيمات جديدة بشأن المواد المستن   
وتحيط اللجنة التنفيذية علمًا بأنه على الرغم من جهود البلد لعكس االستهالك المتزايد من بروميد الميثيل في    . بروميد الميثيل

، وسوف تبذل   2002يًا للوفاء بمستوى التجميد لعام   على األقل تخفيضًا إضاف ODP طن  100تبخير التربة، يجب تخفيض 
 . أقصى الجهود لمساعدة آوستا ريكا في تحقيق متطلبات اإلزالة  

 

 

 
استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة بشأن مشروع التعزيز المؤسسي لباآستان وتحيط علمًا بأن استهالك        -6

، في حين أن خط   )ODP( طن معامل استنفاد األوزون 1421 آانت 1999تان لعام  التي أبلغت عنها حكومة باآسCFCمادة 
 أدخلت وزارة     1999وفي عام . 1999لذلك فإن البلد يمتثل لتجميد عام   . ODP طن 1679األساس لالمتثال قد حّدد بمقدار 

ك عملت الحكومة على حظر االستيراد      وآذل. التجارة نظام لترخيص االستيراد وذلك لتنظيم استهالك المواد المستنفدة لألوزون       
وجرى تنفيذ أنشطة توعية وتثقيف الجماهير،  آما ُعقدت   . CFCللبرادات والثالجات ووحدات تكييف الهواء التي تستخدم مادة        

عملت خلية األوزون على صياغة  . حلقات عملية للمواد المستنفدة لألوزون للمنتفعين والمدارس والجامعات ومؤسسات البحوث     
ياسة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون وقدمتها إلى الحكومة، التي عليها تقديم المساعدة لإلسراع في تنفذ مشروعات             س

وتحيط اللجنة التنفيذية علمًا بقلق  بالنسبة للفروقات الكبيرة في بيانات االستهالك التي  . إزالة المواد المستنفدة لألوزون في البالد    
ا في السابق إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمانات األوزون وتطلب إلى حكومة الباآستان تقديم بيانات           جرى اإلبالغ عنه

 .منقحة فور استكمال االستعراض
 

 األنشطة األخرى غير االستثمارية -ثانيًا
 

 ) دوالر أمريكي 16.350(رصد خطة إدارة التبريد   : جورجيا
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نة الصندوق للمشروع المذآور أعاله من الوثيقة     يمكن الحصول على تعليقات وتوصيات أما  -7
UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/38. 
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 المرفق األول

 عمليات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
 

 تجديد التعزيز المؤسسي: بنغالديش
 

 موجز عن خلفية المشروع وخلفية البالد  
 الوآالة المنفذة  اليوئنديبي

 
150.000 
100.000 

 عليه أصًالالمبلغ الموافق 
 )دوالر أمريكي (1994أيلول /سبتمبر:                     المرحلة األولى 
 )دوالر أمريكي (1999تشرين الثاني /نوفمبر:                     المرحلة الثانية 

 ):دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب للتجديد  100.000
 قطريتاريخ الموافقة على البرنامج ال 1994أيلول /سبتمبر
 )ODPطن (، )1993( المبلغ عنه في البرنامج القطري ODSاستهالك الـ  233.2
 )ODPطن ) (1999( األخير المبلغ عنه ODSاستهالك  820.6
 )CFC من ODPطن ) (1997 – 1995(خط األساس  580.4

 )دوالر أمريكي( المبلغ الموافق عليه  1.120.995
 )دوالر أمريكي) ( 2000آانون األول /في ديسمبر(المبلغ المصروف  840.383

136.2 ODS طن ( الواجب إزالتهاODP( 
 ) ODPطن ) (2000آانون األول /في ديسمبر( التي تمت إزالتها ODS صفر

 
 :وافقت اللجنة التنفيذية على النشاطات التالية آما وافقت على تمويلها  -1

  دوالر أمريكي$

 )أ( إعداد البرنامج القطري  25.000
 )ب( إعداد المشروع  45.000

 )ج( التدريب 110.500
 )د( المساعدة الفنية  367.575

 )هـ( التدليل صفر
 )و( المشاريع االستثمارية  322.920
  المجموع 870.995

 
 التقرير المرحلي

 
: لألوزون مثل   تنفدةمتابعة أنشطة إزالة المواد المس   : تشمل اإلنجازات الرئيسية المبّلغ عنها في التقرير المرحلي -2

استعراض السياسات العامة الجارية الستيراد المواد المستنفدة لألوزون واستمرار إصدار تراخيص استيراد المواد المستنفدة              
لألوزون، وإعداد المشروعات إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في مختلف القطاعات وتنسيق ورصد تنفيذ المشروعات الموافق           

ة حمالت توعية الجمهور بما في ذلك االحتفال بيوم األوزون وتنظيم دورة علمية وحلقة عملية بشأن مسائل تتعّلق         عليها، وإقام
 . بالمواد المستنفدة لألوزون، وتقديم تقارير عن بيانات االستهالك إلى الصندوق وأمانات األوزون      

 
. مدير العام إلدارة البيئة هو رئيس وحدة األوزون      وال . 1995تّم تشكيل وحدة األوزون في إدارة البيئة في أآتوبر      -3

 التي تّم تشكيلها برئاسة أمين عام (NTCODS)ويشرف على الوحدة اللجنة الفنية الوطنية المعنية بالمواد المستنفدة لألوزون     
 .وزارة البيئة والغابات  

 
 خطة العمل 

 
لعامة الجارية بشأن استيراد المواد المستنفدة لألوزون وإصدار           استعراض السياسات ا: تشمل خطة العمل للفترة التالية ما يلي   -4

تراخيص استيراد المواد المستنفدة لألوزون، وإعداد مشروعات استثمارية جديدة في قطاع التبريد وتنسيق ورصد تنفيذ برنامج استرداد         
سؤولي الجمارك، وإقامة دراسات مسحية حول بيانات  وإعادة تدوير مواد التبريد، وتدريب المدربين على أساليب الخدمة الجيدة وتدريب م   

 وتقديم تقرير بشأن بيانات المواد المستنفدة لألوزون إلى الصندوق وأمانات األوزون، وإقامة       2001المواد المستنفدة لألوزون لعام   
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واد المستنفدة لألوزون، واستمرار   التدريب أثناء الخدمة لصانعي السياسة والصحفيين والمنظمات غير الحكومية واتحادات مستخدمي الم 
 .تنظيم حمالت التوعية بما في ذلك االحتفال بيوم األوزون

 
 تعليقات أمانة الصندوق 

 
وبالتالي  . جرى تقديم طلب تجديد التعزيز المؤسسي لبنغالديش لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثالثين        -5
فقة على طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلى أن تقوم حكومة بنغالديش باإلبالغ عن     قرت اللجنة التنفيذية عدم الموا  "

 في قطاع األيروسوالت والمباشرة بتنفيذ   CFC، وإلى أن يتّم استكمال إزالة مادة   2000استهالك المواد المستنفدة لألوزون لعام      
 ".مشروع خطة إدارة التبريد 

 
.  في مصنع األيروسول في بنغالديش قد استكملHAP أن التحّول إلى تكنولوجيا  أبلغت اليوئنديبي أمانة الصندوق  -6

غير أنه لم يتّم تدقيق السالمة وتهّعد خزان الهيدروآربون من جانب التقنيين التابعين للشرآة التي عملت على توريد المعدات       
وأعلنت اليوئنديبي أنها تقوم بمتابعة هذه   . لسفر ، وذلك بسبب سياسة الشرآة بشأن قيود ا )والتي مرآزها في المملكة المتحدة(

واقترح قيام اليوئنديبي بزيارة لتكليف تعّهد  (المسألة عن آثب مع موّرد المعدات، وتأمل أن يستكمل المشروع قيل نهاية العام     
 ).2001تشرن الثاني / نوفمبر19المصنع في األسبوع الواقع في  

 
يعية وإجراءات السياسة العامة لتنفيذ المشروع الفرعي لالسترداد وإعادة التدوير،   أما فيما يتعّلق باإلجراءات التشر -7

أشارت اليوئنديبي أن وزارة البيئة والغابات في بنغالديش هي في طريقها إلى الموافقة على قواعد المواد المستنفدة لألوزون                
وسوف يجري تطبيق    ) لمواد المستنفدة لألوزون   التي تشمل، ضن أمور أخرى، منح التراخيص لالستيراد وبيع واستخدام ا   (

 ستقّدم في 2000وأخيرًا أبلغت حكومة بنغالديش أن بيانات االستهالك لعام   . 2001آانون األول /القواعد بحلول ديسمبر   
 . ، بعد أن يتّم وضع الدراسة المسحية الجارية بشكلها النهائي   2001آانون األول /ديسمبر

 
 
 

 عزيز المؤسسيتجديد الت: آوستا ريكا 
 

 موجز عن خلفية المشروع وخلفية البالد  
 الوآالة المنفذة  اليوئنديبي

 
213.160 
108.087 
108.087 

 المبلغ الموافق عليه أصًال
 )دوالر أمريكي (1994تشرين األول /أآتوبر:                     المرحلة األولى 
 )دوالر أمريكي (1997ر فبراي/شباط:                    المرحلة الثانية 
 )دوالر أمريكي (1999آذار /مارس:                    المرحلة الثالثة

 ):دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب للتجديد  108.087
 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري 1992تشرن األول /أآتوبر
 )ODPطن  (،) 1991( المبلغ عنه في البرنامج القطري ODSاستهالك الـ  240.2
 )*ODPطن )  (2000( األخير المبلغ عنه ODSاستهالك  647.6
 )CFC من ODPطن ) (1997 – 1995(خط األساس  125.1

 )دوالر أمريكي( المبلغ الموافق عليه  3.090.893
 )دوالر أمريكي) ( 2000آانون األول /في ديسمبر(المبلغ المصروف  2.337.270

97.4 ODS طن ( الواجب إزالتهاODP( 
45.0 ODS طن ) (2000آانون األول /في ديسمبر( التي تمت إزالتهاODP ( 

  من بروميد الميثيلODP طن 510بما في ذلك * 
 
 :وافقت اللجنة التنفيذية على النشاطات التالية آما وافقت على تمويلها  -8

  دوالر أمريكي$

 )أ( إعداد البرنامج القطري  25.887
 )ب( شروع إعداد الم 229.250

 )ج( التدريب 47.731
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 )د( المساعدة الفنية  478.218
 )هـ( التدليل 552.620

 )و( المشاريع االستثمارية  1.272.038
  المجموع 2.605.744

 
 التقرير المرحلي

 
استراتيجية  استمرار تنسيق األنشطة المطلوبة لتنفيذ     : تشمل اإلنجازات الرئيسية المبّلغ عنها في التقرير المرحلي   -9

الحكومة في اإلزالة في جميع القطاعات، واستكمال التحّول في شرآات صناعة التبريد، وتنفيذ الجدول الزمني السترداد وإعادة      
 مراآز إعادة التدوير، وإنشاء شبكة السترداد وإعادة تدوير      6 وCFC آلة استرداد مادة    120تدوير غاز التبريد الذي يتأّلف من  

 . السيارات، وتنظيم عدة أنشطة بشأن توعية الجمهور   غاز تكييف هواء
 

تقاريرها إلى المدير العام للمعهد الوطني للمناخ، الذي بدوره يقّدم تقارير مباشرة إلى وزير        ) COGO(تقّدم وحدة األوزون   
وزون مع وزارات     على تنسيق اإلجراءات المتعلقة بسياسات خفض المواد المستنفدة لأل    COGOوتعمل وحدة    . البيئة والطاقة 

 COGOوفي المستقبل القريب، سيتّم إنشاء مجموعة تقييم استشارية لمساعدة    . الزراعة والشؤون الخارجية والمالية والصحة       
 .  على تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة لالمتثال بالتزامات البروتوآول  

 
 خطة العمل 

 
ية الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، وإصدار مرسوم إعادة             تنفيذ االستراتيج: تتضّمن خطة العمل للفترة القادمة ما يلي  

 في نظم CFC لتنفيذ وتطبيق التشريع لضبط استهالك المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك الحظر على مواد      COGOتنظيم 
استمرار تنفيذ األنشطة في خطة إدارة   ، و2002التبريد الجديدة واإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل لتحقيق مستوى التجميد لعام    

التبريد بما في ذلك تحديد المنتفعين النهائيين في القطاعات الفرعية للتبريد التجاري، وتنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل،         
 .وإقامة حمالت التوعية وتقديم تقرير ببيانات المواد المستنفدة لألوزون إلى الصندوق وأمانة األوزون      

 
  تجديد التعزيز المؤسسي:باآستان

 
 موجز عن خلفية المشروع وخلفية البالد  

 الوآالة المنفذة  اليوئنديبي
 )دوالر أمريكي) (1994أيلول /سبتمبر(المبلغ الموافق عليه أصًال  259.000
 ):دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب للتجديد  172.666

 نامج القطريتاريخ الموافقة على البر 1996تشرن األول /أآتوبر
 )ODPطن (، ) 1995( المبلغ عنه في البرنامج القطري ODSاستهالك الـ  2.538.9
 )ODPطن )  (1999( األخير المبلغ عنه ODSاستهالك  2.003.6
 )CFC من ODPطن ) (1997 – 1995(خط األساس  1.679.4

 )دوالر أمريكي( المبلغ الموافق عليه  13.426.272
 )دوالر أمريكي) ( 2000آانون األول /في ديسمبر(المصروف المبلغ  4.744.967

1.192.2 ODS طن ( الواجب إزالتهاODP( 
81.4 ODS طن ) (2000آانون األول /في ديسمبر( التي تمت إزالتهاODP ( 

 
 :وافقت اللجنة التنفيذية على النشاطات التالية آما وافقت على تمويلها   -10

  دوالر أمريكي$

 )أ( د البرنامج القطري إعدا 67.800
 )ب( إعداد المشروع  709.444

 )ج( المساعدة الفنية  56.149
 )د( المشاريع االستثمارية  12.300.208
 )هـ( المجموع 13.133.601
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 التقرير المرحلي
 

امة في تنفيذ إعداد مبادئ إرشادية للسياسات الع  : تشمل اإلنجازات الرئيسية المبّلغ عنها في التقرير المرحلي  -11
وإدخال نظام ترخيص . مشروعات استثمارية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون والمساعدة في إعداد وتنفيذ تلك المشاريع    

الستيراد المواد المستنفدة لألوزون لتخويل وزارة البيئة والحكومة المحلية والتطوير الريفي لتنظيم ورصد وتقييم استهالك       
، ونظم تكييف الهواء CFCزون، وفرض حظر االستيراد للبرادات المستعملة والتي تستخدم مادة       المواد المستنفدة لألو   

والثالجات، وصياغة سياسة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون لموافقة لجنة التنسيق االقتصادية التابعة لرئاسة الوزراء     
الجمرآية على استيراد المعدات بموجب منحة التمويل من الصندوق         ، وحّل المسائل العالقة في الرسوم  )والتي وافقت فيما بعد(

المتعدد األطراف، وإعداد وتنفيذ آلية اإلبالغ عن البيانات لتجميع البيانات بشأن استهالك المواد المستنفدة لألوزون، وتنفيذ           
االستهالك إلى الصندوق المتعدد     حمالت توعية الجمهور بما في ذلك الحلقات العملية والدورات العلمية، وتقديم بيانات   

 .األطراف وأمانات األوزون، وإعداد مشروع موجز إلى رئاسة الوزراء للتصديق على بروتوآول مونتريال وتعديالت بيجينج      
 

وتعمل بمثابة نقطة مرآزية للمبادرة بالمبادئ  . خلية األوزون هي الوحدة العقدية لتنفيذ بروتوآول مونتريال في البالد      -12
وتجميع  . رشادية للسياسات العامة، وإعداد مشروعات استثمارية ورصدها، وإعداد إجراءات تنظيمية وإجراءات ضبط       اإل

واألمين، ووزارة البيئة،    ) البيئة (ويقّدم مدير خلية األوزون تقارير إلى المدير العام . البيانات والقيام بأنشطة توعية للجماهير
وتقوم خلية األوزون بمثابة األمانة للجنة التوجيهية للمشروع التي لها تمثيل واسع النطاق من          . والحكومة المحلية والتنمية الريفية   

الوزارات األخرى مثل قسم الشؤون االقتصادية، ووزارات الصناعة والتخطيط، واتحاد غرف التجارة والصناعة في باآستان      
وزون باقتراحات السياسات العامة وتوجيهها إلى الوزارات    وتباشر خلية األ). التي تمّثل القطاع الخاص للصناعة والتجارة (

 .ليوافق عليها مجلس الوزراء   ) ECC(األخرى المعنية قبل تقديمها إلى لجنة التنسيق االقتصادي 
 

 خطة العمل 
 

ة الريفية  المزيد من تعزيز قدرة وزارة البيئة، والحكومة المحلية والتنمي     : تتضّمن خطة العمل للفترة القادمة ما يلي    -13
لتحقيق إزالة المواد المستنفدة لألوزون، واستمرار تنفيذ نظام ترخيص االستيراد والتخّلص من معدات اإلنتاج المستخدمة في            
المواد المستنفدة لألوزون، وتخليص نسب من الرسوم الجمرآية، وتقارير استكمال المشاريع وتجميع بيانات المواد المستنفدة          

ها، والتنسيق مع الوآاالت الدولية، وتدريب تقنيي خدمة التبريد ومسؤولي الجمارك، وإعداد ورصد    لألوزون والتبليغ عن  
مشروعات استثمارية لإلزالة، واستمرار تجميع بيانات المواد المستنفدة لألوزون واإلبالغ عن األنشطة المتعّلقة بتوعية       

 . الجمهور
 
 
 
 

 تعليقات أمانة  الصندوق 
 

لصندوق رسالة رسمية من حكومة باآستان تدّل على أن الحكومة قد تسّلمت معلومات جديدة حول   تسّلمت أمانة ا -14
واستنادًا إلى البيانات الجديدة قامت الحكومة بتحديد    . مستويات استهالك المواد المستنفدة لألوزون التي ما زالت قيد التحليل     

وسوف     . سابقًا إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمانات األوزون  فروقات مهمة في بيانات االستهالك التي جرى التبليغ عنها 
 .ترسل األرقام المنّقحة إلى األمانتين عندما يتّم استكمال هذا االستعراض 

---- 
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 2001 UNDP WORK PROGRAMME AMENDMENT 
 

Request for Non-Investment Project Approvals at the 
35th Executive Committee Meeting (5-7 December 2001, Montreal) 

 
1. UNDP has submitted its revised 2002 Draft Business Plan comprising both a series of tables and a 

detailed narrative for consideration at the 35th Meeting of the Executive Committee in December 
2002. As a direct result, the amount of US$ 397,103 (excluding 13% support cost) is being 
requested in this work programme document, for funding at the 35th meeting of which a 
breakdown is as follows: 

 
ITEM  US$ 

Institutional Strengthening: 380,753 
Other Non-Investment Activities 16,350 

GRAND TOTAL 397,103 

  
 Note 1: All project budgets described in this document exclude support costs.  

 
 
2. Following requests for the extension of Institutional Strengthening projects are also being 

submitted for approval at the 35th meeting of the Executive Committee: 
 

COUNTRY Short Title US$ 

Bangladesh Institutional Strengthening - Phase 3 100,000 

Costa Rica Institutional Strengthening - Phase 3 108,087 

Pakistan Institutional Strengthening - Phase 2 172,666 

 Total 380,753 

 
 
3. Other requests for non-investment projects include the following activities:  

• Georgia: Monitoring the RMP (US$ 16,350). This project is submitted together with 
the RMP and other related projects, and should allow Georgia to monitor all RMP 
related activities. Funds would mostly be used for National Consultants working at 
the National Ozone Unit. 


