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  رافـاللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األط

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  السادس والسبعوناالجتمــــــاع 

  2016مايو / أيار  13 - 9 ،مونتريال
 

  

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد
 

 مقدمة
 
 الذي اتفقت عليهعلى النحو  المنفذةو ةالوكاالت الثنائي ذكرتھالتعديالت المالية التي ل اتقدم ھذه الوثيقة ملخص      - 1

على  محفوظةأرصدة التي لديھا والمنفذة الوكاالت الثنائية  اتعومن مشر 1شمل البيانات اإلحصائيةوھي تاألمانة. 
(ج).  56/2و  28/7 ينالقرار بموجبمطلوب ال على النحوالمشروع،  إنجازالمسموح بھا بعد  شھرا 12مدة مدى 

) ب( 71/11) و 3) و (2(ب) ( 70/7 ينلقرارلتابعة ال اتعوالمشر من الواجب إعادتھااألرصدة مسألة  تعالجو
مستوى الموارد المتاحة للجنة  وتوضح أيضاقرار" في ھذه الوثيقة.  بموجب" اتعومشربمصطلح  يھاإل المشار

مطلوب ال على النحو، 2والمصروفات المساھماتمسجل في وثيقة حالة حسب الاإلذنية السندات التنفيذية النقدية و
 (ب). 41/92قرار البموجب 

   
المعايير المحاسبية الدولية  شروط نمالمصطلحات الناتجة  الذي طرأ علىتغيير التأخذ ھذه الوثيقة في االعتبار       -2

تقديم التقارير بموجب المعايير المحاسبية  المعنية بشروط اإلعالم عمل حلقةالمتفق عليه خالل  على النحوللقطاع العام 
تزامات" لاالبولكن " 2014عام ل" / الواجبات االلتزاماتب" "الملتزم بھاتم تسمية "األموال تحيث س 3للقطاع العامالدولية 
  .بعد ذلك

  
                                                 

  .31/2استند إجمالي المقدم إلى شكل تقديم التقارير الذي وضع وفقا للقرار    1
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/3الوثيقة    2

في المرفق الثاني بالوثيقة  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامتقديم التقارير بموجب يرد تقرير عن حلقة عمل اإلعالم المعنية بشروط    3
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80 
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 الثالث التالية: المرفقات على حتوي ھذه الوثيقة أيضاوت      -3
 

 المنجزة اتعولمشرمن االمنفذة و الثنائية ظ بھا الوكاالتالمبالغ التي تحتف  المرفق األول
 

 بقراربموجب  اتعولمشرمن االمنفذة و الثنائيةالمبالغ التي تحتفظ بھا الوكاالت   المرفق الثاني
 

 المنفذةو الثنائيةالوكاالت األموال التي أعادتھا   الثالث المرفق
 

 والسبعينالسادس إلى االجتماع  الواجب إعادتھااألموال 
 
، باإلضافة إلى تكاليف دوالر أمريكي 804,449 إعادتھا الوكاالت المنفذة التي يتعين علىمجموع األموال يبلغ       -4

مبين في ال على النحو ات بموجب قرارعوالمشروالمنجزة  اتعو، من المشردوالر أمريكي 62,671بقيمة دعم الوكالة 
 االت الثنائية في ھذا االجتماع.ولن تعاد أي أموال من الوك. 1الجدول 

 
  (دوالر أمريكي) السادس والسبعين إلى االجتماع إعادتھا الوكاالت المنفذةالتي يتعين على . األموال 1الجدول 

عام للمساعدة على االمتثال ل اليونيبمن ميزانية برنامج دوالر أمريكي ) 974( بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي )12,171شمل (* ت
2012 (GLO/SEV/65/TAS/313)..  

  

  المشروعات المنجزة والمشروعات بموجب قرار ذات األرصدة
  
التي تحتفظ بھا  ذات األرصدةقرار المشروعات بموجب المنجزة و اتعومعلومات عن المشر 2الجدول  يقدم     -5

في صرف  التأخربشأن والمنفذة  الوكاالت الثنائية ن األول والثاني المبررات التي قدمتھااالمرفقويشمل الوكاالت المنفذة. 
 .الملتزم بھا غيرالمبالغ  إعادةالمبالغ الملتزم بھا أو 

 
 سنة إنجاز المشروع (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)حسب حتفظ بھا الماألرصدة  -2الجدول 

  دوالر أمريكي من ميزانية برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال   23,397دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  317,467* تشمل 

 المجموع تكاليف دعم الوكالةالمشروع الوكالة
 261,485 18,239 243,246 اليوئنديبي
 7,516 1,403 6,113 اليونيب*
 80,369 6,907 73,462 اليونيدو

 517,750 36,122 481,628 البنك الدولي
 867,120 62,671 804,449 المجموع

 المجموع البنك الدولياليونيدواليونيب اليوئنديبيسنة اإلنجاز
(دوالر  العدد 

أمريكي)
(دوالر  العدد

أمريكي)
(دوالر  العدد

أمريكي)
(دوالر  العدد

 أمريكي)
(دوالر  العدد

 أمريكي)
  المشروعات المنجزة على مدى سنتين 

2013    2 145,448 2 145,448 
يناير/ كانون  1

 31الثاني على 
 2014مارس/ آذار 

       

 145,448 2 0 145,4480 002 0 0المجموع الفرعي
  مدى أقل من سنتينالمشروعات المنجزة على 

أبريل/ نيسان  1
ديسمبر/  31على 

2014كانون األول 

4 77,204 3 6,6336 48,7190 0 13 132,556 

 322,952 2 0 5,4850 1*317,467 1 0 0 جارية
 455,508 15 54,204 324,1007 4 77,204 4 المجموع الفرعي
 600,956 17 0 199,6520 324,1009 4 77,204 4 مجموع المنجزة

  )مشروعات بموجب قرار (جارية
 3 652,189 1 94,035 4 465,1160 0 8 1,211,340 

 1,812,296 25 0 664,7680 13 418,135 5 729,393 7المجموع الكلي
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 .تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية (دوالر أمريكي)األرصدة التي  3الجدول يعرض       -6
 

  (دوالر أمريكي)األرصدة التي تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية  -3الجدول 

  
 :الوكاالت الثنائية األرصدة التي تحتفظ بھابفيما يتعلق       -7
 

 اتعووأربع مشردوالر أمريكي)  84,750مشروع مغلق (لأرصدة حكومة فرنسا غير المنفقة  سيتم موازنة  ) أ(
السادس تتم الموافقة عليھا في اجتماع  عندماالثنائية  مشروعاتھا دوالر أمريكي) مقابل 340,543منجزة (
 ،والسبعين

 
 اتھاعومشرل منجز في إطار مشروع واحدة دوالر أمريكي 1,989 رصيد قدرهالحكومة األلمانية  وتستخدم   ) ب(

 ،السادس والسبعينجتماع اال تتم الموافقة عليھا في عندماالثنائية 
 

 /منذ ديسمبردوالر أمريكي)  82,009( مشروع منجزأرصدة  عنحكومة إسرائيل معلومات  ولم تقدم (ج) 
وف يعدل أمين . سالسادس والسبعينللنظر فيھا في االجتماع  اتعوأي مشرولم تقدم ، 2008 األولكانون 

 أرصدة أخرى من المشروع المنجز. لكي ال تبقالثنائية ھذا المبلغ  إسرائيلمساھمات الصندوق 
 

 اتعوخمسة مشردوالر أمريكي من  81,845 بقيمةغير المنفقة  إيطالياأرصدة حكومة د)  وسوف تستخدم (
 ،السادس والسبعينجتماع اال في االموافقة عليھ عندما تتمالثنائية ات عولمشرل أنجزت

 
 ه/ تموزيوليمنذ دوالر أمريكي)  53,765( منجز مشروع حكومة البرتغال معلومات عن أرصدة(ھـ)  ولم تقدم 

وف يعدل أمين الصندوق . وسالسادس والسبعينللنظر فيھا في االجتماع  اتعوأي مشر ولم تقدم ،2011
  أرصدة أخرى من المشروع المنجز. لكي ال تبقمساھمات البرتغال الثنائية ھذا المبلغ 

  

 المجموع البرتغال إيطالياإسرائيلألمانيا فرنساسنة اإلنجاز
 75,000  0  0 75,000 مشروعات مغلقة

2008 0 0 68,853 0 0 68,853 
2010 160,381 0 0 0  160,381 
2011 5,571 0 0 2,677 42,087 50,335 
2012 138,033 0 0 4,594 0 142,627 
2013 0 0 0 7,455 0 7,455 

يناير/ كانون الثاني إلى  1
  2014مارس/ آذار  31

0 1,794 0 0 0 1,794 

مشروعات منجزة على 
  مدى سنتين

378,985 1,794 68,853 14,726 42,087 506,445 

 31أبريل/ نيسان إلى  1
ديسمبر/ كانون األول 

2014  

0 0  5,060 0 5,060 

 511,505 42,087 19,786 68,853 1,794 378,985المجموع الفرعي
 73,909 11,678 2,572 13,156 195 46,308  تكاليف دعم الوكالة

إجمالي المشروعات 
المنجزة

425,293 1,989 82,009 22,358 53,765 585,414 

مشروعات بموجب قرار 
باستثناء تكاليف دعم 

  الوكالة

0 0 0 59,487 0 59,487 

 644,901 53,765 81,845 82,009 1,989 425,293المجموع الكلي
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 توافر الموارد
 
/ أبريل 1 حتى دوالر أمريكي 36,439,508 قيمته متوفروالمصروفات وجود رصيد  المساھماتحالة تبين       -8

دوالر  867,120تكاليف دعم الوكالة ھو شامال الوكاالت المنفذة،  الذي أعادتهالرصيد الصافي إجمالي . و2016 نيسان
المستوى اإلجمالي للموارد المتاحة للحصول على موافقات اللجنة التنفيذية في اجتماعھا، بعد األخذ في االعتبار و. أمريكي
 .دوالر أمريكي 37,306,628 قيمتهالوكاالت المنفذة الذي أعادته الصندوق والمبلغ اإلجمالي  رصيد

  
  تعليقات األمانة

  
 ه يجب إعادةأنبالمنفذة و الثنائية الوكاالت 4ذكرت األمانة خالل االجتماع التنسيقي المشترك بين الوكاالت      -9

متعدد األطراف في موعد ال اللصندوق ا إلىقرارات  والمشروعات بموجبالمنجزة بالمشروعات األرصدة المرتبطة 
المنفذة بمواصلة جھودھا إلعادة األموال الثنائية والوكاالت وتعھدت . السادس والسبعين يتجاوز اجتماع اللجنة التنفيذية

  ضافية.اإلرصدة األ إعادةالجتماع بھدف إلى ھذا اتحديث  وتقديم، بأسرع ما يمكن
 

السادس واألنشطة على النحو المقدم إلى االجتماع  اتعووبالنظر إلى أن المستوى اإلجمالي لتمويل المشر      -10
كافية للحصول على غير موارد  تتوافر، 5تكاليف الدعم شامال دوالر أمريكي 64,072,562 الذي يبلغ والسبعين
 السادس والسبعين.. ومع ذلك، سيتم تحديث ھذه المعلومات خالل االجتماع السادس والسبعينفي االجتماع  الموافقات

  
 توصياتال
 

 :في قد ترغب اللجنة التنفيذية     -11
 

 -:اإلحاطة علما بما يلي  (أ)
 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/4تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة  )1(
 

 السادس والسبعين كانالوكاالت المنفذة إلى االجتماع التي أعادتھا أن مستوى صافي األموال و )2(
دعم الوكالة  ، باإلضافة إلى تكاليفدوالر أمريكي 243,246تألف من ي، دوالر أمريكي 867,120

دوالر  6,113 و؛ (اليوئنديبي) من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوالر أمريكي 18,239 بقيمة
برنامج األمم المتحدة من  دوالر أمريكي 1,403بقيمة  وكالةالتكاليف دعم ، باإلضافة إلى أمريكي
دوالر  6,907 دعم الوكالة بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دوالر أمريكي 73,462و؛ )اليونيبللبيئة (
، دوالر أمريكي 481,628و؛ )اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (من  أمريكي

 من البنك الدولي؛ دوالر أمريكي 62,671 دعم الوكالة بقيمة تكاليفباإلضافة إلى 
 

مشروعين من ، باستثناء تكاليف الدعم دوالر أمريكي 145,448 قيمتھاأرصدة  لديه أن اليونيدوو )3(
 ؛سابقينعامين على مدى  منجزين

 
 درهبإجمالي قمنجزة،  مشروعاتأرصدة حكومة فرنسا لمشروع مغلق وأربع ه ستتم موازنة أنو )4(

الثنائية المقدمة إلى  اتعوالمشر مقابلتكاليف دعم الوكالة،  شامال، دوالر أمريكي 425,293
 ، إذا وافقت عليھا اللجنة التنفيذية.السادس والسبعيناالجتماع 

 

                                                 
    2016مارس/آذار   1-2مونتريال    4
 2016مارس/آذار   29لغاية    5
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، دوالر أمريكي 1,989 بإجمالي قدره، منجزأرصدة حكومة ألمانيا لمشروع  ه ستتم موازنةنوأ )5(
، إذا السادس والسبعينالثنائية المقدمة إلى االجتماع  اتعوقابل المشرمة، تكاليف دعم الوكال شامال

 وافقت عليھا اللجنة التنفيذية؛
 

دوالر  81,845 بإجمالي قدرهمنجزة  اتعوخمس مشرلأرصدة حكومة إيطاليا ه ستتم موازنة نوأ )6(
السادس الثنائية المقدمة إلى االجتماع  اتعوالمشر مقابلتكاليف دعم الوكالة،  شامال، أمريكي
 ، إذا وافقت عليھا اللجنة التنفيذية.والسبعين

 
 لب:اطت  (ب) 

 
االجتماع  إلى األرصدةعادة بإ ينعلى مدى عامين سابقمشروعات التي أنجزت المنفذة وكاالت ال )1(

 السابع والسبعين،
 

المنجزة  للمشروعات الالزمة غيرتزامات لصرف أو إلغاء االوالمنفذة بالثنائية والوكاالت  )2(
ھذه األرصدة إلى االجتماع  لكي تعيدمن اللجنة التنفيذية بموجب قرار  والمشروعات المنجزة

 .السابع والسبعين
 

 أمين الصندوق: تطالب  (ج)
 

 82,009 وقيمتهمتعدد األطراف من حكومة إسرائيل اللصندوق لالمبلغ المستحق نقدا  بتعديل )1(
/ كانون أرصدة مشروع منجز منذ ديسمبرب المرتبطتكاليف دعم الوكالة،  شامال، دوالر أمريكي

 ؛2008 األول
 

 53,765 وقيمته متعدد األطراف من حكومة البرتغالاللصندوق لالمبلغ المستحق نقدا  وتعديل )2(
 ه/ تموزأرصدة مشروع منجز منذ يوليبتكاليف دعم الوكالة المرتبط  شامال، دوالر أمريكي

2011. 
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Annex I 

COMMITTED AND NOT-COMMITTEED BALANCES HELD BY IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL AGENCIES FOR COMPLETED PROJECTS 

Code Project title Date 
completed 
(Actual) 

Approved 
funding plus 
adjustments 

as of  
31 December 
2014 (US$)

Funds 
disbursed as 

of  
76th meeting 

(US$) 

Balances 
committed as 

per  
76th  meeting 

(US$) 
 

Balances  
not-

committed as 
per  

76th  meeting 
(US$) 

Why any 
balances 

committed 
could not be 
returned? 

When they 
could be 

returned? 

Project 
subject to 
decision 

UNDP 

FIJ/PHA/71/TAS/25 Verification report for stage I of HCFC 
phase-out management plan 

Dec-14 30,000 19,499 10,501   77th 
meeting  

HAI/PHA/58/INV/14 Terminal phase-out management plan for 
Annex A Group I substances (first tranche) 

Dec-14 150,000 149,243 757  Balance fully 
spent and 
updated status 
to be made in 
2015 PR 

 71/11(b) 

JAM/PHA/64/INV/28 HCFC phase-out management plan (foam 
sector) (stage I, first tranche) 

Dec-14 95,450 
 

83,929 11,521   77th 
meeting  

MEX/FOA/59/INV/148 Conversion from HCFC-141b in the 
manufacture of polyurethane rigid insulation 
foam for domestic refrigerators at Mabe 
Mexico 

Dec-14 2,428,987 2,374,563 54,424   77th 
meeting 

 
TOTAL     77,204  

   
UNEP 

ALB/PHA/70/TAS/26 HCFC phase-out management plan (stage I, 
second tranche) 

Dec-14 20,000 15,987 4,013  Multi-year 
(MY) 

  

GLO/SEV/71/TAS/321 Compliance Assistance Programme: 2014 
budget 

 9,338,000 7,501,161 317,467     

SAU/PHA/61/TAS/09 National phase-out plan (second tranche) Jul-14 37,854 36,204 1,650  MY  71/11(b) 

YUG/PHA/62/TAS/39 HCFC phase-out management plan (stage I, 
first tranche) 

Dec-14 26,000 25,030 970  MY   

TOTAL      324.100     

UNIDO 

AFR/REF/48/DEM/37 Strategic demonstration project for 
accelerated conversion of CFC chillers in 5 
African Countries (Cameroon, Egypt, 
Namibia, Nigeria and Sudan) 

Dec-14 747,500      735,058  12,442  Financial 
completion to 
be iniated after 
settlement of all 
pending issues 

78th 
meeting 

71/10(d)(i) 

ARG/PHA/47/INV/147 National CFC phase-out plan: 2006 work 
programme  

Dec-13 1,850,000   1,712,689  137,311  MY 78th 
meeting 

70/7(b)(ii)a 

EGY/FUM/56/INV/98 National phase-out of methyl bromide in 
horticulture and commodities fumigation 
except in date use 

Dec-14 1,934,994   1,915,376  19,618  Financial 
completion to 
be iniated after 
settlement of all 
pending issues 

78th 
meeting 
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Code Project title Date 
completed 
(Actual) 

Approved 
funding plus 
adjustments 

as of  
31 December 
2014 (US$)

Funds 
disbursed as 

of  
76th meeting 

(US$) 

Balances 
committed as 

per  
76th  meeting 

(US$) 
 

Balances  
not-

committed as 
per  

76th  meeting 
(US$) 

Why any 
balances 

committed 
could not be 
returned? 

When they 
could be 

returned? 

Project 
subject to 
decision 

KEN/FUM/65/INV/52 Technical assistance for the final 
elimination of methyl bromide in post 
harvest sector 

Dec-14 287,700      283,181  4,519  Financial 
completion 
being iniated 

77th 
meeting 

 

MDN/PHA/67/INV/32 HCFC phase-out management plan (phase I, 
third tranche) (conversion from HCFC-141b 
to HFCs in the manufacture of polyurethane 
foam for the commercial refrigeration units, 
sandwich panels and insulated doors) 

Dec-14 136,955      129,371  7,584  MY 78th 
meeting 

 

NIR/PHA/62/INV/129 HCFC phase-out management plan (stage I, 
first tranche) 

Dec-13 550,000      541,863  8,137  MY 78th 
meeting 

 

SUD/FUM/71/PRP/31 Project preparation in the fumigants sector 
(post-harvest) 

Dec-14 30,000        28,540  1,460  Financial 
completion 
being iniated 

77th 
meeting 

 

TKM/PHA/62/INV/08 HCFC phase-out management plan (stage I, 
first tranche) 

 309,050      303,565  5,485  MY 78th 
meeting 

 

TUN/PHA/68/INV/54 Project preparation in the fumigants sector 
(high moisture dates) 

Dec-14 35,000        31,904  3,096  Financial 
completion 
being iniated 

77th 
meeting 

 

     199,653     
TOTAL           

FRANCE 

AFR/SEV/53/TAS/39 African customs enforcement networks for 
preventing illegal trade of ODS in the 
African sub-regional trade organizations 
(CEMAC, COMESA, SACU and UEMOA) 

Dec-14 75,000 
 
 
 

0 
 
 
 

 75,000 
 
 
 

To be offset 
against future 
projects  

  
ETH/PHA/51/PRP/17 Project preparation for a terminal phase-out 

management plan in the servicing sector 
Jul-10 30,000 

 
17,600 

 
 12,400 

 
To be offset 
against future 
projects    

IRA/PHA/45/INV/171 National CFC phase-out plan: 2005 annual 
implementation programme 

Jun-10 500,000 
 

352,019 
 

 147,981 
 

To be offset 
against future 
projects    

KEN/PHA/57/INV/46 Terminal CFCs phase-out management plan 
(third tranche) 

Mar-12 179,086 
 

41,053 
 

 138,033 
 

To be offset 
against future 
projects    

UGA/PHA/59/INV/15 Terminal phase-out management plan 
(second tranche) 

Apr-11 62,500 
 

56,929 
 

 5,571 
 

To be offset 
against future 
projects    

TOTAL      378,985    
ISRAEL 
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Code Project title Date 
completed 
(Actual) 

Approved 
funding plus 
adjustments 

as of  
31 December 
2014 (US$)

Funds 
disbursed as 

of  
76th meeting 

(US$) 

Balances 
committed as 

per  
76th  meeting 

(US$) 
 

Balances  
not-

committed as 
per  

76th  meeting 
(US$) 

Why any 
balances 

committed 
could not be 
returned? 

When they 
could be 

returned? 

Project 
subject to 
decision 

GLO/FUM/56/TAS/296 International methyl bromide compliance 
assistance workshop 

Dec-08 101,200 32,347  68,853 This amount 
will be due in 
cash and 
deducted from 
Israel’s bilateral 
contributions   

TOTAL      68,853    
 

ITALY 

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

Dec-11 259,713 257,036  2,677 To be offset 
against future 
projects 

 

 
CRO/FOA/60/INV/35 Phase-out of HCFC-141b from the 

manufacturing of polyurethane rigid and 
integral skin foams at Poly-Mix 

Dec-13 210,000 202,545  7,455 To be offset 
against future 
projects 

 

 
GHA/PHA/67/INV/35 HCFC phase-out management plan (stage I, 

second tranche) 
Dec-14 60,000 58,673  1,327 To be offset 

against future 
projects 

 

 
MOR/FUM/56/INV/62 Phase-out of methyl bromide used as a soil 

fumigant in the production of green beans 
and curcurbits (first tranche) 

Dec-14 310,000 306,267  3,733 To be offset 
against future 
projects 

 

 
SEN/PHA/57/INV/28 Terminal phase-out management plan for 

CFCs (second tranche) 
Dec-12 135,000 130,406  4,594 To be offset 

against future 
projects 

 

 
TOTAL      19,786    
 

GERMANY 

BOT/PHA/60/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out 
management plan 

Mar-14 150,000 148,206  1,794 To be offset 
against future 
projects  

 

 
TOTAL      1,794    
PORTUGAL          
GLO/SEV/47/TAS/269 Communication and cooperation support to 

Portuguese speaking countries (Angola, 
Cape Verde, East Timor, Guinea Bissau, 
Mozambique and Sao Tome and Principe) 

Jul-11 89,830 
 

47,743 
 

 
 

42,087 
 

This  amount 
will be due in 
cash and 
deducted from 
Portugal’s 
bilateral 
contributions 

 

 
TOTAL      42,087    
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    Annex II    

COMMITED AND NOT-COMMITED BALANCES HELD BY IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL AGENCIES FOR BY-DECISIONS PROJECTS 

 

Code Project title Financial 
date of 

completion 
per decision 

 

Approved 
funding plus 

adjustments as 
of 31 December 

2014 (US$) 
 

 

Funds 
disbursed as 

of  
76th meeting 

(US$) 

Balances 
committed 

as per 
76th meeting 

(US$) 

Balances not- 
committed as 

per  
76th meeting 

(US$) 

Why any balances 
could not be 
returned? 

When they 
could be 

returned? 

Project 
subject to 
decision 

UNDP 
IND/ARS/56/INV/423 Plan for phase-out of CFCs in the 

manufacture of pharmaceutical 
MDIs 

Dec-15 
 

8,082,267 7,839,990 242,277     

MDV/REF/38/TAS/05 Implementation of the RMP: 
awareness and incentive 
programme 

Jul-15 115,000 26,644 88,356     

PAK/ARS/56/INV/71 Plan for phase-out of CFCs in the 
manufacture of pharmaceutical 
MDIs 

Jul-15 449,996 128,440 321,556     

TOTAL     652,189     
UNEP 
IRA/PHA/63/TAS/200 HCFC phase-out management plan 

(stage I, first tranche) (refrigeration 
servicing sector) 

74th meeting 
 

262,000 107,965 94,035  

 

 73/21 

TOTAL     94,035     

UNIDO 

ARG/PHA/50/INV/150 National CFC phase-out plan: 2007 
work programme 

 1,103,500 1,075,670 27,830  Multi-year (MY) 78th meeting 70/7(b)(ii)a 

ARG/PHA/53/INV/152 National CFC phase-out plan: 2008 
work programme 

 1,167,350 768,048 399,302  MY 78th meeting 70/7(b)(ii)a 

EUR/REF/47/DEM/06 Demonstration project on the 
replacement of CFC centrifugal 
chillers (Croatia, Macedonia, 
Romania, and Serbia and 
Montenegro) 

73rd meeting 1,069,074 1,035,502 33,572  Financial completion 
to be initiated after 
settlement of all 
pending issues 

78th meeting 71/10(b)(ii) 

MOZ/FUM/60/TAS/20 
 

Technical assistance for the 
elimination of controlled uses of 
methyl bromide in soil fumigation 
 

Dec-15 
 

40,000 
 

         35,588 4,412  Financial completion 
to be initiated after 
settlement of all 
pending issues 

78th meeting 75/14(b) 
 

TOTAL     465,116     
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ITALY 
IND/ARS/56/INV/424 
 

Plan for phase-out of CFCs in the 
manufacture of pharmaceutical 
MDIs 
 

Dec-15 
 

2,000,000 
 

1,940,513 
 

59,487 
 

 

 

 

 
TOTAL     59,487      
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Annex III 
 

DETAILS ON COMPLETED PROJECTS AND BY-DECISION PROJECTS WITH RETURNED 
BALANCES FROM IMPLEMENTING AGENCIES 

 

Code Project Title Project costs 
returned 

(US$) 

Agency 
support 

costs (US$) 

Total Project 
subject to 
decision 

UNDP 
ARG/SEV/65/INS/168 Extension for institutional strengthening project (phase VII: 

1/2012-12/2013) 
214 16 230  

BGD/FOA/62/INV/38 Conversion from HCFC-141b to cyclopentane technology in 
manufacturing refrigeration equipment insulation foam at 
Walton Hi-Tech Industries Limited 

4,763 357 5,120  

BGD/SEV/61/INS/37 Renewal of the institutional strengthening project (phase VI) 1,140 86 1,226  
BRA/DES/57/PRP/288 Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 

management and disposal 
6,730 505 7,235  

BRU/REF/44/TAS/10 Implementation of the RMP: technical assistance for the 
refrigeration service and MAC sectors 

553 41 594  

COS/FUM/59/INV/43 Total methyl bromide phase-out used as a fumigant in melons, 
cut flowers, bananas, tobacco seedbeds and nurseries, 
excluding QPS applications (tranche V) 

1,587 119 1,706  

CPR/REF/60/DEM/498 Demonstration project for conversion from HCFC-22 
technology to HFC-32 technology in the manufacture of 
commercial air-source chillers/heat pumps at Tsinghua Tong 
Fang Artifical Environment Co. Ltd. 

1 0 1  

CUB/SEV/65/INS/47 Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2012-12/2013) 

117 9 126  

DOM/FOA/61/INV/46 Conversion from HCFC-141b in the manufacture of 
polyurethane rigid insulation foam for commercial 
refrigerators 

-1 0 -1  

GUY/PHA/63/INV/21 HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 2 0 2  
IDS/SEV/65/INS/197 Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 

1/2012-12/2013) 
1,517 114 1,631  

IRA/PHA/63/INV/204 HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(foam sector plan: one foam systems house) 

225,500 16,913 242,413  

SRL/SEV/67/INS/42 Extension of the institutional strengthening project (phase IX: 
1/2013-12/2014) 

1,100 77 1,177  

SWA/PHA/63/INV/19 HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) -1 0 -1  
VEN/SEV/68/INS/122 Renewal of institutional strengthening project (phase XI: 

1/2013-12/2014) 
24 2 26  

TOTAL  243,246 18,239 261,485  

UNEP 
GLO/SEV/65/TAS/313 Compliance Assistance Programme: 2012 budget -12,171 -974 -13,145  
LAO/PHA/55/PRP/19 Preparation of a HCFC phase-out management plan 8,284 1,077 9,361 70/7(b)(iii) 
MON/PHA/55/PRP/14 Preparation of a HCFC phase-out management plan 10,000 1,300 11,300 70/7(b)(iii) 
TOTAL  6,113 1,403 7,516  
UNIDO 
ALG/DES/59/PRP/74 Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 

management and disposal 
5,538 415 5,953 

 
ARG/SOL/41/INV/137 Plan for phase-out of ODS in the solvent sector -420 -31 -451  
BEN/PHA/63/INV/26 HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 90 7 97  
BHE/SEV/65/INS/25 Extension of the institutional strengthening project (phase III: 

3/2012-2/2014) 
-5 0 -5 

 
CPR/REF/61/DEM/502 Demonstration sub-project for conversion of room 

airconditioning compressor manufacturing from HCFC-22 to 
propane at Guangdong Meizhi Co. 

-60 -4 -64 

 
CPR/REF/61/DEM/503 Demonstration sub-project for conversion from HCFC-22 to 

propane at Midea Room Air-conditioning Manufacturing 
Company 

1,348 101 1,449 

 
ECU/FUM/65/INV/57 Technical assistance to eliminate the remaining consumption 

of methyl bromide to be in compliance with the total phase-
out 

-53 -4 -57 

 
ECU/PHA/65/INV/58 HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 31 3 34  
EGY/PHA/60/INV/101 National CFC phase-out plan (fourth and fifth tranches) 0 1,385 1,385  
EGY/SEV/67/INS/115 Extension of the institutional strengthening project (phase IX: 

1/2013-12/2014) 
323 23 346 
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Code Project Title Project costs 
returned 

(US$) 

Agency 
support 

costs (US$) 

Total Project 
subject to 
decision 

EQG/PHA/65/INV/06 HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 38 3 41  
GLO/SEV/63/TAS/307 Mobilizing co-financing for Multilateral Fund funded projects 

based on the "Monetization" of their climate benefits 
728 66 794 

 
GUA/PHA/68/INV/45 HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 526 39 565  
IND/PHA/45/INV/385 CTC phase-out for the consumption and production sectors: 

2005 annual programme 
-469 -35 -504 

70/7(b)(ii)c 
LEB/DES/61/PRP/72 Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 

management and disposal 
397 30 427 

 
LIB/PHA/54/INV/28 National ODS phase-out plan: 3rd tranche -7 -1 -8 70/7(b)(ii)a 
LIB/SEV/59/INS/31 Renewal of institutional strengthening project (phase II) -155 -12 -167  
MDN/PHA/67/INV/33 HCFC phase-out management plan (phase I, third tranche) 7,105 533 7,638  
MEX/ARS/63/INV/156 Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b in aerosol 

manufacturing at Silimex 
22 2 24 

 
MOG/PHA/58/INV/06 Terminal phase-out plan for CFCs (second tranche) 14 1 15 71/11(b) 
MOG/PHA/63/INV/08 HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) -68 -5 -73  
MOR/FUM/62/INV/66 Phase-out of methyl bromide used as a soil fumigant in the 

production of green beans and cucurbits (second tranche) 
174 13 187 

 
OMA/PHA/65/INV/24 HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 

(technical assistance for the foam sector) 
574 43 617 

 
TUN/PHA/68/INV/54 National ODS phase-out plan (second tranche) 51,571 3,868 55,439 71/11(b) 
TUR/SEV/64/INS/98 Extension of institutional strengthening project (phase V) 6,222 467 6,689  
UGA/PHA/68/INV/17 HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 23 2 25  
URU/REF/60/PRP/55 
 

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector) 
 

-27 -2 -29 70/7(b)(iii) 
 

TOTAL   73,462 6,907 
 

80,369 
 

 

WORLD BANK 

GLO/REF/47/DEM/268 
 

Global chiller replacement project (China, India, Indonesia, 
Malaysia and Philippines) 
 

481,628 
 

36,122 
 

517,750 71/10(f)(iii) 
The balance 
returned 
represents 
funding not 
utilized in the 
India  

TOTAL  481,628 
 

36,122 
 

517,750  

 Note: Adjustment to previous returns made at the 74th and 75th meeting.  
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