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 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

 
 

 مقدمة

 

والمنفذة حسبما وافقت تعرض هذه الوثيقة موجزا للتعديالت المالية التي أشارت إليها الوكاالت الثنائية  .1
 82/7ين رحسبما هو مطلوب بموجب المقر، وتشتمل الوثيقة على بيانات إحصائية . عليها أمانة الصندوق

، من المشروعات التي تنفذها الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات أرصدة احتفظ بها ألكثر من الفترة المسموح 65/8و
وتستند البيانات المقدمة إلى نموذج اإلبالغ المعد عمال بالمقرر  .شهرا بعد استكمال المشروع 18بها البالغة 

، تشير هذه الوثيقة أيضا (ب)11/28وعمال بالمقرر . وتشتمل على األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها 11/8

المتعلقة  إلى مستوى الموارد المتاحة للجنة التنفيذية سواء النقدية أو أذونات الخزانة حسبما سجلت في الوثيقة
ويصل مجموع األموال المقرر إعادتها (. UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/3)بحالة المساهمات والمصروفات 

 3,028,410 شاملة تكاليف الدعم والتي تتألف مندوالرا أمريكيا  1,038,911والتي يتناولها هذا التقرير 
سيحول من البنك الدولي إلى  دوالرا أمريكيا 1,989,499مبلغ ناقصا الوكاالت المنفذة  أعادتها ةأمريكي تدوالرا

أمريكيا أعادتها إحدى الوكاالت الثنائية باعتبارها  دوالرا 260,777اليونيب وتتضمن الفوائد المستحقة البالغة 
دوالرا أمريكيا إلى االجتماع  78,331إعادة نقدا رصيدا قدره دخال إضافيا للصندوق، وتعتزم الوكاالت الثنائية 

 .الستينالسادس و
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 والستين  السادساألموال التي ستعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع 

 

دوالرا أمريكيا،  2,773,074تشير المعلومات التي قدمتها الوكاالت المنفذة إلى أنه سيتم إعادة مبلغ  .8
 .1والستين، حسبما هو مبين في الجدول  السادسبخالف تكاليف دعم الوكالة، إلى االجتماع 

 

 1جدول ال

 (بالدوالرات األمريكية)والستين  السادساألموال التي ستعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع 

 

أموال من  الوكالة

مشروعات 

 مستكملة

أموال من مشروعات 

 جارية

مجموع األموال المقرر 

إعادتها إلى االجتماع 

 والستين السادس

األموال المقرر تحويلها 

 اليونيبإلى 

 0 676,933 0 676,933 اليوئنديبي

 0 52,098 0 52,098 اليونيب

 0 130,094 24,451 105,643 اليونيدو

 1,835,205 *1,913,949 1,811,710 102,239 البنك الدولي

 1,835,205 2,773,074 1,836,161 936,913 المجموع
 

في الفلبين بمقتضى المقرر  خطة اإلزالة الوطنيةاليونيب عن  أمريكية من البنك الدولي إلى دوالرات 1,835,205تتضمن تحويل  *
 (1()ه)56/11

 

دوالرا أمريكيا إلى الصندوق من تكاليف  676,933أن اليوئنديبي سوف يعيد مبلغ  1يبين الجدول  .1
أمريكيا على التوالي  دوالر 105,643أمريكيا و دوالرا 52,098مشروعات مستكملة، واليونيب واليونيدو مبلغ 

وسيعيد البنك ا أمريكيا من مشروعات جارية دوالر 24,451مبلغ كما سيعيد اليونيدو . تكملةمن مشروعات مس
 1أمريكية من  دوالرات 1,811,710مشروعات مستكملة و 1دوالرا أمريكيا من  102,239الدولي مبلغ 

 1,835,205وشمل هذا الرقم . دوالرا أمريكيا 1,913,949مشروعات جارية مما يسفر عن إعادة ما مجموعه 
، PHI/PHA/47/INV/79 دوالرات أمريكية ستحول إلى اليونيب للمشروعات األربعة التالية

PHI/PHA/41/INV/71، PHI/PHA/51/INV/81  و PHI/PHA/54/INV/82 56/11للمقرر  كمتابعة 
الجتماع إلى االذي يطلب من البنك الدولي إعادة الرصيد المتبقي من خطة اإلزالة الوطنية للفلبين ( 1()ه)

 .السادس والستين

 

 المشروعات ذات األرصدة حسب سنة االستكمال

 

عدد المشروعات التي لديها أرصدة ال تزال الوكاالت المنفذة تحتفظ بها والسنوات  8يعرض الجدول  .1
 11ويبين في حالة المشروعات المستكملة والمحولة حتى نهاية . التي استكملت فيها هذه المشروعات

أن لدى الوكاالت المنفذة أرصدة يبلغ مجموعها ( شهرا على األقل 18أكثر من ) 8111 األول كانون/سبتمبر
 .دوالرا أمريكيا، بخالف تكاليف الدعم 2,867,625
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 8الجدول 

 

 األرصدة المحتفظ بها حسب سنة استكمال المشروع
 

 عدد المشروعات ومبالغ األرصدة المبلغة حسب الوكالة سنة االستكمال

 المجموع البنك الدولي اليونيدو اليونيب نديبياليوئ 

دوالر ) العدد 

 (أمريكي

دوالر ) العدد

 (أمريكي

دوالر ) العدد

 (أمريكي

دوالر ) العدد

 (أمريكي

دوالر ) العدد

 (أمريكي

2005 0 0 3 31,696 0 0 0 0 3 31,696 

2006 2 11,621 2 72,022 0 0 0 0 4 83,643 

2007 7 50,661 1 8,000 2 48,654 0 0 10 107,315 

2008 5 78,194 4 112,350 3 297,726 0 0 12 488,270 

2009 9 221,905 3 42,904 11 260,066 0 0 23 524,875 
 8111كانون الثاني /يناير 1

 8111 آذار/مارس 11إلى 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

مشروعات مستكملة منذ ما 

 يزيد عن سنتين
23 362,381 13 266,972 16 606,446 0 0 52 1,235,799 

إلى  8111نيسان  /أبريل 1

 كانون األول/ديسمبر 11
8111 

44 696,849 20 168,943 26 454,220 2 311,814 92 1,631,826 

 2,867,625 144 311,814 2 1,060,666 42 435,915 33 1,059,230 67 المجموع
 

 

ربعين من أمانة الصندوق أن تواصل رصد وكانت اللجنة التنفيذية قد طلبت في اجتماعها السابع واأل .6
المقرر )الشرائح السنوية المتعددة السنوات في سياق الوثائق المتعلقة بالتأخيرات في التنفيذ وأرصدة المشروعات 

 (.8()ب)17/61

 81أمريكيا تعزى إلى  دوالرا 235,254 أمريكيا منها دوالرا 1,059,230ولدى اليوئنديبي رصيدا يبلغ  .5
( 18)يليه اليونيدو ( 57)كما أنه لديه أعلى عدد من المشروعات التي لديها أرصدة . دد السنواتاتفاقا متع

دوالر أمريكيا منها  311,814وأبلغ البنك الدولي عن رصيد قدره (. 8)والبنك الدولي ( 11) دوواليوني
 435,915جموعه ويحتفظ اليونيب برصيد م. دوالر أمريكي خاصة باتفاق واحد متعدد السنوات 215,000

ويحتفظ اليونيدو برصيد . اتفاقات متعددة السنواتدوالرا أمريكيا تتعلق بثالثة  12,723أمريكيا منها  دوالرا
اتفاقا  12تتعلق بعدد  دوالرا أمريكيا 785.240من ضمن هذا المبلغ  أمريكيا دوالرا 1,060,666مجموعه 

 .متعدد السنوات

ولدى . روعات استكملت منذ عامين ولديها أرصدة متبقيةوكاالت األربعة مشالولدى ثالث من  .7
وقد . مشروعا 81إلى  88التي استكملت منذ عامين والتي زادت من ( 81)اليوئنديبي أكبر عدد من المشروعات 

أمريكيا إلى  دوالرا 257,492زاد مستوى األرصدة عن مشروعات اليوئنديبي المستكملة منذ عامين من 
وواصل اليوئنديبي التفسير الذي قدمه خالل االجتماعات السابقة بأن األرصدة التي . كيادوالرا أمري 362,381

اليوئنديبي تتطلب إصدار التنقيح النهائي ملتزم بها بالنظر إلى أن اإلجراءات المالية في تزيد عن عامين اليزال 
كالة المنفذة وإغالق المشروع في نظم الرسمي ألحد المشروعات فيما بين اليوئنديبي والو اإلغالقللميزانية لبيان 

 من ثمالحصول على هذه األموال و إمكانيةيعتبر أن الوكالة المنفذة لديها وحتى اتخاذ هذه الخطوة . اليوئنديبي
 .عتبر ملتزم بهات

اليونيب وانخفض رصيد . مشروعا 11ويظل عدد مشروعات اليونيب المستكملة من عامين كما هو عند  .2
دوالرا أمريكيا المبلغ عنها لالجتماع الخامس والستين  277,674من طفيفا  انخفاضامستكملة عن المشروعات ال

مازال من الملتزم بها بالنظر إلى أن الوكالة ا أمريكيا وفسر اليونيب بأن أرصدة العامين دوالر 266,972إلى 

إغالق المشروعات األموال إالّ بعد قانونية، وأنه لن يمكن إعادة تعمل مع شركائها في التنفيذ من خالل اتفاقات 
 .االلتزاماتمن الناحية المالية وتصفية جميع 

وزاد الرصيد الذي تحتفظ به اليونيدو عن المشروعات المستكملة خالل عامين مضت منذ االجتماع  .2
أمريكيا، وزاد عدد  دوالرا 606,446دوالرا أمريكيا إلى  526,072الخامس والستين للجنة التنفيذية من 

االتفاقات المتعددة السنوات بمبلغ من  11، هناك 15ومن بين المشروعات البالغة . 15إلى  11المشروعات من 
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اليونيدو األمانة بأنه سيجري بالنسبة لاللتزامات المتبقية وأبلغت . دوالرا أمريكيا بأرصدة ملتزم بها 528,954

وذكرت اليونيدو أنه . تسوية جميع القضايا المعلقة إما الشروع من عملية استكمال مالية أو إعادة األرصدة بعد
التي مر عليها عامين إلى أن يتم االستكمال المالي لهذه المشروعات لتجنب مخاطر اليمكن إعادة األرصدة 

 .الزيادة في اإلنفاق في حسابات المشروعات ذات الصلة

 

 األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها

أرصدة ملتزم بها وأرصدة غير ملتزم بها للوكاالت المنفذة على أنها لمصنفة ألرصدة افيما يلي مستوى ا .11
 :األربع

 

 1الجدول 

 

 للمشروعات ذات األرصدةالمنفذة األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها حسب الوكالة 

 (بالدوالرات األمريكية) 
 

 المجموع أرصدة غير ملتزم بها أرصدة ملتزم بها الوكالة

 1,059,230 0 1,059,230 اليوئنديبي

 435,915 0 435,915 اليونيب

 1,060,666 0 1,060,666 اليونيدو

 311,814 96,814 215,000 البنك الدولي

 2,867,625 96,814 2,770,811 المجموع

 

، والجارية دوالرا أمريكيا من المشروعات المستكملة 2,867,625 وقدره جماليبين المبلغ اإلومن  .11
دوالرا  96,814و( مما يعني أنه من المتوقع إنفاق هذه األموال)دوالرا أمريكيا ملتزم به  2,770,811هناك 

رصدة غير من األالوكاالت المنفذة اإلبالغ عن أسباب عدم إعادة أي  منوُيطلب . لم يتم االلتزام بهاأمريكيا 
 .(8()أ)11/8فقا للمقرر و وبيان الوقت الذي ستعاد فيهاإلطار الزمني المطلوب غضون ملتزم بها في 

وليس لدى اليوئنديبي أرصدة غير ملتزم بها وابلغ عن زيادة في األرصدة الملتزم بها للمشروعات  .18
مشروعا أبلغ عنها لالجتماع  11للمشروعات التي لديها أرصدة زيادة من ويبين العدد اإلجمالي المستكملة 

وانخفض المستوى الشامل لألرصدة الملتزم بها الستين أبلغ عنها لالجتماع السادس و 57الخامس والستين إلى 
منها  1)وهناك تسعة مشروعات لليوئنديبي . دوالرا أمريكيا 1,059,230دوالرا أمريكيا إلى  1,217,862من 

 .سنوات ومازال لديها أرصدة ملتزم بهااستكملت قبل أكثر من خمس ( مشروعات استثمارية

أمريكيا في الحسابات الملتزم بها  دوالرا 435,915 يحتفظ بمبلغمشروعا مستكمال و 11اليونيب  ولدى .11
مشروعا أبلغ  81وزاد  العدد اإلجمالي للمشروعات التي لديها أرصدة من . لتزم بهام غيروليس لديه أي أرصدة 

 وزاد المستوى الشامل. مشروعا أبلغ عنها لالجتماع السادس والستين 11عنها لالجتماع الخامس والستين إلى 
مشروعات مستكملة  5اليونيب ولدى . أمريكيا دوالرا 435,915دوالرا أمريكيا إلى  393,588لألرصدة من 

ومن بين المشروعات الستة بأرصدة ملتزم بها، تم . مع أرصدة غير ملتزم بهامنذ أكثر من خمس سنوات 
 .8116استكمال ثالثة منها في عام 

الملتزم به من اإلحاطة بالتزام اليونيدو بإعادة األرصدة غير ( 1)51/8وقررت اللجنة التنفيذية بمقررها  .11
وأن تطلب ( 8()1()أ)11/8إعادة تأكيد المقرر ( ب)56/8المشروعات الفردية المستكملة، وقررت في المقرر 

من اليونيدو تحديث التزامها في االجتماع السادس والستين بشأن الموعد الذي ستعيد فيه األرصدة غير الملتزم 
األرصدة المقدم إلى االجتماع السادس ا للمشروعات المستكملة بالكامل، ولم تبلغ اليونيدو في تقريرها بشأن به

ويبين استعراض لألرصدة المبلغة لالجتماع السادس والستين أنه قد تم . والستين عن أي أرصدة غير ملتزم بها
في حين أعيدت ( ب)51/8و( 1)51/8مقررين غير الملتزم بها المشار إليها في ال االلتزام ببعض األرصدة 

 .األرصدة األخرى إلى الصندوق
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. ا أمريكيا من األرصدة الملتزم بهادوالر 1,060,666مشروعات مستكمال لديها  18وأبلغ اليونيدو عن  .16
والستين إلى مشروعا أبلغت إلى االجتماع الخامس  82وزاد العدد اإلجمالي للمشروعات التي لديها أرصدة من 

دوالرات  858,009مشروعا أبلغت لالجتماع السادس والستين، وزاد المستوى الشامل لألرصدة من  18
( أي قبل خمس سنوات) 8117استكمال في ولدى اليونيدو مشروعان . دوالرا أمريكيا 1,060,666أمريكية إلى 

 .بأرصدة ملتزم بها

أمريكيا من  دوالرا 96,814ألرصدة الملتزم بها ومن اأمريكي  دوالر 215,000ولدى البنك الدولي  .15

والبنك الدولي هو الوكالة الوحيدة التي لديها . تقل عن عاميناألرصدة غير الملتزم بها لمشروعين مستكملين التي 
بناء على طلب من األمانة أن األرصدة غير الملتزم بها التتعلق وأوضح البنك الدولي . أرصدة غير ملتزم بها

وقد أشير إلى الشريحة على أنها . قطاع عوامل التصنيع في الصينفردي بل لتمويل شريحة لخطة بمشروع 
غير أن المدفوعات األخيرة للصين وشيكة رهنا . مستكملة ألن البلد حقق التزامات االستهالك المطلوبة

لصرف من هذا الرصيد غير وأوضح البنك الدولي أن من المتوقع أن يتم ا. الدوليبالموافقات الداخلية في البنك 
ك الدولي أي أرصدة والستين للجنة التنفيذية، وعند هذه النقطة اليتبقى لدى البنالملتزم به قبل االجتماع السادس 

 .غير ملتزم بها

وكانت اللجنة التنفيذية قد طلبت خالل اجتماعها الخامس والثالثين من الوكاالت المنفذة إعادة جميع  .17
من هذه فإذا كان قد تم تكبد المصروفات . المستكملةالمرتبطة بأموال متبقية من المشروعات تكاليف دعم الوكالة 

ويبين ((. ك)16/11المقرر )التكاليف، ينبغي للوكاالت المنفذة تقديم تفسير لذلك وإعادة ماتبقى من األموال 
اد خالل االجتماع السادس دوالرا أمريكيا من تكاليف دعم الوكالة سوف يع 255,336أن ما مجموع  1الجدول 
 152,208ا أمريكيا من مشروعات مستكملة ودوالر 9,060هذا المبلغ إعادة البنك الدولي ويشمل . والستين

دوالرا أمريكيا  6,773دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي و 73,257ومبلغ . من مشروعات جاريةأمريكية  دوالرات
 .من مشروعات مستكملة ونيدودوالرا أمريكيا من الي 13,866من اليونيب و

 

 1الجدول 

 

 (بالدوالرات األمريكية)والستين  السادستكاليف الدعم اإلداري التي ستعاد إلى االجتماع 

 

أموال من  الوكالة

مشروعات 

 مستكملة

أموال من مشروعات 

 جارية

مجموع األموال المقرر 

إعادتها إلى االجتماع 

 والستين السادس

 األموال المقرر تحويلها

 اليونيبإلى 

 0 73,257 0 73,257 اليوئنديبي

 0 6,773 0 6,773 اليونيب

 0 13,866 0 13,866 اليونيدو

 154,294 *161,340 152,280 9,060 البنك الدولي

 154,294 255,336 152,280 102,956 المجموع

 (.1()ه)56/11الة الوطنية في الفلبين بمقتضى المقرر دوالرا أمريكيا من البنك الدولي إلى اليونيب لخطة اإلز 154,294تشمل تحويل  *

 

 والستين السادساألموال التي ستعيدها الوكاالت الثنائية إلى االجتماع 

إبالغ اللجنة التنفيذية بتصرفها المقترح في أرصدة  65/8ُطلب إلى الوكاالت الثنائية بموجب المقرر  .12
الواردة بشأن األرصدة من المشروعات التي استكملتها  المعلومات 6ويعرض الجدول . المشروعات المستكملة

دوالرا أمريكيا تشمل تكاليف المشروع  78,331وتشير إلى أنه سيتم إعادة ما مجموعه . وإيطاليا اليابانحكومتي 

 .والستين السادسوتكاليف دعم الوكالة إلى االجتماع 
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 6الجدول 

 

 (بالدوالرات األمريكية)والستين  السادسلى االجتماع األموال المقرر أن تعيدها الوكاالت الثنائية إ
 

 األموال المعادة مقابل مشروعات موافق عليها

 الفوائد المجموع تكاليف دعم الوكالة تكاليف المشروع 

 *260,777 382 44 338 إيطاليا

 0 77,949 17,049 60,900 اليابان

 260,777 78,331 17,093 61,238 المجموع
 

دوالرات أمريكية  186,809دوالر أمريكيا وإعادة الفوائد المكتسبة البالغة  151البالغة  8111عن إعادة الفوائد المكتسبة  تتألف من *
 TFCPR05004 projects و  TFCPR03001دوالرات أمريكية عن المشروعين  73,605و

 

االجتماع السادس والستين  أمريكيا خالل دوالرا 382بأنها تعتزم إعادة وأبلغت حكومة إيطاليا األمانة  .12
كما . على النحو الوارد في المرفق الثاني( YUG/SOL/56/INV/33)بشأن مشروع مستكمل واحد في صربيا 

وإعادة الفوائد المكتسبة البالغة  8111دوالرا أمريكيا عن الفوائد المكتسبة لعام  363بإعادة  أبلغت األمانة
 و  TFCPR03001 المشروعينأمريكية عن  تدوالرا 73,605دوالرات أمريكية و 186,809

TFCPR05004  أمين الخزانة مباشرة من جانب الوكالة المنفذة التابعة لها باعتبارها دخال إضافيا إلى

 .للصندوق

أمريكيا خالل االجتماع السادس  دوالرا  77,949األمانة بأنها تعتزم إعادة وأبلغت حكومة اليابان  .81
تكاليف  من ،NIR/SEV/38/TAS/104 و  PR/REF/28/INV/302كملين والستين عن المشروعين المست

 .المشروع وتكاليف الدعم

 

 المشروعات الثنائية ذات أرصدة حسب سنة االستكمال

األرصدة التي تحتفظ بها الوكاالت الثنائية والسنوات التي استكملت فيها هذه  5يعرض الجدول  .81
على األقل ) 8111 كانون األول/ديسمبر 11لة حتى نهاية ويبين في حالة المشروعات المستكم. المشروعات

مريكيا، دوالرا أ 211,720أن لدى الوكاالت الثنائية أرصدة يبلغ مجموعها ( عشرة األخيرة ىاألشهر االثنخالل 

 .بما في ذلك تكاليف الدعم

 

 5الجدول 

 

 األرصدة التي تحتفظ بها الوكاالت الثنائية
 

 فرنسا  سنة االستكمال

 (ر أمريكيدوال)

 اليابان 

 (دوالر أمريكي)

 المجموع 

 (دوالر أمريكي)

2008 78,440 0 78,440 

2009 0 0 0 

 إلى  8111كانون الثاني / يناير 1

 8111مارس، آذار  11

0 0 0 

مشروعات مستكملة منذ ما يزيد عن 

 سنتين

78,440 0 78,440 

 إلى  8111نيسان / أبريل 1

 8111كانون األول / ديسمبر

64,631 13,087 77,718 

 156,158 13,087 143,071 صافي المجموع

 55,562 37,752 17,810 تكاليف دعم الوكالة

 211,720 50,839 160,881 المجموع
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األرصدة الخاصة بالمشروعات المستكملة في انتظار إغالق الحسابات  فرنسا األمانة بأن ةوأبلغت حكوم .88
وجميع أرصدة . والستين السادسرصدة المشروعات المستكملة إلى االجتماع لن تعيد أ المالية الداخلية وأنها

 .حكومة فرنسا غير ملتزم بها وهناك مشروع واحد استكمل قبل عامين

 

 تعليقات األمانة وتوصياتها
 

 التعليقات

ومن . يقدم المرفق األول معلومات إضافية عن األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها بحسب الوكالة .81
 مليون 1.2 دوالر أمريكي في المشروعات التي لديها أرصدة في هذا التقرير، يتعلق نحو مليون 2.87 بين المبلغ

أكبر كمية من األرصدة ملتزم بها بمبلغ ولدى اليونيدو . اتفاقا متعدد السنوات 11دوالر أمريكي بعدد 
 435,915واليونيب بمبلغ را أمريكيا دوال 1,059,230أمريكيا يليها اليوئنديبي بمبلغ  دوالرا 1,060,666

أمريكيا من األرصدة ويبلغ رصيد المشروعات المستكملة  دوالرا 311,814دوالرا أمريكيا، والبنك الدولي بمبلغ 
لثالثة دوالرا أمريكيا حيث يحتفظ اليونيب بأرصدة  1,235,799الذي تحتفظ به الوكاالت ألكثر من عامين 

وينبغي إيالء . 8115ويحتفظ اليوئنديبي بأرصدة عن مشروعين استكمال من ، 8116مشروعات استكملت من 

إلى الصندوق في أسرع وقت القائمة منذ فترة طويلة بغرض إعادة األرصدة  االلتزاماتاهتمام فوري لهذه 
بتصفية أرصدتها غير الملتزم بها لمدة عامين وأكثر ولدى وكالتين من  وقد قامت جميع الوكاالت. ممكن

الرا أمريكيا، دو 160,881ففرنسا لديها . تكاليف الدعم عن مشروعات مستكملةكاالت الثنائية أرصدة شاملة الو
 .دوالرا أمريكيا 50,839واليابان 

إلى أن أمين الخزانة لديه أرصدة  8118آذار / مارس 2وتشير حالة المساهمات والمصروفات حتى  .81
وتبلغ الفوائد المستحقة والعائدات من الوكاالت . الخزانةأذون بو أمريكيا نقدا دوالرا 30,390,979قدرها متاحة 
اإلجمالي المتاح للموافقات من جانب اللجنة التنفيذية خالل ويبلغ المستوى . دوالرا أمريكيا 1,038,911الثنائية 

رصيد الصندوق على النحو الوارد في الوثيقة مع مراعاة ،االجتماع السادس والستين 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/3 دوالرا  31,429,890 ،اإلجمالي الذي أعادته الوكاالت المنفذة والمبلغ

 .أمريكيا

/ مارس 2ن إجمالي مستوى تمويل المشروعات واألنشطة التي تنظر فيها اللجنة التنفيذية حتى ألونظرا  .86
متاحة غير كافية تكاليف الدعم، فإن الموارد المليون دوالر أمريكي بما في ذلك  51.41يبلغ  8118آذار 

 .للموافقات في االجتماع السادس والستين

 

 التوصيات

 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في- 85

أن تحاط علما بالتقرير عن األرصدة والموارد المتاحة الوارد في الوثيقة  (أ )
UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/4؛ 

المنفذة لالجتماع أن تحاط علما بأن المستوى الصافي من األموال التي أعادتها الوكاالت  (ب )
ويشمل إعادة  ،دوالرا أمريكيا مقابل المشروعات 2,773,074بلغ يالسادس والستين 

 130,094دوالرا  أمريكيا من اليونيب و 52,098أمريكيا من اليوئنديبي، و دوالرا 676,933
 من البنك الدولي؛دوالرا أمريكيا  1,913,949دوالرا أمريكيا من اليونيدو و

التي أعادتها الوكاالت المنفذة لالجتماع  بأن المستوى الصافي لتكاليف الدعمأن تحاط علما  (ج )
 73,257ويشمل إعادة أمريكيا مقابل المشروعات  دوالرا 255,336بلغ يالسادس والستين 

دوالرا أمريكيا  13,866و ،دوالرا أمريكيا من اليونيب 6,773و،دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي 
 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 161,340و ،من اليونيدو
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دوالرات أمريكية زائدا  1,835,205من البنك الدولي يشمل تحويل  المعادأن تحاط علما بأن  (د )
الخطة أمريكيا من البنك الدولي إلى اليونيب بشأن  دوالرا 154,294تكاليف الدعم البالغة 

 ؛(ه)56/11الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون للفلبين وفقا للمقرر 

دوالرا أمريكيا  1,235,799أن تحاط علما بأن الوكاالت المنفذة لديها أرصدة يبلغ مجموعها  (ه )
دوالرا  362,381الدعم من المشروعات المستكملة قبل عامين سابقين وتشمل باستثناء تكاليف 

 يدو؛دوالرا أمريكيا لليون 606,446و،دوالرا أمريكيا لليونيب  266,972 ،أمريكيا لليوئنديبي

أن تطلب من الوكاالت التي لديها أرصدة ملتزم بها مستحقة منذ فترة طويلة عن مشروعات  (و )
 ؛إعادة هذه األرصدة في أسرع وقت ممكن 8117و 8115و 8116في استكملت 

والر د 78,440أن تحاط علما بأن حكومة فرنسا لديها أرصدة غير ملتزم بها يبلغ مجموعها  (ز )

 دعم وتتعلق بمشروع استكمل منذ أكثر من عامين سابقين؛أمريكيا باستثناء تكاليف ال

أن تحاط علما بأن تقرير اليونيدو لالجتماع السادس والستين يبين عدم وجود أرصدة غير ملتزم  (ح )
 ؛(ب)56/8و( 1)51/8بها للمشروعات المستكملة كمتابعة للمقررين 

عادتها حكومتي إيطاليا أن تحاط علما بأن المستوى الصافي لألموال وتكاليف الدعم التي أ (ط )
دوالرا أمريكيا على  77,949دوالرا أمريكيا و 382بلغ يالسادس والستين واليابان لالجتماع 

 إعادتهما نقدا إلى الصندوق؛من أمين الخزانة أن يتابع مع إيطاليا واليابان التوالي، وأن تطلب 

ا أمريكيا كدخل إضافي دوالر 260,777د المكتسبة البالغة أن يحاط علما بإعادة إيطاليا الفوائ (ي )

للصندوق من خالل اليونيدو باعتبارها الوكالة المنفذة وأن تطلب من أمين الخزانة المتابعة مع 
 ؛الوكالة المنفذة إلعادة هذا المبلغ

 

- - - - - 
 

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/4 
Annex I 

 
Annex I 

OBLIGATED AND UN-OBLIGATED BALANCES HELD BY IMPLEMENTING AGENCY 

Code 

UNDP 

Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved Funding 
plus Adjustments 
as of 31 December 

2010 (US$) 
 

 

Funds 
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ANG/PHA/51/PRP/07 Project preparation for a terminal phase-out management plan in the 
servicing sector 

COM Dec-10 12,000 3,805 8,195    

ARG/FOA/38/INV/132 Terminal umbrella project for phase-out of the use of CFC-11 in the 
manufacture of polyurethane foam 

COM Dec-07 1,324,843 1,307,223 17,620    

ARG/FUM/48/INV/149 Methyl bromide phase-out in tobacco and non-protected vegetable 
seedbeds (sixth tranche) 

COM Jun-09 467,000 466,927 73    

ARM/REF/57/PRP/04 Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration 
sector) 

COM Dec-10 30,000 26,461 3,539    

BAH/PHA/50/INV/16 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-08 272,500 272,322 178    
BRA/FOA/56/DEM/285 Pilot project for validation of methyl formate as a blowing agent in 

the manufacture of polyurethane foam (phase I) 
COM Dec-10 401,500 228,229 173,271    

BRA/PAG/54/INV/281 Phase-out of CTC as process agent in two applications at Braskem COM Dec-10 1,178,554 1,172,444 6,110    
BRA/SEV/52/INS/279 Extension of institutional strengthening project (phase V) COM Dec-10 351,000 301,329 49,671    
BZE/PHA/57/INV/23 Terminal phase-out management plan for the phase-out of ODS in 

the refrigeration and air-conditioning sector (second tranche) 
COM Aug-10 72,000 71,980 20    

CBI/REF/44/TAS/08 Implementation of the RMP: technical assistance for the 
refrigeration servicing sector 

COM Dec-10 75,400 74,064 1,336    

CHD/PHA/57/INV/20 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-10 82,000 61,326 20,674    
CHI/FOA/48/INV/161 Terminal umbrella project for phase-out of the use of CFC-11 in the 

manufacture of polyurethane foam 
COM Dec-10 429,962 363,541 66,421    

CHI/FOA/57/PRP/167 Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector) COM Dec-10 50,000 24,204 25,796    
CHI/FUM/32/INV/143 Demonstration and phase-out project for methyl bromide soil 

fumigation for fruit tree production and replant 
COM Dec-07 805,000 804,546 454    

CHI/PHA/55/PRP/165 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 150,000 136,347 13,653    
CHI/REF/57/PRP/170 Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration 

manufacturing) 
COM Dec-10 50,000 33,257 16,743    

CHI/SOL/41/TAS/154 Technical assistance to phase-out ozone depleting solvents COM Dec-09 245,690 230,403 15,288    
COI/PHA/56/INV/17 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-10 32,000 31,280 720    
COL/FOA/57/PRP/72 Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector) COM Dec-10 150,000 126,967 23,033    
COL/PHA/55/PRP/69 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 173,750 166,900 6,850    
CUB/DES/59/PRP/45 Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 

management and disposal 
COM Nov-10 40,000 38,739 1,261    

CUB/REF/47/DEM/36 Demonstration project for integrated management of the centrifugal 
chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-
free technologies for replacement of CFC-based chillers 

COM Dec-10 984,353 916,260 68,093    

DJI/PHA/53/INV/13 Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche) COM Dec-09 147,000 144,849 2,151    
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DRC/FOA/41/INV/19 Terminal umbrella project for the foam sector COM Dec-07 640,820 618,358 22,462    
DRC/REF/41/TAS/16 Implementation of the RMP: centralized recovery and recycling of 

CFC-12 programme 
COM Dec-08 437,102 436,870 232    

EGY/FOA/57/PRP/99 Preparation for validation of low-cost hydrocarbon in foams COM Dec-09 30,000 22,792 7,208    
GAM/PHA/55/PRP/20 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 85,000 76,061 8,939    
GAM/PHA/57/INV/22 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-10 30,500 27,499 3,001    
GEO/PHA/55/PRP/26 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 85,000 78,044 6,956    
GHA/SEV/56/INS/29 Extension of the institutional strengthening project (phase VIII) COM Dec-10 139,100 138,983 117    
GRN/PHA/55/INV/14 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-09 50,000 49,337 663    
IDS/REF/51/INV/179 Phase-out of CFCs in the refrigeration sector (servicing) (fifth 

tranche) 
COM Dec-10 159,555 150,815 8,740    

IND/REF/47/INV/395 National CFC consumption phase-out plan focusing on the 
refrigeration service sector: 2006 work programme 

COM Dec-09 1,332,377 1,157,117 175,260    

KAM/PHA/57/INV/20 Terminal phase-out management plan for the phase-out of CFCs 
(second tranche) 

COM Dec-10 85,000 83,226 1,774    

KYR/PHA/55/PRP/20 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 85,000 84,261 739    
LEB/FUM/47/INV/61 Sector phase-out of methyl bromide in vegetables, cut flowers, and 

tobacco production (fifth tranche) 
COM Dec-09 267,300 266,717 583    

LEB/PHA/55/INV/66 National phase-out management plan for Annex-A Group-I 
substances (CFCs) (fifth tranche) 

COM Dec-10 65,000 64,600 400    

MAU/PHA/57/INV/22 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-10 55,000 50,034 4,966    
MAU/REF/41/TAS/11 Implementation of the RMP: centralized recovery and recycling of 

CFC-12 programme 
COM Dec-07 100,995 100,299 696    

MEX/FOA/56/DEM/141 Pilot project for validation of methyl formate in microcellular 
polyurethane applications (phase I) 

COM Nov-10 291,500 290,082 1,418    

MEX/FUM/26/DEM/86 Alternatives to methyl bromide for structural fumigation in Mexico COM Oct-10 498,300 415,354 82,946    
MEX/PHA/55/PRP/140 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Nov-09 69,500 62,781 6,719    
MLI/PHA/57/INV/28 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-10 150,000 147,198 2,802    
MLI/REF/45/TAS/16 Implementation of the RMP update: supplementary training and 

spares to the national programme for recovery and recycling of 
refrigerants 

COM Dec-07 50,000 48,610 1,390    

MLW/FUM/43/INV/21 Phase-out of all non-essential and non-QPS methyl bromide (fourth 
tranche) 

COM Dec-06 849,824 838,303 11,521    

MOL/ARS/54/TAS/20 MDI transition strategy COM Dec-10 30,000 29,982 18    
MOL/PHA/55/PRP/21 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 85,000 81,883 3,117    
MOL/PHA/56/INV/23 Terminal CFC phase-out management plan (second tranche) COM Dec-10 152,500 152,341 159    
NIC/PHA/56/INV/23 Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 

substances (first tranche) 
COM Nov-10 320,000 319,958 42    

NIR/FOA/57/PRP/123 Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector) COM Dec-10 50,000 30,117 19,883    
NIR/SEV/40/INS/107 Extension of institutional strengthening project COM Dec-06 260,000 259,900 100    
NIR/SEV/48/INS/114 Extension of the institutional strengthening project (phase IV) COM Dec-07 260,000 259,805 195    
NIR/SEV/54/INS/118 Extension of the institutional strengthening project (phase V) COM Dec-10 260,000 256,233 3,767    
PAN/PHA/56/INV/29 National phase-out plan for Annex A (Group I) substances (fourth 

and fifth tranches) 
COM Dec-10 255,000 254,561 439    
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PAR/SOL/45/TAS/14 Technical assistance for the phase-out of ODSs in the solvent sector COM Dec-08 30,000 29,893 107    
SAM/PHA/53/INV/11 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 45,000 43,950 1,050    
SIL/PHA/57/INV/20 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 40,000 34,715 5,285    
SIL/REF/41/TAS/07 Implementation of the RMP: MAC recovery/recycling of CFC-12 COM Dec-10 61,858 43,454 18,404    
SRL/FUM/27/DEM/13 Alternatives to methyl bromide for eradication of tea nematodes in 

Sri Lanka 
COM Oct-07 310,200 302,356 7,844    

SRL/SEV/55/INS/32 Extension of the institutional strengthening project (phase VII) COM Dec-10 134,056 119,682 14,374    
SWA/REF/57/PRP/14 Preparation for HCFC phase-out investment activities (refrigeration 

manufacturing) 
COM Dec-10 30,000 16,963 13,037    

TOG/PHA/57/INV/20 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-10 62,000 59,755 2,245    
TRI/PHA/49/INV/20 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-08 240,000 231,536 8,464    
URU/ARS/43/INV/42 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol 

metered dose inhalers (MDIs) 
COM Dec-09 427,023 413,063 13,960    

URU/PHA/56/INV/50 Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second tranche) 

COM Dec-10 48,000 43,793 4,207    

VEN/SEV/56/INS/113 Renewal of institutional strengthening project (phase IX) COM Dec-10 285,480 282,843 2,637    
YEM/REF/37/TAS/15 Implementation of the RMP: national recovery and recycling 

programme for refrigerants in the commercial and MAC sectors 
COM Dec-08 1,472,730 1,403,516 69,214    

TOTAL      1,059,230     
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Code 

UNEP 

 
Project Title Status Date 

Completed 
(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
of 31 December 

2010 (US$) 

Funds 
Disbursed as 
of66thMeetin

g    
(US$) 

Obligated 
Balance as 

of66thMeeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of66thMeeting 
(US$) 

Why any unobligated 
balances could not be 

returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 
ALG/SEV/48/INS/64 Extension of the institutional strengthening 

project (phase IV) 
COM Dec-08 257,400 181,050 76,350    

BAH/SEV/53/INS/18 Extension of institutional strengthening project 
(phase V) 

COM Dec-10 60,000 48,000 12,000    

BAR/PHA/54/PRP/17 Project preparation for a terminal phase-out 
management plan in the servicing sector 

COM Oct-10 15,000 13,199 1,801    

BHU/PHA/55/PRP/13 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan 

COM Dec-10 30,000 23,470 6,530    

BHU/PHA/56/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan (additional) 

COM Dec-10 55,000 43,686 11,314    

BKF/PHA/55/PRP/25 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan 

COM Dec-10 30,000 26,602 3,398    

BKF/PHA/56/PRP/27 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan (additional) 

COM Dec-10 55,000 47,880 7,120    

BKF/SEV/56/INS/26 Extension of the institutional strengthening 
project (phase VIII) 

COM Dec-10 72,410 71,110 1,300    

CHD/SEV/56/INS/18 Extension of the institutional strengthening 
project (phase IV) 

COM Dec-10 60,000 58,540 1,460    

GAB/PHA/52/TAS/20 Terminal phase-out management plan (first 
tranche) 

COM Jul-10 65,000 62,507 2,493    

GLO/SEV/52/TAS/283 Integrated enforcement training under the 
Montreal Protocol through green customs 
initiative 

COM Dec-10 62,000 48,423 13,577    

HAI/HAL/50/TAS/10 Sectoral phase-out programme: Establishing a 
halon management plan 

COM Nov-08 25,000 16,000 9,000    

HAI/PHA/54/PRP/12 Project preparation for a terminal phase-out 
management plan in the servicing sector 

COM Dec-10 15,000 13,035 1,965    

HAI/REF/39/TRA/07 Implementation of the refrigerant management 
plan: training for customs officers 

COM Dec-10 33,100 23,719 9,381    

KAM/PHA/55/PRP/18 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan 

COM Jul-10 125,000 104,458 20,542    

MDV/PHA/55/PRP/16 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan 

COM Dec-10 85,000 65,094 19,906    

MDV/REF/38/TRA/08 Implementation of the RMP: training of customs 
officials and the Ozone Unit staff 

COM Nov-05 35,000 28,612 6,388    

MLW/PHA/55/PRP/27 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan 

COM Dec-10 85,000 73,904 11,096    

MYA/REF/29/PRP/03 Preparation of a refrigerant management plan COM Apr-05 30,000 8,572 21,428    
MYA/SEV/29/INS/02 Establishment of the national Ozone Cell for 

implementing the phase out of ODSs under the 
Montreal Protocol 

COM Dec-09 76,000 53,500 22,500    

NER/PHA/58/TAS/24 Terminal phase out management plan (second 
tranche) 

COM Dec-10 68,000 67,000 1,000    
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Code 
 

Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
of 31 December 

2010 (US$) 

Funds 
Disbursed as 
of66thMeetin

g    
(US$) 

Obligated 
Balance as 

of66thMeeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of66thMeeting 
(US$) 

Why any unobligated 
balances could not be 

returned? 

When 
they 

could be 
returned

? 
NIC/SEV/49/INS/20 Renewal of institutional strengthening project 

(phase IV) 
COM Sep-09 60,000 48,013 11,987    

PAK/PHA/55/PRP/69 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan 

COM Dec-10 60,000 56,603 3,397    

PER/REF/43/TAS/35 Implementation of the RMP update: refrigeration 
technicians certification and licensing system 

COM Dec-09 86,000 77,583 8,417    

RWA/REF/41/TAS/09 Implementation of the RMP: monitoring the 
activities in the RMP 

COM Dec-08 20,000 0 10,000    

RWA/REF/41/TRA/06 Implementation of the RMP: train the trainer 
programme for refrigeration service technicians 

COM Dec-06 50,000 17,246 32,754    

RWA/REF/41/TRA/07 Implementation of the RMP: training programme 
for customs officers 

COM Dec-06 50,000 10,732 39,268    

SOM/SEV/35/TAS/01 Formulation of national phase out strategy COM Dec-10 60,000 35,098 24,902    
SRL/PHA/55/PRP/34 Preparation of a HCFC phase-out management 

plan 
COM Dec-10 25,000 18,469 6,531    

STP/REF/44/TRA/08 Implementation of the RMP: training programme 
for refrigeration service technicians 

COM Dec-08 55,000 26,466 17,000    

STV/PHA/47/TRA/10 Terminal phase out management plan for CFCs 
(first tranche) 

COM Dec-10 67,000 57,770 9,230    

VEN/SEV/34/TAS/90 Review of ODS license system and Decree 3220 
related to control of these substances 

COM Dec-05 80,000 35,500 3,881    

ZAM/PHA/50/PRP/17 Project preparation for a terminal phase-out 
management plan 

COM Dec-07 30,000 22,000 8,000    

TOTAL      435,915    
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UNIDO 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed as 
of66thMeeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of66th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of66th Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

ALG/PHA/53/INV/67 National phase-out plan (first tranche) COM Apr-10 723,500        721,621  1,879  MY n/a 
ALG/PHA/55/PRP/68 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 85,000          72,995  12,005  3 68 
ARG/PHA/42/INV/138 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-08 2,740,000     2,727,724  12,276  MY n/a 
ARG/REF/57/PRP/161 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(air-conditioning manufacturing sector) 
COM Jul-10 80,000          77,595  2,405  3 67 

ARM/SEV/57/INS/05 Institutional strengthening (phase I) COM Dec-10 120,000        117,293  2,707  3 67 
BDI/PHA/55/INV/24 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Nov-10 76,000          66,623  9,377  MY n/a 
CPR/PRO/47/INV/436 Sector plan for methyl bromide production sector 

(first tranche) 
COM Dec-08 3,000,000     2,718,389  281,611  MY n/a 

CUB/FUM/44/INV/29 Total phase-out of methyl bromide in soil, substrate, 
storage and structure fumigation 

COM Dec-09 537,763        520,252  17,511  4 68 

DRK/PHA/55/INV/52 Plan for terminal phase-out of CTC (6th tranche) COM Dec-10 100,000          97,975  2,026  MY n/a 
EGY/FOA/61/PRP/102 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(appliance foam sector) 
COM Dec-10 100,000          74,131  25,869  4 68 

GEO/FUM/47/INV/20 Technical assistance for the elimination of methyl 
bromide in grain and storage facilities 

COM Dec-10 225,500        221,612  3,889  3 67 

IDS/SOL/61/PRP/190 Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(solvent sector) 

COM Dec-10 10,000            6,397  3,603  4 68 

IRA/ARS/52/INV/183 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 
aerosol MDIs 

COM Dec-10 3,296,758     3,260,360  36,398  4 68 

IRA/SOL/50/INV/180 Terminal solvent sector umbrella project COM Dec-09 856,478        838,521  17,957  4 68 
KEN/FUM/53/INV/43 Technology transfer leading to methyl bromide 

phase-out in soil fumigation 
COM Dec-09 510,659        508,221  2,438  MY n/a 

KUW/PHA/52/INV/11 Terminal phase-out management plan for Annex A 
Group I substances (first tranche) 

COM Nov-10 220,000        191,894  28,106  MY n/a 

KYR/HAL/48/TAS/12 Halon phase-out programme COM Dec-08 50,000          46,162  3,838  4 67 
LIB/FUM/47/INV/27 Phase-out of methyl bromide in horticulture: 

tomatoes, cucumbers, peppers and others 
COM Dec-10 743,000        732,575  10,425  MY n/a 

MEX/PAG/52/INV/133 Umbrella project for terminal phase-out of CTC COM Dec-09 1,518,094     1,503,382  14,712  3 68 
MEX/SEV/58/INS/147 Extension of institutional strengthening project 

(phase IX) 
COM Dec-10 185,250        180,569  4,681  4 68 

MOG/PHA/53/INV/03 Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche) COM Dec-09 175,000        168,644  6,356  MY n/a 
MOG/SEV/55/INS/04 Institutional strengthening project (Phase I) COM Dec-10 60,000          56,077  3,923  3 67 
NER/PHA/54/INV/21 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 131,000          75,275  55,725  MY n/a 
NIR/REF/58/PRP/124 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(refrigeration manufacturing sector) 
COM Dec-10 50,000          47,658  2,342  4 68 

OMA/PHA/52/INV/15 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Jul-09 305,800        296,024  9,776  MY n/a 
PAK/FOA/59/PRP/75 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(polyurethane foam sector) 
COM Dec-10 80,000          43,894  36,106  4 68 

PAK/PHA/44/INV/62 Sector phase-out plan of CTC (second tranche) COM Jul-07 1,300,000     1,297,863  2,137  MY n/a 
PAK/PHA/54/INV/67 Sector phase-out plan of CTC (third tranche) COM Dec-09 245,665        244,753  912  MY n/a 
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed as 
of66thMeeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of66th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of66th Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

PAK/PHA/55/PRP/70 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 90,000          84,976  5,024  4 68 
PAK/PHA/59/PRP/76 Preparation of a HCFC phase-out management plan 

(additional funding) 
COM Dec-10 45,000          41,969  3,031  4 68 

PHI/FOA/59/PRP/86 Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(foam sector) 

COM Dec-10 70,000          64,249  5,751  4 68 

QAT/SEV/49/INS/08 Renewal of institutional strengthening project (phase 
II, second year funding) 

COM Jun-09 44,500          29,581  14,919  3 67 

ROM/PRO/50/INV/35 Sector plan for production sector (second tranche) COM Jun-07 900,000        853,483  46,517  MY n/a 
ROM/PRO/53/INV/40 Sector plan for production sector (fourth tranche) COM Dec-10 1,200,000     1,197,333  2,667  MY n/a 
SAU/FOA/60/PRP/07 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(foam sector) 
COM Dec-10 80,000          58,376  21,624  4 68 

SUD/FOA/59/PRP/24 Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(polyurethane foam sector) 

COM Dec-10 40,000          14,353  25,647  4 68 

SUD/PHA/55/PRP/21 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 30,000          27,072  2,928  4 68 
SYR/PHA/49/INV/96 National CFC phase-out plan for Syria (first tranche) COM Dec-10 430,000        378,666  51,334  MY n/a 
SYR/PHA/56/INV/98 National CFC phase-out plan (second tranche) COM Dec-10 170,000          75,251  94,749  MY n/a 
SYR/SEV/45/INS/91 Extension of institutional strengthening: phase III  COM Dec-09 203,823        195,268  8,555  3 68 
TUR/FUM/47/INV/88 Phase-out of methyl bromide in protected tomato, 

cucumber and carnation crops (third and fourth 
tranches) 

COM Nov-09 1,408,844     1,315,635  93,209  MY n/a 

YUG/PHA/43/TAS/23 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-09 474,700        400,979  73,721  MY n/a 
Total       1,060,666  MY n/a 
2: Financial completion initiated; 3: Financial completion being initiated; 4: Financial completion to be initiated after settlement of all pending issues 
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WORLD BANK 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed as 
of66thMeeting  

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of66thMeeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of66thMeeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be returned/ 

disbursed? 

When they 
could be 
returned/ 

disbursed? 

ARG/HAL/26/TAS/80 National halon management programme to help 
eliminate the use of halon-1301 in new 
applications and to manage recovered halon-
1301 COM Dec-10 290,620 193,806  96,814 

  

CPR/PAG/58/INV/488 Sector plan for halon phase-out in China: 2009 
annual programme 
 

COM 

Jul-10 1,500,000 1,285,000 215,000  

MYA  

Total      215,000 96,814   
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FRANCE 

 
Code Project Title Status Date 

Completed 
(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  66th 
Meeting   

(US$) 

Balance as of 
66thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of  
66thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

ETH/PHA/51/PRP/17 

Project preparation for a terminal phase-out 
management plan in the servicing sector 

COM 

Jul-10 30,000 17,600  12,400 

Pending other 
returns of sub-
contractor 
balances  

 

ETH/REF/44/TAS/14 

Implementation of the RMP update 

COM 

Dec-10 91,300 50,311  40,989 

Pending the 
return of sub-
contractors 
balances. 

 

LAO/REF/34/TRA/04 

Implementation of the RMP: customs training 
programme 

COM 

Jun-10 81,542 70,300  11,242 

Pending 
internal 
financial 
closure 

 

MOR/FUM/29/INV/37 

Phase-out of methyl bromide use in the cut flower and 
banana production 

COM 

Jul-08 1,006,652 928,212  78,440 

Data 
discrepancies 
withsub-
contractors. 

 

Total      

 

 
143,071 

 

  

 

JAPAN 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2010 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  66th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
66thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
66thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

SRL/PHA/43/TAS/28 National compliance action plan: recovery and 
recycling programme 

COM 
Dec-10 290,400 277,313 13,087 

   

Total     277,313 13,087    
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Annex II 

DETAILS ON PROJECTS WITH RETURNED BALANCES FROM BILATERAL AGENCIES 

 
 
 

ITALY 

 
 
 

JAPAN 

 
 
 

Code Project Title Project 
costs 

returned 
(US$) 

Associated 
support costs 

(US$) 

Total 

YUG/SOL/56/INV/33 
 

Terminal CTC phase-out project 
 

338 44 382 

Total  338 44 382 

Code Project Title Project 
costs 

returned 
(US$) 

Associated 
support costs 

(US$) 

Total 

CPR/REF/28/INV/302 Phasing out ODS in the production of compressors at Changshu 
Refrigerating Equipment Works 

0 9,132 9,132 

NIR/SEV/38/TAS/104 Assistance for a national information, education and communication 
campaign for compliance with the Montreal Protocol 

60,900 
 

7,917 
 

68,817 

Total  60,900 17,049 77,949 


	تقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد
	التوصيات
	Annex I
	Annex II



