
1 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

LIMITED 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/27 

31 October 2001 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
ةاألمم المتحد  

ةللبيئ  

 
 

 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001 ديسمبر 7-5 ،مونتريال 

 
 
 
 
 

 2002دفعات معجلة لبرامج عمل اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام 
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 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق 

 ، بمبلغ يصل إلى 23إن الدفعات المعجلة إلعداد المشروعات قد وافقت عليها اللجنة التنفيذية آل سنة منذ االجتماع الـ  -1
 .  في مشروع خطة أعمال الوآالة المنفذة ةعات المتوقع في المئة من إعداد المشرو20

 ، سوف ينظر   2002قدمت اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي طلبات بالحصول على تمويل جزئي لبرامج عملها لعام     -2
  . 2003فيها في مارس عام 

وآاالت أن تقدم طلبات بالحصول على  ومسموح لل.  إلى جانب توصيات األمانة  1والمبالغ المطلوبة مبينة في الجدول  -3
مبالغ معجلة تحت حساب إعداد المشروعات على أن يكون مفهومًا إن األموال سوف تستعمل للمشروعات التي تتمشى مع   

 ) .30/23المقرر (، المعدلة ) 23/51المقرر (معايير إعداد المشروعات  

 1الجدول 

 2002لبنك الدولي لعام مبالغ معجلة لبرامج عمل اليوئنديبي واليونيدو وا
مجموع التكلفة للصندوق 
المتعدد األطراف       

 )دوالر أمريكي(

دوالر (أجر الوآالة           
 )أمريكي

المبلغ الموصي به 
 )دوالر أمريكي(

المبلغ المطلوب 
 )دوالر أمريكي(

 الوآالة  المشروع/النشاط

مبلغ معدل إلعداد     200.000 200.000 26.000 226.000
 شروعات  الم

 اليوئنديبي  

مبلغ معدل إلعداد     176.250 176.250 22.913 199.163
 المشروعات  

 اليونيدو  

مبلغ معدل إلعداد     180.000 180.000 23.400 203.400
 المشروعات  

 البنك الدولي  

 المجموع   556.250 556.250 72.313 628.563

من إعداد مشروعات بالنسبة للمشروعات التي ستقدم  إن مجموع إعداد المشروعات في خطط أعمال الوآاالت يتض -4
وتزمع الوآاالت أن تسعى إلى الحصول على   .  والمشروعات الداخلة ضمن جدول الطوارئ للوآاالت المختلفة 2002في عام 

ر أمريكي     دوال1.175.000:  دوالر أمريكي ؛ اليونيدو    1.265.000اليوئنديبي   : 2002المبالغ اآلتية إلعداد المشروعات عام 
 في المئة من مجموع المبلغ الالزم   16وآل وآالة تطلب دفعات معجلة تقل عن     .  دوالر أمريكي  1.453.000: والبنك الدولي

  . 2002إلعداد مشروعاتها المزمعة لعام 

 توصيات  

إن جميع األموال إن أمانة الصندوق توصي بالموافقة على الدفعات المعجلة إلعداد المشروعات على أن يكون مفهومًا  -1
 --- . 1 ، وفي حدود المبالغ المبينة في الجدول 30/23 ، آما عدله المقرر 23/51سوف تستعمل بما يتمشى والمقرر 


