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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمـــاع الثامن و الســتون
مونتريال 7-3 ،ديسمبر/كانون األول 2012

التعديالت على برنامج عمل البنك الدولي لعام 2012

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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 .1يلتمس البنك الدولي من اللجنة التنفيذية الموافقة على مبلغ  494,001دوالر أمريكي للتعديالت على برنامج عمله لعام
 ،2012زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغة  34,580دوالر أمريكي .والتقديم مرفق بھذه الوثيقة.
 .2إن األـنشطة المقترحة في التعديالت على برنامج عمل البنك الدولي مدرجة في الجدول  1أدناه:

الجدول  :1التعديالت على برنامج عمل البنك الدولي
البلد

المبلغ المطلوب
)دوالر أمريكي(

النشاط /المشروع

القسم ألف  :نشاط موصى بالموافقة عليه موافقة شمولية
ألف  :1تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
147,333
تجديد التعزيز المؤسسي )المرحلة العاشرة(
األردن
346,668
تجديد التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة(
تايالند
المجموع الفرعي لـ ألف 494,001
تكاليف مساندة الوكالة ) 7بالمئة من أجل التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات(:
34,580
528,581
المجموع

المبلغ الموصى به
)دوالر أمريكي(
147,333
346,668
494,001
34,580
528,581

القسم ألف :نشاط موصى بالموافقة عليه موافقة شمولية
ألف  :1تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
)أ( األردن) :المرحلة العاشرة( 147,333 :دوالر أمريكي
)ب( تايالند )المرحلة السابعة( 346,668 :دوالر أمريكي
وصف المشروع
 .3ق ّدم البنك الدولي الطلبات من أجل تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لك ّل من األردن وتايالند .والوصف بالنسبة لھذين البلدين
معروض في المرفق األول لھذه الوثيقة.
تعليقات األمانة
 .4راجعت أمانة الصندوق التقارير الختامية وخطط العمل للتعزيز المؤسسي التي ق ّدمھا البنك الدولي نيابة عن حكومتي المملكة
األردنية الھاشمية ومملكة تايالند ،والتي قٌ ّدمت باستعمال الشكل المنقّح لتجديدات التعزيز المؤسسي الذي ت ّمت الموافقة عليه في
المقرر  43/61وأخذت األمانة علما ً بأن ھذين البلدين ھما في وضع امتثال بأھداف إزالة المواد المستنفدة األوزون ومتطلبات
التبليغ لبروتوكول مونتريال ،وق ّدم أيضا ً تقارير تنفيذ برنامجھا القطري لعام  ،2011الذي استح ّ
ق في أول مايو/أيار .2012
وأخذت األمانة باالعتبار المقررات  17/59و)47/59أ( و 43/61في مجال النظر في ھذه الطلبات للتعزيز المؤسسي ،وبنوع
خاص المقرر  43/61حيث قررت اللجنة التنفيذية ”أن تُبقي على تمويل دعم التعزيز المؤسسي لفترة سنتين كاملتين ابتداء من
االجتماع الحادي والستين“.
توصيات األمانة
 .5توصي أمانة الصندوق المتعدد األطراف بالموافقة الشمولية على طلب تجديد التعزيز المؤسسي لكل من األردن وتايالند
2
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بمستوى التمويل المبيّن في الجدول  1في ھذه الوثيقة .وقد ترغب اللجنة التنفيذية بأن تُعرب لحكومة المملكة األردنية الھاشمية
ومملكة تايالند عن التعليقات الواردة في المرفق الثاني لھذه الوثيقة.
-----
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المرفق األول
مقترحات مشروع للتعزيز المؤسسي
األردن :تجديد التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري

الوكالة المنفذة
المبالغ الموافق عليھا سابقا ً من أجل التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(
يوليو – تموز 92
المرحلة األولى:
مايو – أيار 97
المرحلة الثانية:
يوليو – تموز 99
المرحلة الثالثة:
يوليو – تموز 01
المرحلة الرابعة:
يوليو – تموز 03
المرحلة الخامسة:
يوليو – تموز 05
المرحلة
السادسة:
يوليو – تموز 07
المرحلة السابعة:
يوليو – تموز 09
المرحلة الثامنة:
المرحلة التاسعة:
ديسمبر  -كانون األول 10
المجموع:
المبلغ المطلوب من أجل التجديد )المرحلة العاشرة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة العاشرة )دوالر أمريكي(:
تكاليف مساندة الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي المرحلة العاشرة ،بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
استھالك خط األساس من المواد المستنفدة لألوزون )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المرفق ألف ،المجموعة األولى )مواد كلورو فلورو كربونية( )مع ّدل (1997 – 1995
)ب( المرفق ألف المجموعة الثانية )ھالونات( )مع ّدل (1997 – 1995
)ج( المرفق باء ،المجموعة الثانية )رابع كلوريد الكربون( )مع ّدل (2000 – 1998
)د( المرفق باء ،المجموعة الثالثة )كلوروفورم الميثيل( )مع ّدل (2000 – 1998
)ھـ( المرفق جيم ،المجموعة األولى )مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية( )مع ّدل (2010 - 2009
)و( المرفق ھاء) ،بروميد الميثيل( )مع ّدل (1998 – 1995
أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون )) (2011أطنان من قدرات استنفاد األوزون( وفقا ً للمادة :7
)أ( المرفق ألف ،المجموعة األولى )مواد كلورو فلورو كربونية(
)ب( المرفق ألف المجموعة الثانية )ھالونات(
)ج( المرفق باء ،المجموعة الثانية )رابع كلوريد الكربون(
)د( المرفق باء ،المجموعة الثالثة )كلوروفورم الميثيل(
)ھـ( المرفق جيم ،المجموعة األولى )مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
السنة التي أبلغت فيھا بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )لغاية يوليو /تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المصروف )لغاية ديسمبر /كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المتوجّب إزالتھا )لغاية يوليو /تموز ) 2012أطنان من قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )لغاية ديسمبر /كانون األول ) (2011أطنان من قدرات استنفاد األوزون(:

 .1موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية
موجز األنشطة

)أ(
)ب(
)ج(

البنك الدولي
100,000
113,333
113,333
133,333
147,333
147,320
147,333
110,500
147,333
1,159,818

147,333
147,333
10,313
157,646
1993
2011
673.3
210.0
40.3
18.2
83.0
176.3
0.0
0.0
0.0
0.0
101.31
19.2
120.51
2011
22,609,503
18,430,196
2,239.0
1,900.8
المبالغ الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

المشروعات االستثمارية
التعزيز المؤسسي
إعداد المشروع ،المساعدة التقنية ،التدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثمارية

1

18,163,123
1,159,818
3,286,562
المجموع22,609,503 :
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التقرير المرحلي
 .2في فترة  2012 - 2011للمرحلة التاسعة من مشروع التعزيز المؤسسي ،زادت حكومة األردن عملھا من أجل إقامة رقابات
إضافية على المواد المستنفدة لألوزون ،والمعدات المعتمدة على مواد مستنفدة لألوزون ،من أجل ضمان إزالة مستدامة لمواد
المرفق ألف ،في الوقت نفسه مع تجديد إطار العمل لكوتيات مواد المرفق "ج" .ويتوقّع وضع قانون فرعي مع نھاية ،2012
وكذلك كوتا ھيدرو كلورو فلورو كربون الفعلية من أجل تخفيض الواردات إلى مستوى خط األساس ،ابتداء من أول
يناير/كانون الثاني  2013وفقا ً لبروتوكول مونتريال )كما ت ّمت التسوية عام  .(2007وبالتزامن مع عمل السياسة العامة والعمل
التنظيمي ،ر ّكزت وحدة األوزون الوطنية لألردن جھودھا تركيزاً مكثفا ً على جمع البيانات ،والدراسات االستقصائية
واستشارات الجھات المعنية ،من أجل تطوير خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وعنصرھا االستثماري
للمرحلة األولى ،وخطة قطاع تكييف الھواء .وبعد الموافقة في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2011بذلت وحدة األوزون الوطنية مزيداً
من الوقت إلحالل اتفاق شرعي جديد ومشروع مظلّي مع البنك الدولي .وقد تضمنت بعض األنشطة لدعم تنفيذ المشروعات
التي أجرتھا وحدة األوزون الوطنية مراقبة مشروع البتراء بالتنسيق مع يونيدو ،ومشروع إزالة بروميد الميثيل بالتعاون مع
 ،GIZوإتمام مشروع استبدال جھاز تكييف ھواء المباني ،مع البنك الدولي .وقد نجحت وحدة األوزون الوطنية في تعزيز
الشراكات مع الوكاالت )مثل المركز الوطني لبحوث الطاقة( التي لھا اھتمام في جوانب إزالة كلورو فلورو كربون وھيدرو
كلورو فلورو كربون ،وبنوع خاص المكاسب المحتملة لكفاءة استخدام الطاقة .وقامت وحدة األوزون الوطنية بمھا ّمھا الطبيعية،
المح ﱠولة ،وتعزيز نظام إصدار التراخيص والكوتا ،واالتصال بالقطاعات العامة
بما في ذلك التوعية العامة ،ورصد المؤسسات
َ
ً
والخاصة والتبليغ ألمانتَي األوزون والصندوق المتعدد األطراف .وأخيرا ،شاركت وحدة األوزون الوطنية مشاركة نشيطة في
االجتماعات الشبكية لغرب آسيا ،واجتماعات اللجنة التنفيذية الثاني والستين إلى السابع والستين ،واجتماعات لجنة التنفيذ
الخامس واألربعين إلى السابع واألربعين ،واجتماعَي األطراف الثاني والعشرين والثالث والعشرين.
خطة العمل
 .3إن المرحلة العاشرة من مشروع األردن للتعزيز المؤسسي تھدف إلى الحفاظ على اإلزالة الناجحة التي تحققت بالنسبة لمواد
المرفق ألف ،مع التركيز في الوقت نفسه بقوّة على إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون من الوجھة السياسية العامة والتنظيمية،
وكذلك من خالل استثمارات تعالج الطلب في قطاع تكييف الھواء .ومن أجل الحفاظ على االمتثال بالتجميد عام  2013وعام
 ،2014وتخفيض الـ  10بالمئة عام  ،2015ستراقب وحدة األوزون الوطنية عن كثب تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية ،وليس ھذا فقط ،بل أن تؤ ّمن االلتزام من وزارات ووكاالت أخرى في البلد من أجل إيجاد المحيط
للتحوّل المستدام من األجھزة التي تستعمل ھيدرو كلورو فلورو كربون .وسيُعزز التعامل مع الجمارك ،بما في ذلك تدريب
مسؤولي الجمارك على القانون الفرعي الجديد ،ومتطلبات إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون ،وعلى األرجح ،بدائل ھيدرو
كلورو فلورو كربون .وحيث أن التزامات إزالة استھالك بروميد الميثيل ستصبح سارية المفعول في أواخر المرحلة العاشرة
لھذا المشروع ستن ّمي وحدة األوزون الوطنية نظاما ً وسياسات عامة متينة لتقصّي وتحديد ما إذا كان بروميد الميثيل مستخدما ً
ألغراض الحجر الصحي وما قبل الشحن .وتجديد التعزيز المؤسسي سيتيح في الواقع لوحدة األوزون الوطنية أن تواصل
تعزيز قدرتھا لضمان االمتثال ببروتوكول مونتريال من أجل جميع المواد المراقبة .وبالتالي فإن األنشطة السنوية العادية
للرصد والتبليغ والتوعية العامة ،مضمنة في خطة العمل ،وكذلك حضور وحدة األوزون الوطنية االجتماعات الرئيسية ذات
الصلة باألوزون.

تايالند :تجديد التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري

الوكالة المنفذة
المبالغ الموافق عليھا سابقا ً من أجل التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(
المرحلة األولى:
المرحلة الثانية:
المرحلة الثالثة:
المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة:
المرحلة
السادسة:

المبلغ المطلوب من أجل التجديد )المرحلة السابعة( )دوالر أمريكي(:
2

البنك الدولي
مارس – آذار 93
يوليو – تموز 98
يوليو – تموز 03
يوليو – تموز 05
يوليو – تموز 07
يوليو – تموز 09
المجموع:

400,000
266,667
346,667
346,668
346,668
260,001
1,966,671
346,668
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المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السابعة )دوالر أمريكي(:
تكاليف مساندة الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي المرحلة السابعة ،بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
استھالك خط األساس من المواد المستنفدة لألوزون )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المرفق ألف ،المجموعة األولى )مواد كلورو فلورو كربونية( )مع ّدل (1997 – 1995
)ب( المرفق ألف المجموعة الثانية )ھالونات( )مع ّدل (1997 – 1995
)ج( المرفق باء ،المجموعة الثانية )رابع كلوريد الكربون( )مع ّدل (2000 – 1998
)د( المرفق باء ،المجموعة الثالثة )كلوروفورم الميثيل( )مع ّدل (2000 – 1998
)ھـ( المرفق جيم ،المجموعة األولى )مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية( )مع ّدل (2010 - 2009
)و( المرفق ھاء) ،بروميد الميثيل( )مع ّدل (1998 – 1995
ً
أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون )) (2011أطنان من قدرات استنفاد األوزون( وفقا للمادة :7
)أ( المرفق ألف ،المجموعة األولى )مواد كلورو فلورو كربونية(
)ب( المرفق ألف المجموعة الثانية )ھالونات(
)ج( المرفق باء ،المجموعة الثانية )رابع كلوريد الكربون(
)د( المرفق باء ،المجموعة الثالثة )كلوروفورم الميثيل(
)ھـ( المرفق جيم ،المجموعة األولى )مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية(
)و( المرفق ھاء) ،بروميد الميثيل(
المجموع:
السنة التي أبلغت فيھا بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )لغاية يوليو /تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المصروف )لغاية ديسمبر /كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المتوجّب إزالتھا )لغاية يوليو /تموز ) 2012أطنان من قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )لغاية ديسمبر /كانون األول ) (2011أطنان من قدرات استنفاد األوزون(:
 .1موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية
موجز األنشطة

)أ(
)ب(
)ج(

346,668
24,267
370,935
1993

لم يوافق عليه حتى
اآلن
6,082.1
271.7
7.5
54.6
927.6
183.0
0.0
0.0
0.0
0.0
811.34
20.7
832.04
2011
58,241,061
47,745,615
8,386.1
7,766.8
المبالغ الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

المشروعات االستثمارية
التعزيز المؤسسي
إعداد المشروع ،المساعدة التقنية ،التدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثمارية

51,298,742
1,966,671
4,975,648
المجموع58,241,061 :

التقرير المرحلي
 .5يورد التقرير الختامي العمل الذي نفذته وحدة األوزون الوطنية وإدارة المنشآت الصناعية خالل فترة .2012 - 2009
وبواسطة إنفاذ فعلي لتدبير الرقابة وجھاز الكوتا ،تم ّكنت تايالند من تلبية واستدامة التزامات بروتوكول مونتريال بشأن اإلزالة
الكاملة لمواد الرقابة في نطاق المرفق ألف والمرفق باء ،المجموعتان األولى والثانية ،مع حلول يناير/كانون الثاني  .2010وفي
ما عدا تدابير الرقابة ،ت ّم إجراء أنشطة توعية بما في ذلك تعميم مواد توعية عامة واالحتفاالت السنوية ليوم األوزون بھدف
اإلبقاء على أولويات حماية طبقة األوزون فيما بين الوكاالت الحكومية والجھات المعنية .إضافة إلى ذلك ما زالت وحدة
األوزون الوطنية تعمل عن كثب مع البنك الدولي والجھات المعنية الرئيسية من أجل إنماء خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية لتايالند .وثمة مرحلة أخرى رئيسية أال وھي االتفاق المعقود مع المورّدين الكيميائيين والصناعات
المستھلكة لھيدرو كلورو فلورو كربون ،بما في ذلك قطاعات الرغاوى وتكييف الھواء بشأن الحاجة إلزالة المواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية ،واعتماد كوتيات استيراد ھيدرو كلورو فلورو كربون والتخصيصات للمورّدين الكيميائيين والصناعات
الرئيسية .وقد شاركت وحدة األوزون الوطنية أيضا ً في االجتماعات ذات العالقة ببروتوكول مونتريال الجتماع األطراف،
الفريق العامل المفتوح العضوية ،واالجتماع اإلقليمي( ونسّقت مع يونيب لتسھيل اجتماع األطراف الثاني والعشرين عام 2010
واالجتماع الثاني والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية.
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خطة العمل
 .6إن خطة العمل للمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي ترمي إلى استدامة إزالة المواد المستنفدة لألوزون وتكملة
تنفيذ إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية .وأھداف المرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي ھي ) (1متابعة
اإلدارة الفعّالة ألنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون (2) :بناء قدرة وحدة األوزون الوطنية والوكاالت الحكومية (3) :تكملة
تنفيذ إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون لتايالند بما في ذلك سياسات اإلنماء والتدابير من أجل إنجاز أھداف االمثتال لـ 2013
و2015؛ ) (4إجراء أنشطة توعية عامة من أجل تعزيز استدامة إزالة المواد الكلورو فلورو كربونية واالنتقال إلى إزالة ھيدرو
كلورو فلورو كربون لك ّل من القطاع العام والخاص .وسيساند مشروع التعزيز المؤسسي إدارة المنشآت الصناعية لتنسيق
وتنفيذ الخطوات والتدابير العملية الضرورية لضمان رقابة فعّالة الستھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وفقا ً
اللتزامات  2013و 2015لبروتوكول مونتريال .ويشمل ذلك األنشطة المتعلقة برقابة استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في
الصناعات ذات الصلة ،وتخصيص الكوتايات لمستوردي ھيدرو كلورو فلورو كربون ،ورصد االستيراد والتصدير بالتعاون
الوثيق مع إدارة الجمارك ،وإقامة حلقات عمل وتوعية عامة من أجل استدامة الدعم العام لمجھود الحكومة من أجل حماية طبقة
األوزون.
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اﻟﻣرﻓق اﻟﺛﺎﻧﻲ
آراء عبّرت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي المرفوع إلى االجتماع الثامن والستين
األردن
 .1راجعت اللجنة التنفيذية التقرير الختامي الذي قُ ّدم برفقة طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمملكة األردنية الھاشمية
ولحظت مع التقدير اإلخالص الثابت الذي أظھره األردن بالنسبة ألھداف بروتووكول مونتريال ،كما تبيّن من خالل سجلّه
لالمتثال والمراعى من خالل مشاركته الناشطة في اجتماعات األوزون الدولية واإلقليمية .وتدرك اللجنة التنفيذية تماما ً العمل
الشاق الذي سيواجھه األردن في المرحلة التالية من المشروع لتلبية التزامات اإلزالة لكل من ھيدرو كلورو فلورو كربون
وبروميد الميثيل ،ولكنّھا واثقة كل الثقة من أن التزامه الواضح ،وخبرته وقيادته ستم ّكن من إنجاز ھذه األھداف.
تايالند
 .2راجعت اللجنة التنفيذية التقرير الختامي الذي قُ ّدم برفقة طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتايالند ولحظت مع التقدير
اإلنجازات التي حققتھا وحدة األوزون الوطنية خالل تنفيذ المرحلة السادسة من مشروعه للتعزيز المؤسسي .وھنّأت اللجنة
التنفيذية حكومة تايالند على ھذه اإلنجازات ،مشيرة بنوع خاص إلى العمل الذي بُذل إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية .ولحظت اللجنة التنفيذية أيضا ً أن لدى تايالند نظام إصدار تراخيص ثابت وجدير بالثقة وأن البلد ھو في
وضع امتثال بالتزامات التبليغ واالستھالك بمقتضى بروتوكول مونتريال .وستتابع تايالند تنفيذ أنشطتھا المخطط لھا ،وبنوع
خاص إنفاذ نظام كوتا االستيراد واستدامة أھدافھا إلزالة المواد المستنفدة لألوزون ،بما في ذلك إنجاز أھداف ھيدرو كلورو
فلورو كربون لـ  2013و.2015
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2012 BUSINESS PLAN
WORK PROGRAM AMENDMENT
WORLD BANK IMPLEMENTED
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PRESENTED TO THE
68th MEETING of the EXECUTIVE COMMITTEE
of the MULTILATERAL FUND

October 4, 2012

WORK PROGRAM FOR
WORLD BANK-IMPLEMENTED MONTREAL PROTOCOL OPERATIONS
1. The work program amendment for Bank-Implemented Montreal Protocol
Operations has been prepared on the basis of the 2012-2014 World Bank Business
Plan, as approved by the Executive Committee at its 66th meeting in April 2012.
2. The 2012-2014 World Bank Business Plan consists of investment and noninvestment activities to assist Article 5 partner countries to meet their first two
HCFC reduction targets, the 2013 freeze and the 2015 10% reduction. The Business
Plan, including agency support and core costs, totals US $65,526 million.
3. Funds requested are used to support both new and previously approved
activities including, 10 investment activities in 4 countries, submission of annual
work programs for 2 previously approved multi-year projects, 8 sector-specific
investment activities associated with new HCFC phase-out management and
production sector efforts, as well as renewal of institutional strengthening projects
in Jordan, Thailand and Tunisia.
2012 Work Program – ExCom 68 Amendment
4. The 2012 Work Program Amendment being submitted for consideration at the
68th Meeting of the Executive Committee includes funding requests for institutional
strengthening renewals for Jordan and Thailand, as well as the Bank’s core unit
costs. These are outlined below:
Table 1: Funding Requests Submitted for Consideration of the 68th Meeting of the ExCom

Country

Request (US$)

Jordan

$147,333

Thailand

$346,668

Sub-Total
Support Costs

$494,001
$34,580

Global

$1,725,000

TOTAL

$2,253,581

Duration
December 2012 December 2014
December 2012 December 2014

January 2013 December 2013

Description
Institutional Strengthening Renewal (Phase X)
Institutional Strengthening Renewal (Phase VII)

Agency Core Unit Costs

