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 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد
  

  مقدمة

حسبما وافقت عليھا تعرض ھذه الوثيقة موجزا للتعديالت المالية التي أشارت إليھا الوكاالت الثنائية والمنفذة  .1
، من 56/2و 28/7ين رحسبما ھو مطلوب بموجب المقر، شتمل الوثيقة على بيانات إحصائيةأمانة الصندوق. وت

 12المشروعات التي تنفذھا الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات أرصدة احتفظ بھا ألكثر من الفترة المسموح بھا البالغة 
وتشتمل على  31/2بيانات المقدمة إلى نموذج اإلبالغ المعد عمال بالمقرر شھرا بعد استكمال المشروع. وتستند ال

(ب)، تشير ھذه الوثيقة أيضا إلى مستوى الموارد 41/92األرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم بھا. وعمال بالمقرر 
بحالة المساھمات المتاحة للجنة التنفيذية سواء النقدية أو أذونات الخزانة حسبما سجلت في الوثيقة المتعلقة 

إلى االجتماع السبعين ). ويصل مجموع األموال المقرر إعادتھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/3والمصروفات (
دوالرا  658,774 البالغةالدعم المشروعات ودوالرا أمريكيا شاملة تكاليف  664,377والتي يتناولھا ھذا التقرير 

  .دوالر أمريكي من الوكاالت الثنائية 5,603والوكاالت المنفذة  أعادتھا اأمريكي

  السبعيناألموال التي ستعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع 

دوالرا أمريكيا،  612,700 إجمالي قدرهتشير المعلومات التي قدمتھا الوكاالت المنفذة إلى أنه سيتم إعادة  .2
حسبما ھو مبين في وذلك من المشروعات المستكملة والجارية، ين، السبعبخالف تكاليف دعم الوكالة، إلى االجتماع 

  .1الجدول 
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  1الجدول 

 ين (بالدوالرات األمريكية)بعاألموال التي ستعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الس

أموال من  الوكالة
مشروعات مستكملة

أموال من 
 مشروعات جارية

مجموع األموال المقرر 
إعادتھا إلى 

 ينبعالس االجتماع

 197,122 0 197,122 اليوئنديبي

 0 0 0 اليونيب

 415,578 407,045 8,533 اليونيدو

 0 0 0 البنك الدولي

 612,700 407,045 205,655 المجموع
 

  
  المشروعات ذات األرصدة حسب سنة االستكمال

بھا والسنوات التي  عدد المشروعات التي لديھا أرصدة ال تزال الوكاالت المنفذة تحتفظ 2يعرض الجدول  .3
االثنى  على مدى( 2012مايو/أيار  ايةاستكملت فيھا ھذه المشروعات. ويبين في حالة المشروعات المستكملة حتى نھ

، دوالر أمريكي 2,452,172أن لدى الوكاالت المنفذة أرصدة يبلغ مجموعھا  ،)عشر شھرا الماضية على األقل
واليونيدو  ،دوالر أمريكي 1,411,938دوالر أمريكي، واليونيب  482,347(اليوئنديبي  بخالف تكاليف الدعم

  .دوالر أمريكي) 557,887

  2الجدول 

 األرصدة المحتفظ بھا حسب سنة استكمال المشروع

 

 المجموع اليونيدو اليونيب اليوئنديبي سنة االستكمال

 (دوالر أمريكي) العدد (دوالر أمريكي) العدد(دوالر أمريكي)العدد(دوالر أمريكي)العدد 

2004 0 0 1 5,000 0 0 1 5,000 
2006 0 0 1 3,667 0 0 1 3,667 
2008 0 0 0 0 1 182,278 1 182,278 
2009 1 908 1 61,337 3 43,818 5 106,063 
2010 6 111,274 10 183,260 3 13,024 19 307,558 

 2011 يناير/كانون الثاني 1
 2011مايو/أيار  31إلى 

0 0 7 147,830 0 0 7 147,830 

مشروعات مستكملة منذ ما 
 يزيد عن سنتين

7 112,182 20 401,094 7 239,120 34 
 

752,396 

إلى   2011يونيو/حزيران  1
 2012مايو/أيار  31

33 370,165 37 1,010,844 22 318,767 92 1,699,776 

 2,452,172 126 557,887 29 1,411,938 57 482,347 40 المجموع
 

  
أمانة الصندوق أن تواصل رصد الشرائح  إلىوكانت اللجنة التنفيذية قد طلبت في اجتماعھا السابع واألربعين  .4

السنوية المتعددة السنوات في سياق الوثائق المتعلقة بالتأخيرات في التنفيذ وأرصدة المشروعات (المقرر 
  .))2(ب)(47/50
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 مستحقة بھا ملتزم أرصدة لديھا التي الوكاالت مطالبة، قررت اللجنة التنفيذية (ب)66/2وبموجب المقرر  .5
 وقت أسرع في األرصدة ھذه بإعادة 2007إلى  2005 السنوات من في مشروعات استكملت عن طويلة فترة منذ

 8,000برصيد قدره  2007وأبلغ اليونيب االجتماع التاسع والستين عن مشروع واحد فقط استكمل في عام  ممكن.
وعن مشروع آخر استكمل في  2004االجتماع السبعين عن مشروع استكمل في عام  دوالر أمريكي. وأبلغ اليونيب

الرصيدين  نالتوالي، وشرح أن ھذيدوالر أمريكي، على  3,667دوالر أمريكي و 5,000مع رصيد قدره  2006عام 
يحا عن سبب عدم اإلبالغ مبكرا عن ضھذين المشروعين. وطلبت األمانة تولالمالي  ستكمالسيتم إعادتھما بمجرد اال

غ . وردا على ذلك، شرح اليونيب أن الرصيدين قد تم اإلبال2006و 2004األرصدة في مشروعات استكملت منذ 
دوالر أمريكي غير مسجل في نھاية العام على مشروع في  3,667يد البالغ صرف تقديري وترك الرصكنھما ع

 .2006رواندا في عام 

لبرنامج المساعدة على االمتثال  2011و 2010أرصدة في ميزانيتي عن اليونيب  وأبلغ .6
GLO/SEV/59/TAS/299)  و (GLO/SEV/62/TAS/302وطلبت . 2011و 2010في عامي  تم استكماله

ألرصدة في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال تحت أنشطة المشروعات المستكملة، وأشار لاألمانة تفسيرا 
اليونيب إلى أنه يلغي تلقائيا جميع االلتزامات في نھاية السنة األولى من فترة السنوات الثالث. ويتم استعراض ھذه 

. ونظرا ألن الممارسة ما زالت إليھا االلتزام بھا على أساس الحاجةااللتزامات على أساس كل حالة على حدة ويعاد 
 بنوداليونيب أن يقدم  إلىجارية، فقد أبلغ اليونيب عن ھذه االلتزامات استنادا إلى تقديم تقديرات. وطلبت األمانة 

االمتثال. وفي رده، أشار ھذه األرصدة نظرا لطبيعة ميزانية برنامج المساعدة على فيھا بالميزانية التي تم االلتزام 
الميزانية ومن مختلف المكاتب اإلقليمية. وترى األمانة أن يونيب ينبغي  بنوداليونيب إلى أن الوفورات كانت في جميع 

وتبرير سبب على االمتثال أن يستعرض األرصدة الملتزم بھا في ميزانية المشروعات المستكملة في برنامج المساعدة 
 ن وعدم إعادتھا إلى الصندوق.االلتزام بھا حتى اآل

عامين ولديھا أرصدة متبقية. ولدى أكثر من مشروعات استكملت منذ  وكاالت األربعالولدى ثالث من  .7
 8,000رصيد يبلغ بمن مشروع واحد  والتي زادتاليونيب أكبر عدد من المشروعات المستكملة منذ أكثر من عامين، 

دوالر أمريكي.  401,094أرصدة تبلغ بمشروعا  20دوالر أمريكي تم اإلبالغ عنه إلى االجتماع التاسع والستين إلى 
المستكملة منذ أكثر من عامين وموعد إعادة وفي رده على طلب األمانة لتبرير سبب االلتزام بأرصدة المشروعات 

المالي  تكمالسأنه سيعيد األموال بمجرد االبرد اليونيب ، صندوقاألرصدة في المشروعات العشرين إلى ال
 المالي لھا. اإلغالقلمشروعات، وأن معظم األرصدة عن إعداد المشروعات يتم إجراء ل

للمشروعات المستكملة منذ أكثر من عامين منذ االجتماع التاسع  اليوئنديبيالذي يحتفظ به  وانخفض الرصيد .8
دوالر أمريكي وانخفض عدد المشروعات من  112,182دوالر أمريكي إلى  286,241ة من والستين للجنة التنفيذي

ة منھا أربع تأكثر من عامين، كانمنذ سبعة مشروعات استكملت بين عشرة إلى سبعة. وشرح اليوئنديبي أنه من 
من المتوقع إعادتھا  2012متعددة السنوات وأن األرصدة للمشروعات األخرى التي تم الصرف فيھا في عام التفاقات 

  إلى االجتماع الحادي والسبعين بعد اإلغالق المالي للمشروعات.

انخفض عدد مشروعات اليونيدو المستكملة منذ أكثر من عامين من ثمانية مشروعات إلى سبعة وانخفضت و .9
دوالر أمريكي.  239,120دوالر أمريكي المبلغ عنھا إلى االجتماع التاسع والستين إلى  241,628األرصدة من 

وشرحت اليونيدو في ردھا أن من بين المشروعات السبعة على قائمة المشروعات المستكملة منذ أكثر من عامين، 
المالي  ستكمالالمالي. ومن المتوقع اال هستكمالاة السنوات وواحدا تجري له عملية كانت أربعة منھا التفاقات متعدد

قات المتعددة السنوات بحلول االجتماع الحادي والسبعين. وبالنسبة للمشروعات لمشروعات الثالثة المتبقية من االتفال
 ،(SAU/FOA/60/PRP/07)اإلفرادية الثالثة المتبقية، أكدت اليونيدو أن اثنين منھا في المملكة العربية السعودية 

 ستكمالمن اال وھي في المرحلة النھائية، (SYR/SEV/45/INS/91)وواحد في الجمھورية العربية السورية 
فھو ينتظر القسيمة الداخلية من مكتب  ، (MOG/SEV/55/INS/04)المالي. أما المشروع المتبقي في الجبل األسود

االلتزامات من أجل االستكمال المالي للمشروع بحلول االجتماع  اليوئنديبي في الجبل األسود. وتتابع اليونيدو ھذه
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دوالر  182,278برصيد قدره  2008سنوات في عام  5مستكمل منذ  الحادي والسبعين. ولدى اليونيدو مشروع
  إلى الصندوق.بعد أمريكي لم يتم إعادته 

  األرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم بھا

أبلغت الوكاالت عن عدم وجود أرصدة غير ملتزم بھا منذ االجتماع السادس والستين. وال توجد أية أرصدة  .10
أرصدة ملتزم بھا فة على أنھا ألرصدة المصنّ فيما يلي مستوى ااالجتماع السبعين كذلك. وغير ملتزم بھا مبلغة إلى 

  للوكاالت المنفذة األربع:

  3الجدول 

  األرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم بھا حسب الوكالة المنفذة للمشروعات ذات األرصدة
  (بالدوالرات األمريكية)

 المجموعبھا أرصدة غير ملتزم أرصدة ملتزم بھا الوكالة
 482,347 0 482,347 اليوئنديبي
 1,411,938 0 1,411,938 اليونيب
 557,887 0 557,887 اليونيدو

 0 0 0 البنك الدولي
 2,452,172 0 2,452,172 المجموع

  
أمريكي من المشروعات المستكملة (مما يعني أن ھذه  ردوال 2,452,172وتم االلتزام بمجموع قدره  .11

 األموال يتوقع صرفھا).

ويبين العدد اإلجمالي  .ملتزم بھا للمشروعات المستكملةالرصدة عن انخفاض في األاليوئنديبي  وأبلغ .12
مشروعا  40والستين إلى  تاسعالجتماع الإلى اعنھا  المبلغمشروعا  42من  انخفاضاالتي لديھا أرصدة  همشروعاتل

دوالرا أمريكيا إلى  818,193وانخفض المستوى الشامل لألرصدة الملتزم بھا من  .ينبعالجتماع السإلى اأبلغ عنھا 
  دوالرا أمريكيا. 482,347

مشروعا المبلغ عنھا إلى  63، انخفض العدد اإلجمالي للمشروعات التي لديھا أرصدة من اليونيب وفي حالة .13
وارتفع المستوى الشامل لألرصدة الملتزم  .الجتماع السبعينإلى امشروعا أبلغ عنھا  57لى االجتماع التاسع والستين إ

دوالر أمريكي. ولدى اليونيب مشروعين استكمال منذ أكثر من  1,411,938دوالر أمريكي إلى  1,053,551بھا من 
 خمسة أعوام مضت لديھا أرصدة ملتزم بھا.

مشروعا المبلغ عنھا إلى االجتماع  27وارتفع العدد اإلجمالي للمشروعات في اليونيدو التي لديھا أرصدة من  .14
 545,521الجتماع السبعين. وارتفع المستوى الشامل لألرصدة من إلى امشروعا أبلغ عنھا  29التاسع والستين إلى 

 أرصدة ملتزم بھا. لديه 2008في عام  و مشروع مستكملد. ولدى اليونياأمريكي ادوالر 557,887إلى  اأمريكي ادوالر

وكانت اللجنة التنفيذية قد طلبت خالل اجتماعھا الخامس والثالثين من الوكاالت المنفذة إعادة جميع تكاليف  .15
من ھذه التكاليف، المستكملة. فإذا كان قد تم تكبد المصروفات دعم الوكالة المرتبطة بأموال متبقية من المشروعات 
أن ما  4(ك)). ويبين الجدول 35/13(المقرر تبقى من األموال  ينبغي للوكاالت المنفذة تقديم تفسير لذلك وإعادة ما

السبعين من المشروعات  دوالرا أمريكيا من تكاليف دعم الوكالة سوف يعاد خالل االجتماع 46,074 همجموع
 المستكملة.
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  4الجدول 

 ين (بالدوالرات األمريكية)بعاالجتماع الس تكاليف الدعم اإلداري التي ستعاد إلى

أموال من  الوكالة
مشروعات 
 مستكملة

أموال من مشروعات 
 جارية

مجموع األموال المقرر 
إعادتھا إلى االجتماع 

 السبعين
 14,897 0 14,897 اليوئنديبي
 0 0 0 اليونيب
 31,177 30,529 648 اليونيدو

 0 0 0 البنك الدولي
 46,074 30,529 15,545 المجموع

  
دوالرا أمريكيا من تكاليف دعم الوكالة مقابل  30,529وستعيد اليونيدو إلى االجتماع السبعين مبلغا وقدره  .16

  مشروع جاري وشرحت أن السبب في ذلك ھو بدء االستكمال المالي لھذا المشروع.

  ينبعاألموال التي ستعيدھا الوكاالت الثنائية إلى االجتماع الس

إبالغ اللجنة التنفيذية بتصرفھا المقترح في أرصدة طُلب إلى الوكاالت الثنائية  ،56/2المقرر بموجب  .17
المشروعات التي استكملتھا  األرصدة منإعادة المعلومات الواردة بشأن  5المشروعات المستكملة. ويعرض الجدول 

  ين.سبعدوالرا أمريكيا إلى االجتماع ال 5,603وتشير إلى أنه سيتم إعادة ما مجموعه  كندا، حكومة

  5الجدول 

  ين (بالدوالرات األمريكية)عباألموال المقرر أن تعيدھا الوكاالت الثنائية إلى االجتماع الس

 المجموع تكاليف دعم الوكالة تكاليف المشروع 

 5,603 135 5,468 كندا
 

  
 دوالرا أمريكيا من 4,429تألف من تأمريكيا  دوالرا 5,603بأنھا تعتزم إعادة ا األمانة كندوأبلغت حكومة  .18

 135دوالرا أمريكيا في تكاليف المشروع، و 1,039و) JAM/FUM/47/TAS( يكااجاممشروع مستكمل في 
 .(STL/PHA/56/INV/15)دوالرا أمريكيا في تكاليف الدعم، وذلك لمشروع مستكمل في سانت لوسيا 

خطتھا المتعلق بحكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات  الطلب المقدم من) بشأن 2(د)(68/2وبموجب المقرر  .19
دوالر أمريكي من الشريحة الثانية من  5,000تحويل الرصيد البالغ إلدارة اإلزالة النھائية، قررت اللجنة التنفيذية 

والرا أمريكيا لتكاليف دعم د 375وقدره  ندا إلى اليوئنديبي؛ وتحويل مبلغخطة إدارة اإلزالة النھائية من حكومة ك
دوالرا أمريكيا من حكومة كندا إلى الصندوق المتعدد  275وقدره  لى اليوئنديبي وإعادة مبلغالوكالة من كندا إ

 )2(د)(68/2كمتابعة للمقرر ودوالر أمريكي.  5,650األطراف. وبالتالي يبلغ المبلغ المعاد من كندا إلى الصندوق 
  نقدا إلى الصندوق. 5,650نھا ترغب في إعادة مبلغ وقدره ، أوضحت حكومة كندا أأيضا

مشروعاتھا الثنائية من المساھمة العادية رصدة وسيقوم أمين الخزانة بخصم المبلغ المعاد من حكومة كندا أل .20
 .على النحو المعتادلحكومة كندا في الصندوق 

والسنوات التي استكملت فيھا ھذه األرصدة التي تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية  6يعرض الجدول و .21
منذ ما (على األقل  2011 كانون األولديسمبر/ 31المشروعات. ويبين في حالة المشروعات المستكملة حتى نھاية 
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مريكيا، دوالرا أ 393,522) أن لدى الوكاالت الثنائية أرصدة يبلغ مجموعھا عشرة األخيرة ىاألشھر االثن يزيد عن
 .الدعمبما في ذلك تكاليف 

  6الجدول 

 األرصدة التي تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية

  فرنسا  سنة االستكمال
 (دوالر أمريكي)

  إيطاليا
  (دوالر أمريكي)

  اليابان 
 (دوالر أمريكي)

  المجموع 
 (دوالر أمريكي)

2010 308,920 0 0 308,920 
 إلى  2011يناير/ كانون الثاني  1

 2011مايو/أيار  31
0 0 335 335 

مشروعات مستكملة منذ ما يزيد عن 
  سنتين

308,920 0 335 309,255 

 إلى  2011يونيو/حزيران  1
 2012مايو/أيار  31

0 2,677 39,819 42,496 

 351,751 40,154 2,677 308,920 صافي المجموع
 41,771 7,194 348 34,229 تكاليف دعم الوكالة

 393,522 47,348 3,025 343,149 المجموع
  

إلى االجتماع الخاصة بالمشروعات المستكملة ة قائمالاألرصدة  ھا لن تعيدأنفرنسا األمانة  وأبلغت حكومة .22
مشروعين أرصدة حكومة فرنسا وتشمل . وأنه من المتوقع إعادة األرصدة إلى االجتماع الحادي والسبعين ينبعالس

 ين.سنتاستكمال منذ أكثر من 

أنھا لن تعيد األرصدة الخاصة بالمشروعات المستكملة إلى االجتماع السبعين اليابان األمانة وأفادت حكومة  .23
وأن الرصيد غير المصروف على المشروعات المستكملة سيتم استخدامه لتعويض المشروعات الثنائية المستقبلة في 

 إطار برنامج التعاون الثنائي في اليابان.

تم استكماله  (CMR/FUM/52/INV/27)ميرون وتحتفظ حكومة إيطاليا برصيد لمشروع واحد في الكا .24
 ين.سنتن م منذ أقل

األمانة بأن وزارة الخارجية  بلغتلدى حكومة السويد أية أرصدة تتعلق بمشروعات مستكملة، وأ وال يوجد .25
الوكالة  لصندوق المتعدد األطراف. وطلبتلعدم االستمرار في البرنامج الثنائي  2006السويدية قررت في عام 

تھا متطلبااألمانة أن ترسل خطابا يفيد بأن حكومة السويد قد أوفت ب إلى) (SIDA ة للتعاون اإلنمائي الدوليالسويدي
 المالية ومتطلبات اإلبالغ.

) بضرورة المتابعة المباشرة مع (SIDA الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدوليوفي ردھا، أفادت األمانة  .26
، واإلبالغ عن ذلك في التقرير المرحلي SIDAشركائھا المنفذين للتأكد من االستكمال المالي لألنشطة التي تمولھا 

 .ارير استكمال المشروع لكل من مشروعاتھاالقادم، والتأكد من تقديم تق

، تمت 2013حتى يونيو/حزيران  اإلنمائي الدوليوبالنسبة لاللتزامات المالية للوكالة السويدية للتعاون  .27
التسوية بين سجالت أمين الخزانة بشأن الموافقات الثنائية، وجرد األمانة بشأن المشروعات الموافق عليھا وتبين 

ا ن المشروعات الثنائية للوكالة السويدية مبلغا زائدعنالمعلومات الواردة في التقارير المرحلية المقدمة إلى األمانة 
ظ به في ميزانية الصندوق نظرا الحتمال وجوده بسبب احتفاالالوكالة السويدية  تقترحدوالرا أمريكيا  25 بمقدار

  السويدية. االتغير في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الكرون
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  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقات

 وغير الملتزم بھا بحسب الوكالة. ومن المبلغيقدم المرفق األول معلومات إضافية عن األرصدة الملتزم بھا  .28
دوالر أمريكي بعدد  549,272دوالر أمريكي في المشروعات التي لديھا أرصدة في ھذا التقرير، يتعلق  2,452,172

 دوالرا 367,726بمبلغ  لالتفاقات المتعددة السنواتأكبر كمية من األرصدة اتفاقا متعدد السنوات. ولدى اليونيدو  32
وال يوجد لدى أية  .دوالرا أمريكيا 73,904واليونيب بمبلغ  ،دوالرا أمريكيا 107,642يليھا اليوئنديبي بمبلغ  ،أمريكيا

الذي تحتفظ به ويبلغ رصيد المشروعات المستكملة ألكثر من عامين وكالة من الوكاالت أية أرصدة غير ملتزم بھا. 
 نيدودوالر أمريكي)، يليه اليو 401,094بأكبر رصيد (ظ اليونيب حيث يحتف ،دوالرا أمريكيا 752,396الوكاالت 

دوالر أمريكي، على التوالي). ويحتفظ اليونيب واليونيدو  112,182دوالر أمريكي و 239,120( وئنديبيوالي
المشروعات المستكملة  بأرصدة عن باليوني ظحيث يحتف ،2008بأرصدة من المشروعات المستكملة األقدم من عام 

وينبغي إيالء اھتمام ميزانيات المستكملة لبرنامج المساعدة على االمتثال. ال، وأرصدة مقابل 2006و 2004لعامي 
وھناك وكالتان إلى الصندوق في أسرع وقت ممكن. القائمة منذ فترة طويلة بغرض إعادة األرصدة  االلتزاماتلھذه 

 لك تكاليف الدعم، بشأن مشروعين مستكملين لسنتين أو أكثر.ثنائيتان لديھما أرصدة، بما في ذ

، فإن األموال 35/36ل إلى االجتماع السبعين. وحسب المقرر اأن اليونيب لن يعيد أمو 1ويبين الجدول  .29
الموافق عليھا سنويا لبرنامج المساعدة على االمتثال ولكن لم يتم صرفھا ينبغي إعادتھا إلى الصندوق المتعدد 

السنة التي تمت الموافقة فيھا عليھا.  ليف إلعادة برمجتھا في االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في السنة التي تاألطرا
وفي التقرير المرحلي الذي قدمه اليونيب إلى االجتماع السبعين، قدم اليونيب تقريرا عن المصروفات في إطار 

عن الميزانية والمصروفات. ومن بين اإلجمالي البالغ  متسلسلةبنود الالميزانية برنامج المساعدة على االمتثال حسب 
دوالر أمريكي في برنامج المساعدة على االمتثال والتكاليف اإلدارية، أشار اليونيب إلى أن لديه  9,705,960

من ميزانية  سيتم إعادته دوالر أمريكي 432,419رصيدا قدره  والر أمريكي مما يترك 9,273,541مصروفات تبلغ 
. وينبغي أن يبرر اليونيب سبب عدم إعادة ھذا المبلغ إلى االجتماع 2012برنامج المساعدة على االمتثال لعام 

 السبعين.

 69,487,827قدرھا إلى أرصدة متاحة  2013 يو/أيارما 27وتشير حالة المساھمات والمصروفات حتى  .30
، شاملة تكاليف دوالرا أمريكيا 658,774الثنائية ت من الوكاال صافي إجمالي األرصدة المعادةبلغ يأمريكيا. و دوالرا

مع  ،بعينالس ھااجتماع فيمن جانب اللجنة التنفيذية للموافقات  ةالمتاح مواردللاإلجمالي . ويبلغ المستوى دعم الوكالة
اإلجمالي الذي  والمبلغ UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/3رصيد الصندوق على النحو الوارد في الوثيقة مراعاة 

 دوالرا أمريكيا. 70,146,601 ،أعادته الوكاالت المنفذة

 6.5يبلغ  2013يونيو/حزيران  10حتى  المقدمن إجمالي مستوى تمويل المشروعات واألنشطة ألونظرا  .31
  .ينبعالموارد المتاحة كافية للموافقات في االجتماع الس قد ال تكونتكاليف الدعم، بما في ذلك  ،مليون دوالر أمريكي

  التوصيات

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .32

 :بما يلي اإلحاطة علما  (أ)

الموارد الوارد في الوثيقة توافر التقرير عن األرصدة و  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4؛ 
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بلغ يين بعالجتماع السإلى اأن المستوى الصافي من األموال التي أعادتھا الوكاالت المنفذة   )2(
أمريكيا  دوالرا 197,122ويشمل إعادة  ،دوالرا أمريكيا مقابل المشروعات 612,700

 ؛دوالرا أمريكيا من اليونيدو 415,578ومن اليوئنديبي، 

ين بعالجتماع السإلى االتي أعادتھا الوكاالت المنفذة  أن المستوى الصافي لتكاليف الدعم  )3(
دوالرا أمريكيا  14,897ويشمل إعادة  ،أمريكيا مقابل المشروعات دوالرا 46,074بلغ ي

 دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛ 31,177و ،من اليوئنديبي

باستثناء  ،دوالرا أمريكيا 752,396أن الوكاالت المنفذة لديھا أرصدة يبلغ مجموعھا   )4(
 112,182وتشمل  ،عامين سابقين منذ أكثر منمن المشروعات المستكملة  ،الدعمتكاليف 

دوالرا  239,120و ،دوالرا أمريكيا لليونيب 401,094و ،دوالرا أمريكيا لليوئنديبي
  أمريكيا لليونيدو؛

أمريكيا دوالرا  308,920أن حكومة اليابان وحكومة فرنسا لديھما أرصدة يبلغ مجموعھا   )5(
دوالرا أمريكيا، باستثناء تكاليف الدعم، لما مجموعه ثالثة مشروعات استكملت  40,150و

  ؛منذ أكثر من عامين سابقين

أن رصيد حكومة اليابان للمشروعات المستكملة الذي لم يعاد إلى الصندوق، ويبلغ   )6(
مقابل  دوالرا أمريكيا، باستثناء تكاليف الدعم، سيتم تعويضه 40,154مجموعه 

  المشروعات الثنائية في المستقبل؛

ه لبرنامج المساعدة على االمتثال يأن اليونيب أبلغ عن أرصدة ملتزم بھا في إطار ميزانيت  )7(
وأن تطلب إلى اليونيب أن يستعرض ھذه األرصدة  2011و 2010في عامي  تينالمستكمل

  موال إلى االجتماع الحادي والسبعين؛بغرض إعادة ھذه األ

ت المنفذة إلى االجتماع ليف الدعم الذي سيعاد من الوكاالأن المستوى الصافي لألموال وتكا  )8(
  دوالرا أمريكيا من حكومة كندا؛ 5,603السبعين كان 

) أبلغت األمانة بأن حكومة السويد لن (SIDA أن الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  )9(
 متعدد األطراف بعد اآلن؛يكون لديھا برنامج ثنائي للصندوق ال

  مطالبة:  (ب)

أن تعيد  2009إلى  2004مشروعات مستكملة في السنوات من الوكاالت التي لديھا   )1(
 ؛وقت ممكن سرعاألرصدة في أ

دوالرا  432,419سر لماذا لم يعيد إلى االجتماع السبعين الرصيد البالغ فاليونيب أن ي  )2(
ميزانية العام  منأمريكيا في ميزانية التكاليف اإلدارية لبرنامج المساعدة على االمتثال 

 ؛2012

 5,650يخصم المبلغ المعاد نقدا من حكومة كندا إلى الصندوق ومقداره أمين الخزانة أن   )3(
دوالرا أمريكيا  5,603) وإعادة مبلغ وقدره 2(د)(68/2كمتابعة للمقرر دوالرا أمريكيا 

، ومشروع مستكمل في (JAM/FUM/47/TAS)يكا امقابل مشروع مستكمل في جام
، وذلك من المساھمة العادية لحكومة كندا في (STL/PHA/56/INV/15)سانت لوسيا 

  .الصندوق
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Annex I 

OBLIGATED AND UN-OBLIGATED BALANCES HELD BY IMPLEMENTING AGENCY 

UNDP 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved Funding 
plus Adjustments 
as of 31 December 

2012 (US$) 
 

 

Funds 
Disbursed 
as of 70th  
Meeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as 

of 70th 
Meeting 

(US$) 

Unobligate
d Balance 
as of 70th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligate
d balances 
could not 

be 
returned? 

When they 
could be 

returned? 

AFR/FUM/38/TAS/32 Technical assistance for methyl bromide reductions and 
formulation of regional phase-out strategies for low-volume 
consuming countries COM Dec-11 550,000 547,888 2,112 

   

ANG/PHA/55/PRP/08 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Nov-11 85,000 84,845 155    
ARG/SEV/59/INS/162 Extension for institutional strengthening project (phase VI) COM May-12 311,568 311,020 548    
BAR/REF/43/TAS/11 Implementation of the RMP: technical assistance project to the 

MAC and end-users sectors COM Dec-11 172,611 169,686 2,925 
   

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-10 401,500 375,722 25,778 

   

CHD/PHA/57/INV/20 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-10 82,000 71,018 10,982    
CHI/PHA/55/PRP/165 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-10 150,000 146,644 3,356    
CHI/SEV/57/INS/168 Extension of the institutional strengthening project (phase VIII) COM Sep-11 186,550 183,457 3,093    
COL/PAG/48/INV/66 Phase-out of CTC as process agent in the elimination of nitrogen 

trichloride during chlorine production at Prodesal S.A. COM May-12 114,480 114,479 1 
   

COL/PHA/47/INV/63 National phase-out plan for Annex A (Group I and II) substances: 
second implementation programme COM Dec-11 2,353,180 2,352,572 608 

   

COL/SEV/58/INS/73 Extension of institutional strengthening project (phase VII) COM Dec-11 275,600 275,587 13    
COS/PHA/55/PRP/39 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Oct-11 150,000 148,042 1,958    
COS/PHA/58/INV/42 Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 

substances (third tranche) COM Dec-11 165,000 145,500 19,500 
   

COS/SEV/59/INS/44 Extension of institutional strengthening project (phase VIII) COM Dec-11 140,514 140,502 12    
CUB/ARS/41/INV/23 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol 

metered dose inhalers (MDIs) COM Dec-11 5,960,000 5,851,300 108,700 
   

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-10 984,353 917,047 67,306 

   

DOM/PHA/55/PRP/42 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM May-12 150,000 102,704 47,296    
DOM/PHA/58/INV/45 Terminal phase-out plan for Annex A (Group I) substances: (fifth 

tranche) COM May-12 200,000 141,708 58,292 
   

FIJ/PHA/55/PRP/19 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 85,000 83,756 1,244    
GBS/REF/43/TAS/07 Implementation of the RMP: technical assistance project for MAC 

and refrigeration service and end-user sub-sectors COM Dec-11 282,900 281,820 1,080 
   

GRN/PHA/59/INV/16 Terminal phase-out management plan (third tranche) COM Nov-11 30,000 29,337 663    
HAI/REF/39/TAS/04 Implementation of the refrigerant management plan: recovery and 

recycling of CFC-12 refrigerant COM Oct-11 220,256 217,017 3,239 
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2012 (US$) 
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JAM/FOA/61/PRP/26 Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector) COM May-12 30,000 29,013 987 

   

MAL/SEV/58/INS/165 Extension of institutional strengthening project (phase VIII) COM Dec-11 279,500 263,582 15,918    
MLI/PHA/57/INV/28 Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) COM Dec-10 150,000 147,198 2,802    
PAN/PHA/55/PRP/28 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Nov-11 150,000 143,545 6,455    
PAR/PHA/57/PRP/22 Preparation of a HCFC phase-out management plan (additional 

funding) COM May-12 65,000 50,017 14,983 
   

SAM/PHA/53/INV/11 Terminal phase-out management plan (first tranche) COM Dec-10 45,000 43,950 1,050    
SIL/PHA/61/INV/22 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-11 20,000 14,715 5,285    
SRL/PHA/55/PRP/33 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 112,250 107,221 5,029    
SRL/REF/61/PRP/39 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(refrigeration and air-conditioning sector) COM May-12 60,000 0 60,000 
   

STV/PHA/56/INV/15 Terminal phase out management plan for CFCs (second and third 
tranches) COM May-12 27,000 26,827 173 

   

SUR/PHA/56/INV/16 Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche) COM Dec-11 125,000 124,998 2 

   

SUR/REF/44/TAS/09 Implementation of the RMP: technical assistance for the MAC and 
refrigeration service sectors COM Dec-11 300,430 299,857 573 

   

SUR/REF/44/TAS/10 Implementation of the RMP: monitoring the activities within the 
RMP COM Jul-11 25,750 25,014 736 

   

SWA/PHA/59/INV/16 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Nov-11 40,000 32,299 7,701    
TUR/FOA/60/DEM/96 Validation of the use of HFO-1234ze as blowing agent in the 

manufacture of extruded polystyrene foam boardstock (phase I) COM Dec-11 165,000 164,609 391 
   

URU/ARS/43/INV/42 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol 
metered dose inhalers (MDIs) COM Dec-09 427,023 426,115 908 

   

URU/PHA/55/PRP/48 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 150,000 149,835 165    
URU/SEV/56/INS/49 Renewal of institutional strengthening project (phase VIII) COM Dec-11 150,800 150,473 327    
TOTAL      482,347     
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ASP/PHA/60/PRP/54 Development of HCFC phase-out management 
plan for PIC countries through regional approach COM Dec-11 494,600 373,120 121,480   

Once the project is 
financially completed. 

BDI/PHA/55/PRP/23 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 70,000 15,000   

Once the project is 
financially completed. 

BEN/SEV/56/INS/20 Renewal of institutional strengthening project 
(phase VI) COM Dec-11 60,000 33,000 27,000   

Once the project is 
financially completed. 

BHU/PHA/55/PRP/13 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 30,000 23,470 6,530   

Once the project is 
financially completed. 

BHU/PHA/56/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan (additional) COM Dec-10 55,000 43,686 11,314   

Once the project is 
financially completed. 

BZE/PHA/55/PRP/21 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 80,774 4,226   

Once the project is 
financially completed. 

CBI/PHA/56/PRP/13 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 65,448 19,552   

Once the project is 
financially completed. 

CHD/PHA/57/TAS/19 Terminal phase-out management plan (second 
tranche) COM Mar-10 77,000 75,355 1,645   

Once the project is 
financially completed. 

CPR/REF/45/TAS/426 Refrigeration servicing sector CFC phase-out 
plan (revised 2005 annual implementation 
programme) COM Dec-10 450,000 436,616 13,384   

Once the project is 
financially completed. 

DMI/PHA/57/PRP/16 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 47,247 37,753   

Once the project is 
financially completed. 

DMI/SEV/56/INS/12 Extension of the institutional strengthening 
project (phase IV) FIN Dec-11 60,000 36,000 24,000   

Once the project is 
financially completed. 

DRK/REF/40/TAS/25 Monitoring the activities in the refrigeration 
servicing subsector COM Dec-04 10,000 5,000 5,000   

Once the project is 
financially completed. 

ELS/SEV/56/INS/24 Extension of institutional strengthening project 
(year 2 of phase V) COM Dec-11 30,000 9,661 20,339   

Once the project is 
financially completed. 

EQG/PHA/56/PRP/03 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 74,472 10,528   

Once the project is 
financially completed. 

GAB/PHA/55/PRP/22 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jan-11 85,000 80,053 4,947   

Once the project is 
financially completed. 

GAB/PHA/57/TAS/24 Terminal phase-out management plan (second 
tranche) COM Dec-11 50,000 35,000 15,000   

Once the project is 
financially completed. 

GBS/PHA/56/TAS/11 Terminal phase-out management plan (first 
tranche) COM Dec-11 62,500 61,500 1,000   

Once the project is 
financially completed. 

GLO/SEV/59/TAS/299 
Compliance Assistance Programme: 2010 budget COM Dec-10 8,677,747 8,575,247 102,500   

Once the project is 
financially completed. 

GLO/SEV/62/TAS/302 
Compliance Assistance Programme: 2011 budget COM Dec-11 8,739,786 8,405,157 334,629   

Once the project is 
financially completed. 

GUI/PHA/60/TAS/23 Terminal phase-out management plan (second 
tranche) COM Dec-11 58,000 57,000 1,000   

Once the project is 
financially completed. 

GUY/PHA/55/PRP/16 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 67,782 17,218   

Once the project is 
financially completed. 

GUY/PHA/59/TAS/18 Terminal phase-out management plan for the COM Dec-11 72,000 53,434 18,566   Once the project is 
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Code 
 

Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
of 31 December 

2012 (US$) 

Funds 
Disbursed as 

of 
70thMeeting    

(US$) 

Obligated 
Balance as of 
70thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of 
70thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they could be 
returned? 

phase-out of ODS in the refrigeration and air-
conditioning sector (second tranche) 

financially completed. 

HON/PHA/55/PRP/25 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 35,000 17,500 17,500   

Once the project is 
financially completed. 

IRQ/PHA/60/PRP/12 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 100,000 74,329 25,671   

Once the project is 
financially completed. 

IVC/PHA/57/PRP/30 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Feb-12 85,000 64,985 20,015   

Once the project is 
financially completed. 

IVC/PHA/58/TAS/33 Terminal phase-out management plan (second 
tranche) COM Feb-12 109,000 104,225 4,775   

Once the project is 
financially completed. 

KAM/PHA/55/PRP/18 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jul-10 125,000 104,958 20,042   

Once the project is 
financially completed. 

KUW/PHA/55/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 125,000 98,731 26,269   

Once the project is 
financially completed. 

KUW/REF/37/TRA/04 Implementation of the RMP: training programme 
on good refrigerant management practices and 
hydrocarbon (HC) refrigerants safe handling COM Dec-11 95,325 86,363 8,962   

Once the project is 
financially completed. 

LAC/SEV/51/TAS/39 Latin American Customs Enforcement Network: 
Preventing illegal trade of ODS COM Feb-11 80,000 35,128 44,872   

Once the project is 
financially completed. 

LAO/PHA/55/PRP/19 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jan-11 150,000 110,454 39,546   

Once the project is 
financially completed. 

LIR/PHA/57/TAS/15 Terminal phase-out management plan for CFCs 
(second tranche) COM Dec-11 81,500 76,500 5,000   

Once the project is 
financially completed. 

MDV/PHA/55/PRP/16 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 85,000 65,094 19,906   

Once the project is 
financially completed. 

MON/PHA/55/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Mar-11 85,000 67,295 17,705   

Once the project is 
financially completed. 

MYA/PHA/57/PRP/10 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 42,500 40,539 1,961   

Once the project is 
financially completed. 

NEP/PHA/55/PRP/23 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jan-11 85,000 66,029 18,971   

Once the project is 
financially completed. 

NIC/PHA/60/TAS/25 Terminal phase-out management plan for Annex 
A Group I substances (second tranche) COM Apr-12 70,000 61,466 8,534   

Once the project is 
financially completed. 

NIC/REF/45/TAS/15 Implementation of the RMP update: programme 
for prevention of illegal CFC trade COM Dec-11 15,000 9,000 6,000   

Once the project is 
financially completed. 

NIC/SEV/59/INS/24 Renewal of institutional strengthening project 
(phase V) COM Mar-12 60,000 48,000 12,000   

Once the project is 
financially completed. 

OMA/PHA/55/PRP/17 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 50,000 39,000 11,000   

Once the project is 
financially completed. 

PAK/PHA/55/PRP/69 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 60,000 57,550 2,450   

Once the project is 
financially completed. 

PAR/PHA/55/PRP/20 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Apr-11 85,000 78,211 6,789   

Once the project is 
financially completed. 

PAR/SEV/53/INS/19 Extension of institutional strengthening project 
(phase IV) COM Dec-11 60,000 20,733 39,267   

Once the project is 
financially completed. 
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QAT/PHA/55/PRP/12 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Aug-11 30,000 29,000 1,000   

Once the project is 
financially completed. 

RWA/PHA/55/PRP/15 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jul-11 85,000 65,000 20,000   

Once the project is 
financially completed. 

RWA/REF/41/TRA/07 Implementation of the RMP: training programme 
for customs officers COM Dec-06 50,000 46,333 3,667   

Once the project is 
financially completed. 

SOM/SEV/35/TAS/01 
Formulation of national phase-out strategy COM Dec-10 60,000 35,098 77   

Once the project is 
financially completed. 

SRL/PHA/55/PRP/34 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-10 25,000 19,588 5,412   

Once the project is 
financially completed. 

STP/PHA/55/PRP/15 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Mar-11 85,000 70,000 15,000   

Once the project is 
financially completed. 

SUR/PHA/55/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jul-11 85,000 58,000 27,000   

Once the project is 
financially completed. 

SWA/PHA/56/PRP/13 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Jul-11 85,000 65,000 20,000   

Once the project is 
financially completed. 

SWA/SEV/53/INS/09 Extension of institutional strengthening project 
(phase III) COM Dec-11 60,000 33,000 27,000   

Once the project is 
financially completed. 

SYR/REF/29/TRA/47 Implementation of the RMP: training programme 
for custom officials COM Dec-09 72,600 11,263 61,337   

Once the project is 
financially completed. 

TLS/PHA/61/PRP/05 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan (additional funding) COM Dec-11 55,000 53,255 1,745   

Once the project is 
financially completed. 

TOG/PHA/56/PRP/17 Preparation of a HCFC phase-out management 
plan COM Dec-11 85,000 70,692 14,308   

Once the project is 
financially completed. 

ZAM/PHA/57/TAS/23 Terminal phase-out management plan for CFCs 
(second tranche) COM Mar-12 42,000 37,000 5,000   

Once the project is 
financially completed. 

ZAM/SEV/57/INS/24 Extension of the institutional strengthening 
project (phase IV) COM Mar-12 65,520 24,974 40,546   

Once the project is 
financially completed. 

TOTAL 
    

 1,411,938 
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2012 (US$) 

Funds 
Disbursed as 

of 
70thMeeting 

(US$) 

Obligated 
Balance as of 
70th Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as of 
70th Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

BHE/PHA/55/PRP/23 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Apr-12 150,000      140,898  9,102  4 72 
BHE/SEV/43/INS/19 Extension of institutional strengthening: phase II COM Dec-11 95,333        85,633  9,700  4 72 
CPR/PRO/47/INV/436 Sector plan for methyl bromide production sector 

(first tranche) 
COM Dec-08 

3,000,000 
  2,817,721  

182,279  MY n/a 
DRK/PHA/55/PRP/51 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 50,000        47,974  2,026  4 72 
ECU/PHA/61/INV/51 National CFC phase-out plan (fourth tranche) COM Mar-12 134,576      130,292  4,284  MY n/a 
EGY/SEV/61/INS/103 Extension of the institutional strengthening project 

(phase VIII) 
COM Dec-11 

228,323 
     220,000  

8,323  4 72 
IRQ/PHA/59/PRP/11 Preparation of a HCFC phase-out management plan 

(additional funding) 
COM Dec-11 

65,000 
       50,053  

14,947  4 72 
KEN/FUM/60/PRP/50 Project preparation for the elimination of controlled 

uses of methyl bromide in post-harvest sector 
COM Dec-11 

40,000 
       36,222  

3,778  3 71 
MEX/ARS/53/INV/135 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 

aerosol MDIs 
COM Sep-11 2,630,503 

 
  2,616,610  

13,893  4 72 
MEX/PHA/45/INV/123 National CFC phase-out plan: 2nd tranche COM Dec-11 4,278,000   4,196,528  81,472  MY n/a 
MOG/PHA/53/INV/03 Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche) COM Dec-09 175,000      170,282  4,718  MY n/a 
MOG/SEV/55/INS/04 Institutional strengthening project (Phase I) COM Dec-10 60,000        58,676  1,324  4 72 
MOR/FUM/56/INV/60 Phase-out of methyl bromide for soil fumigation in 

tomato production (sixth tranche) 
COM Dec-11 398,427 

 
     387,038  

11,389  MY n/a 
MOR/PHA/55/PRP/59 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Dec-11 150,000      143,123  6,877  3 71 
MOR/REF/60/PRP/65 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(refrigeration and air conditioning sectors) 
COM Dec-11 40,000 

 
       30,552  

9,448  3 71 
NER/PHA/55/PRP/22 Preparation of a HCFC phase-out management plan COM Jul-11 85,000        77,312  7,688  4 72 
OMA/PHA/57/INV/19 Terminal phase-out management plan (second 

tranche) 
COM Dec-11 164,200 

 
     126,903  

37,297  MY n/a 
PAK/REF/59/PRP/74 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(refrigeration and air-conditioning manufacturing 
sectors) 

COM Jul-11 120,000 
 
 

     107,226  

12,774  4 72 
QAT/FOA/60/PRP/16 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(foam sector) 
COM Dec-11 80,000 

 
       40,944  

39,056  4 72 
SAU/FOA/60/PRP/07 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(foam sector) 
COM Dec-10 80,000 

 
       71,619  

8,381  4 72 
SUD/PHA/58/INV/23 National CFC/CTC phase-out plan (fourth tranche) COM Mar-12 200,000      198,512  1,488  MY n/a 
SYR/FUM/47/INV/94 Phase-out methyl bromide in grain fumigation (third 

tranche) 
COM Dec-11 432,414 

 
     425,908  

6,506  MY n/a 
SYR/PHA/49/INV/96 National CFC phase-out plan for Syria (first tranche) COM Dec-10 430,000      426,681  3,319  MY n/a 
SYR/SEV/45/INS/91 Extension of institutional strengthening: phase III  COM Dec-09 203,823      199,697  4,126  3 71 
TUR/SEV/58/INS/93 Extension of institutional strengthening project 

(phase IV) 
COM Dec-11 195,000 

 
     186,070  

8,930  3 71 
VEN/FOA/60/PRP/115 Preparation for HCFC phase-out investment activities 

(foam sector) 
COM Dec-11 100,000 

 
       93,944  

6,056  3 71 
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(Actual) 

Approved 
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Adjustments 
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of 
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Balance as of 
70th Meeting 
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Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned?* 

VEN/REF/60/PRP/116 Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration and air conditioning manufacturing 
sector) 

COM Dec-11 100,000 
 
 

       96,740  

3,260  3 71 
YUG/PHA/43/TAS/23 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Dec-09 474,700      439,726  34,974  MY n/a 
YUG/SEV/59/INS/34 Extension of institutional strengthening project 

(phase III) 
COM Nov-11 131,300 

 
     110,829  

20,471  4 72 
Total       557,887    
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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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2012 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  70th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
70thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
70thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

ETH/PHA/51/PRP/17  COM Jul-10 30,000 17,600 12,400   at the 71st meeting 
IRA/PHA/45/INV/171  COM Jun-10 500,000 203,480 296,520   at the 71st meeting 
Total 

 
   

 308,920 
   

 
ITALY 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2012 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  70th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
70thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
70thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

CMR/FUM/52/INV/27 
Total phase-out of methyl bromide used in stored 

commodities fumigation 
COM 
 

Dec-11 
 

259,713 
 

257,036 
 

2,677 1,354 1,323 
 

Total 
 

   
 

2,677 1,354 
 

1,323 
 

 

 
JAPAN 

Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2012 (US$) 

Funds 
Disbursed 
as of  70th 
Meeting  

(US$) 

Balance as of 
70thMeeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as 

of 
70thMeeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 

returned/ 
disbursed? 

When they could be 
returned/disbursed? 

GLO/SEV/59/TRA/297 
Training on alternative technologies to HCFCs 

COM 
 

Mar-11 
 

141,750 
 

141,415 
 

335 
    

SRL/PHA/43/TAS/26 National compliance action plan: incentive programme 
for commercial and industrial refrigeration end-users 

COM 
 

Dec-11 
 

144,000 
 

104,181 
 

39,819 
    

Total 
 

   
 40,154 
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Annex II 

DETAILS ON PROJECTS WITH RETURNED BALANCES FROM BILATERAL AGENCIES 

 
CANADA 

 
 

 

 
 
 

Code Project Title Project 
costs 

returned 
(US$) 

Associated 
support costs 

(US$) 

Total 

JAM/FUM/47/TAS/22 Technical assistance to phase-out the use of methyl 
bromide 

4,429 0 4,429 
 

STL/PHA/56/INV/15 Terminal phase-out management plan for the 
phase-out of ODS in the refrigeration and air 
conditioning sector (second tranche) 

1,039 135 1,174 
 
 

Total  5,468 135 5,603 
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