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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001 ن األولآانو/ ديسمبر7-5 ،مونتريال 

 
 
 
 

 2001تعديالت على برنامج عمل البنك الدولي لعام 
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 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق
 
 

 ألف دوالر أمريكي إلعداد المشروع مع تكاليف     70يطلب البنك الدولي الموافقة من اللجنة التنفيذية على مبلغ  -1
 .2001لعمل لعام   دوالر أمريكي آتعديل لبرنامج ا  9100مساندة الوآالة بمبلغ 

 
 : أدناه 1 في الجدول 2001ترد األنشطة المقترحة في تعديل برنامج عمل البنك الدولي لعام            -2
 

 1الجدول 
 2001 تعديل برنامج عمل البنك الدولي لعام 

 
Country Activity/Project Date of 

completion 
Amount 

Requested 
 (US$) 

Amount 
Recommended 

 (US$) 
PROJECT PREPARATION 
Philippines Project preparation for the national CFC 

phase-out plan 
December 2002 70,000 70,000 

Agency Support 
costs: 

  9,100 9,100 

Grand total   79,100 79,100 
 

 .CFCإعداد مشروع لخطة وطنية إلزالة مادة  : الفيليبين 
 
أدرج  (2002 لتنظر فيها اللجنة التنفيذية عام  CFCة الفيليبين تقديم خطتها الوطنية إلزالة مادة    تنوي حكوم   -3

سوف يعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع حكومة الفيليبين إلعداد خطة    ). 2001هذا الطلب في خطة أعمال البنك الدولي لعام 
 .وآول مونتريال شاملة لمساعدة البالد للوفاء بجميع التزاماتها بموجب بروت   

 
خالل إعداد خطة اإلزالة، سوف يعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع حكومة السويد التي تقدم المساعدة إلى   -4

حكومة الفيليبين في إعداد استراتيجية اإلزالة في قطاع خدمة التبريد، ومع اليونيب التي قدمت طلبًا لبرنامج تدريب لمسؤولي        
 .ين اآلخرين، لتنظر اللجنة التنفيذية في هذا الطلب في اجتماعها الخامس والثالثين الجمارك والمعنيين الرئيسي 

 
 توصية أمانة الصندوق

 
توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على المشروع المذآور أعاله مع تكاليف المساندة المتعلقة بذلك     -5

البنك الدولي سوف ينّسق بصورة وثيقة مع حكومة       ) 1: (وم أن أعاله، على أن يكون من المعل1بمستوى تمويل يرد في الجدول   
السويد واليونيب لضمان عدم حدوث تطابق بين خطة اإلزالة والمشروع الثنائي في قطاع خدمة التبريد وبرنامج تدريب         

 .لقطريأو تحديث البرنامج ا /عدم إتاحة أي تمويل إضافي إلى الفيليبين إلعداد المشروع و ) 2(مسؤولي الجمارك؛ و
 

---- 


