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  مقدمة
  
.  ت عليها أمانة الصندوق   وافقأشارت بها الوكاالت المنفذة و    تقدم هذه الوثيقة موجزا للتعديالت المالية التي          .1
 عشـر شـهرا     يثنفترة اال   ذات األرصدة المحتجزة لمدة تزيد على      يعرامن المش بيانات إحصائية   الوثيقة  تشمل  و

لى شكل اإلبالغ الذي أعد     تستند إ ة  قدموالبيانات الم .  28/7 يقتضيه المقرر    كما المشروع،   تمامبعد إ المسموح بها   
 ،)ب (41/92 للمقـرر    وطبقا.  الملتزم بها  وتشمل كال من مبالغ األرصدة الملتزم بها وغير          31/2عمال بالمقرر   

 كما سجلت في وثيقـة    تبين هذه الوثيقة أيضا مستوى الموارد المتاحة للجنة التنفيذية في شكل نقدية وسندات إذنية               
النحو المذكور  على   مشاريع األموال المعادة من      مبلغ ازائد ،(UNEP/OzL.Pro/Excom/56/3) حالة المساهمات 

لمـواد الهيـدرو    زالة ا إلخطة إدارة   مشروع جار والمقدمات    إضافة األرصدة المعادة من     بو.  في تقرير األرصدة  
 بما فـي    ة أمريكي اتدوالر 1.230.604 تقريراألرصدة التي يتناولها هذا ال    مجموع  بلغ  ي،   كلورو فلورو كربونية  

 وعلى الرغم من أنه لم، يكن من العادة تقديم معلومات عن األرصدة التي قد تكـون محتجـزة    .ذلك تكاليف الدعم  
 تقديم صورة كاملة عن الوضـع للجنـة         سعيا الى ، أدرجت األمانة بعض البيانات عن ذلك        لوكاالت الثنائية لدى ا 

  .التنفيذية
  

  الخمسين  والسادس إلى االجتماع المعادةالمبالغ 
  
 ادوالر 1.124.367أن ما مجموعـه       بوالوكاالت الثنائية   تشير المعلومات المقدمة من الوكاالت المنفذة         .2

دوالر  1.055.000 يعـاد منهـا   . الخمسين و السادس االجتماع    إلى  سيعاد ،تثناء تكاليف دعم الوكالة   باس،  اأمريكي
وافـق عليهـا    التى فلورية كربونيةكلورية  عن إعداد المشاريع الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو   أمريكي

  .االجتماع الرابع والخمسين
  

  1الجدول 

 )بالدوالر األمريكي ( الخمسين  والسادسى االجتماع  إلتهاعادإ مقررالمبالغ ال
 

مبالغ من مشروعات الوكالة
  منتهية

مبالغ من مشروعات
 مغلقة

مبالغ من مشروعات
 جارية

مبالغ عائدة من خطط
إدةارة إزالة 

الهيدروكلوروفلورو 
 كربون

مجموع المبالغ التي 
ستعاد إلى االجتماع 
  السادس والخمسين

  0  0  10.698  يوئنديبي
  

257.000  $267,698  

  408.000  0  0  35.000  يونيب
  

$443,000  

   6.418  يونيدو
 

0  0  390.000  $396,418  

  0  0  0  0  0  البنك الدولي 

  0  0   52.116  المجموع الكلي
  

1.055.000   $1,107,116  

  
يونيـب  ، أعاد يوئنـديبي، و    )ه(و) د (54/28و) د(و) ج (54/23و) د(و) ج (54/18ومتابعة للمقررات     .3

 خطـة إدارة    االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية كمقدمات إلعداد      ويونيدو كامل المبالغ التي ووفق عليها في        
ألربعـة مشـاريع     غير أن يوئنديبي كان قد صرف أو التزم بأموال           .إزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية     
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 9.900 قـدره    منفق بمبلغ   CPR/PHA/55/PRP/464،مسين  ووفق على اثنين منها في االجتماع الخامس والخ       
 دوالر أمريكي، باالضافة إلى مشروعين 8.000 قدره منفق  بمبلغ BRA/PHA/55/PRP/283 دوالر أمريكي و

)  دوالر أمريكـي   11.700المبلغ المنفـق    (للهند  إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية          
  . دوالرا أمريكيا قدما للموافقة في هذا االجتماع13.567المبلغ المنفق (اإلسالمية إيران وجمهورية 

  
   ذات األرصدة حسب سنة االنتهاء المشاريع

 الوكاالت المنفذة، والسنوات التي     ما زالت محتجزة لدى    ذات األرصدة التي     المشاريع عدد   2يبين الجدول     .4
 10.296.538مجموعها  بلغت في   الوكاالت المنفذة كان لديها أرصدة      ويبين الجدول أن    .  المشاريعت فيها هذه    تم

  شهرا عشراالثنى خاللعلى األقل ( 2007  أيلول/سبتمبر 30 انتهت منها حتى نهاية مشاريعدوالرا أمريكيا عن 
  ).األخيرة

  
  2الجدول 

   المشروعانتهاء حسب سنة حتجزةمالاألرصدة 
 

رصدة حسب الوكالةعدد المشروعات وقيمة األ  
 المجموع البنك الدولي يونيدو يونيب يوئنديبي

نتهاءسنة اال  

 دوالر أمريكي العدد دوالر أمريكي العدد دوالر أمريكي العدد دوالر أمريكي العدد دوالر أمريكي العدد

2002 1 2.356 1 44.710 0 0 0 0 2 47.066 

2003 6  9.812 5 124.796 0 0 3 1.226.729 14 1.361.337 

2004 6  23.146 19 383.280 4 586.437 3 1.531.802 32 2.524.665 

2005 9  259.403 18 367.230 4 37.080 4 794.760 35 1.458.473 

 2006 يناير 1
 سبتمبر 30إلى 
2006 

6  118.066  25 402.149 0 0 0 0 31 520.215 

 انتهتمشاريع 
ن خالل السنتي
  الماضيتين

28 412.783 68 1.322.165  8 623.517 10 3.553.291 114 5.911.756 

 2006 أكتوبر 1
 سبتمبر 30إلى 
2007 

32 1.335.165  47 1.497.875  26 1.453.409  1 98.333  106 4.384.782 

 10.296.538 220 3.651.624 11 2.076.926 34 2.820.040 115 1.747.948 60 يفرعالمجموع ال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مشاريع ملغاة

 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 ريةمشاريع جا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  محولةمشاريع 

 10.296.538  220 3.651.624 11 2.076.926 34 2.820.040 115 1.747.948 60  المجموع
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أن تواصـل رصـد الشـرائح        أمانة الصندوق    منطلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين          .5
  .)(2)) ب(47/50المقرر ( المشاريعيذ وأرصدة  التنفاتتأخيرعن  سياق وثائق السنوية المتعددة السنوات في

  
نسب في  يو) دوالرا أمريكيا  3.651.624 (رصيد مبلغ عنه من هذه األرصدة      البنك الدولي أعلى     ويحتجز  .6

ا دوالر 1.747.948 ويحتفظ يوئنديبي برصيد يبلغ فـي مجموعـه          .  إلى شرائح سنوية متعددة السنوات     مجموعه
برصيد يبلغ يونيدو حتفظ يو ،متعددة السنواتتفاقات  الادوالرا أمريكي 1.147.816 منه مبلغ وقدره نسبأمريكيا، ي

 اتفاقـات متعـددة     إلـى دوالرا أمريكيـا     1.301.264 منه مبلغ    نسبيدوالرا أمريكيا    2.076.926  مجموعه في
دوالرا  180.026 منـه مبلـغ   نسب يا أمريكيادوالر 2.820.040 قدره مبلغ   رصيد عن نيبيو ال وأبلغ.  السنوات
يليه ) 115(قية  ذات األرصدة المتبالمشاريع يونيب لديه أعلى عدد من ولكن.  متعددة السنواتإلى اتفاقات أمريكيا 

  .)11(والبنك الدولي ) 34(يونيدو ، و)60(يوئنديبي 
  
 موالمعظم األ تنسب  و . متبقيةرصدة   أ ولديها  ماضيتين سنتين خاللانتهت   مشاريعجميع الوكاالت   لدى  و  .7
المبلغ عنها والبالغ  البنك الدولي مشاريعإلى  )دوالرا أمريكيا 5.911.756دوالرا أمريكيا من أصل  3.553.291(

يبلـغ  و،   ماضيتين سنتين  إنتهت خالل   مشروعا 68ولدى يونيب    .ماضيتين  سنتين خاللانتهت   مشاريع 10 عددها
بقاء األرصدة  وقد طلب من الوكاالت توضيح السبب في        . ا أمريكي ادوالر 1.322.165  المتبقية مجموع أرصدتها 

  .الملتزم بها للمشاريع المنتهية خالل ثالث سنوات ماضية
  
 لبعض المشاريع التي الختاميةأوضح يونيب أنه مازال يتعرض لمصاعب في الحصول على المصروفات       .8

وبالنسبة لمشاريع التعزيز المؤسسي، لم ترد بعد التقارير النهائيـة          . ةنفذت في البلدان التي تعاني من مشاكل إداري       
وعملية جرد المعدات المعمرة، ولم تستوف جميع المتطلبات المبينة في االتفاقات المبرمة مع الشركاء حتى يتـاح                 

ـ   تسددوفي بعض الحاالت،    . لليونيب تسجيل المصروفات الختامية وتسوية اإللتزامات      ة لليونيـب    المكاتب القطري
طويلة في الحصول على اإلشـعارات الماليـة        مدفوعات نيابة عن يونيب، وتتعرض في بعض األحيان لتأخيرات          

 يونيب أن يسوي اإللتزامات إلى أن يتلقى هذه اإلشعارات وقد زادت أرصدة يونيـب               واليستطيع. لهذه المدفوعات 
  . مليون دوالر أمريكي1.3والر أمريكي إلى  مليون د1.2 سنتين ماضيتين من خاللعن المشاريع المنتهية 

  
ـ    دوالرا أمريكيا 412.783 أن األرصدة البالغ مجموعها       يوئنديبي وشرح  .9 ذتها  نشـأت عـن مشـاريع نف

اإلبالغ عنها باعتبارها   وأوضح أنه ما لم تعد الحكومة هذه األرصدة، اليمكن إعادتها إلى الصندوق أو              . الحكومات
تعيد الحكومة األموال إليه حيـث       أن    سيظل لديه مبلغا قيد التحصيل في سجالته إلى        أرصدة غير ملتزم بها حيث    

 تقدم الحكومة   يجري عندئذ إعادتها إلى الصندوق المتعدد األطراف استنادا إلى حالة المشروع المنتهية ماليا أو أن              
  .يوئنديبي تسجيل مصروفات إضافية في حسابات تقريرا ماليا بطلب

  
 أنه من بين المشاريع الثمانية التي لديها أرصدة ملتزم بها، أربعة منها عبارة عن شرائح                دو يوني وأوضح  .10

األرصدة المتبقية بالكامل قبل االنتهاء من هذه الشرائح من الناحية          وسوف يتم استخدام    . لمشاريع متعددة السنوات  
 ، LIB/REF/32/INV/03،CPR/FOA/34/INV/376بثالثة مشـاريع هـي   وتتعلق معظم األرصدة المتبقية . المالية

CPR/FOA/36/INV/387 النظيـرة   اإلفراج عن الرصيد المتبقي في المشروع الليبي بمجرد أن توقع الجهة             ويمكن
، كما أبلغ االجتماعين السـابقين، مازالـت        وفيما يتعلق بالمشروعين الصينيين فإن المفاوضات     . على المدفوعات 

  .امات التعاقديةجارية مع المقاول للوفاء بااللتز
  

 ذلـك   عـن  ل كثيرا ـيق مليون دوالر أمريكي     3.55ي البالٍغ   ـوالمبلغ الملتزم به المتبقي لدى البنك الدول        .11
أن الرصـيد   وحدد البنـك    ).  مليون دوالر أمريكي   4.25(ن  ـ والخمسي اع الخامس ـالذي كان قائما خالل االجتم    
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وكمـا  . السـنوات ن خطط سنوية سابقة لعشرة مشاريع متعددة         مليون دوالر أمريكي يتعلق بشرائح م      3.55البالغ  
أشير في السابق، فإن االفتراض يتمثل في أنه عندما تستوفى البلدان أهداف األداء الخاصة بها وفقا لالتفـاق مـع                    

ح وقد سجلت مواعيد استكمال هـذه الشـرائ       . على الشريحة التالية للخطط السنوية    تجري الموافقة   . اللجنة التنفيذية 
. على الشرائح التالية فـي غضـون عـام        وفقا لذلك في سجل الجرد لدى األمانة حيث يكون من المقرر الموافقة             

ويتألف تمويل هذه الشرائح من     . لمادة الكلورو فلورو كربو،   وتتعلق تسع من الشرائح العشرة بخطط إزالة وطنية         
وفي العديد من الحاالت،    . خالل فترة زمنية  أسرها  مساهمة في خطة اإلزالة الوطنية لمادة الكلورو فلورو كربون ب         

 تمثل  ،وفي حاالت أخرى  . أو يلتزم به جزئيا لهذين البلدين     مثلما الحال بالنسبة الكوادور والفلبين، يلتزم بالرصيد،        
 أعيد أو سوف يعاد تخصيصها لمكون مشروع آخر من خالل استخدام قاعـدة المرونـة فـي                  األرصدة وفورات 

  .اللجنة التنفيذية االتفاقات مع 
  
  

 غير الملتزم بها  األرصدة الملتزم بها و
  

  :لوكاالت المنفذة األربعم بها باغير ملتزوفيما يلي بيان بمستوى األرصدة المصنفة على أنها ملتزم بها   .12
  

   ذات األرصدة حسب الوكالة للمشاريعملتزم بها الاألرصدة الملتزم بها واألرصدة غير 
  )ريكيبالدوالر األم(

  المجموعأرصدة غير ملتزم بها أرصدة ملتزم بها الوكالة

  1.747.948 - 1.747.948  يوئنديبي

 2.820.040 84.446 2.735.594  يونيب

 2.076.926 740.630 1.336.296  يونيدو

 3.651.624 - 3.651.624  البنك الدولي 

 10.296.538 825.076 9.471.462  المجموع
  
  

المنتهية تبلغ قيمة األرصدة  المشاريعدوالرا أمريكيا من  10.296.538 البالغمالي جاإلرصيد المن   .13
دوالرا  825.076 ومبلغ، ) أن هذه األموال يتوقع إنفاقهامما يعني(دوالرا أمريكيا  9.471.462الملتزم بها 

عادة األرصدة غير الملتزم ويتطلب األمر قيام الوكاالت المنفذة باإلبالغ عن أسباب عدم إ.  غير ملتزم بهأمريكيا
  .)(2)) أ (31/2المقرر ( إعادتها موعد واإلشارة إلى بها في غضون المهلة الزمنية المقررة،

  
العدد اإلجمالي  انخفضوقد . ملتزم بهاغير أرصدة أي  وليس لديه. اتهي مشروعا من60يوئنديبي لدى و  .14

مبلغة  مشروعا 60 إلى والخمسينالخامس  االجتماع مبلغة إلىمشروعا  64من المتبقية ذات األرصدة للمشاريع 
 إلى ا أمريكيادوالر 2.185.375ألرصدة من لشامل لمستوى االوانخفض . نيالخمس والسادس االجتماع إلى

  .ا أمريكيادوالر 1.747.948
  

 العدد زادوقد . دوالرا أمريكيا 84.446 تبلغ ملتزم بهاغير أرصدة وا تهي مشروعا من115يونيب لدى و  .15
 115 إلى  والخمسينالخامس االجتماع مبلغة إلىمشروعا  113من المتبقية  ذات األرصدة للمشاريعاإلجمالي 
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مليون  2.776.592من المتبقية ألرصدة لشامل لمستوى اال زاد و. نيالخمس والسادس االجتماع مبلغة إلىمشروعا 
  . دوالر أمريكيمليون  2.82 إلى ا أمريكيادوالر

  
 انخفضوقد . ا أمريكيادوالر 740.630 وأرصدة غير ملتزم بها تبلغ منتهية مشروعا 34يونيدو لدى   .16

 34 إلى  والخمسينالخامس االجتماع مبلغة إلى مشروعا 35من المتبقية  ذات األرصدة للمشاريعالعدد اإلجمالي 
 ادوالر 1.159.398من المتبقية ألرصدة لشامل لمستوى اال زاد و،نيالخمس والسادس االجتماع مبلغة إلىمشروعا 
الملتزم بها سوف تعاد الى الصندوق  وأوضح يونيدو أن األرصدة غير .ا أمريكيادوالر 2.076.926 إلى اأمريكي

  .المتعدد األطراف بعد االنتهاء من المشاريع من الناحية المالية
  

، يةنته ملمشاريعملتزم بها الرصدة من األدوالرا أمريكيا  3.651.624ما مقداره  البنك الدولي ويحتجز  .17
وانخفض العدد اإلجمالي .   وليس لديه أي أرصدة متبقية غير ملتزم بها.  متعددة السنواتلمشاريع  كلهانتوكا

 مشروعا مبلغة 11 والخمسين إلى الخامس مشروعا مبلغة إلى االجتماع 12 من  ذات األرصدة المتبقيةللمشاريع
 ا أمريكيادوالر 4.253.674من المتبقية ألرصدة لشامل لمستوى ا والخمسين، وانخفض الالسادسإلى االجتماع 

و يقدم المرفق أألول معلومات إضافية عن األرصدة الملتزم بها وأألرصدة غير .ا أمريكيادوالر 3.651.624إلى 
  الماتزم بها بحسب الوكالة

  
  ةعم الوكالتكاليف د

  
أن تعيد جميع تكاليف دعم  المنفذة من الوكاالتماعها الخامس والثالثين طلبت اللجنة التنفيذية في اجت  .18

ينبغي ،  هذه من تكاليف الدعموفي حالة الصرف.  المشاريع المنتهية المرتبطة باألموال المتبقية من ةالوكال
قدره مبلغا أن  4ويبين الجدول )).  ك(35/13المقرر ( للوكاالت المنفذة أن تقدم تفسيرا وتعيد رصيد األموال

 مبلغ بما في ذلك. الخمسين والسادس إلى االجتماع سيعاد ةا أمريكيا من تكاليف دعم الوكالدوالر 123.488
كما .  كربونية إزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية من المبالغ المعادة من خطة إدارةدوالرا أمريكيا 101.565

  .  من البنك الدولي من تمويل الوحدة األساسية أمريكيا دوالرا17.251 قدره +ايتضمن مبلغا معاد
  

، أعاد يوئنديبي ويونيب ويونيدو المبلغ الكامل الذي ووفق 54/28 و54/23 و54/18ومتابعة للمقررات   .19
 للجنة التنفيذية كمقدمات لتكاليف الدعم إلعداد خطة إدارة إزالة مادة الهيدرو عليه خالل االجتماع الرابع والخمسين

 ألربعة مشاريع  أو التزم بهاقد صرف أموال تكاليف دعم البرنامج أنه وأبلغ يوئنديبي. فلورية كربونيةكلورية 
 دوالرا أمريكيا 743 انفق مبلغ  حيث)CPR/PHA/55/PRP/464( االجتماع األخير  منها خاللووفق على اثنين

 ) من تكاليف الدعممريكي دوالر أ600  التزم بمبلغ حيث BRA/PHA/55/PRP/283 من تكاليف الدعم، و
إعداد مشروع خطة إدارة إزالة مادة الهيدرو كلورية فلورية (ومشروعين قدما لنظر اللجنة خالل هذا االجتماع 

 دوالرا 878أنفق ( من تكاليف الدعم، وللهند  أمريكيادوالرا 1.018إنفاق ( لجمهورية إيران اإلسالمية كربونية
  ).أمريكيا من تكاليف الدعم
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  4-ول الجد
  

  )بالدوالر األمريكي( والخمسين السادستكاليف الدعم اإلداري المعادة إلى االجتماع 
 

 مشاريعمبالغ من  الوكالة
 منتهية

مبالغ من 
   ملغاةمشاريع

مبالغ من 
  جاريةمشاريع

 من سمعادة
 خطة إدارة
HPMP  

مجموع المبالغ التي ستعاد إلى
 الخمسينالسادس واالجتماع 

 $ 20.581  $ 19.275  0  0 1.306  يوئنديبي
 $ 55.840 $ 53.040  0  0 2.800  يونيب
 $ 29.816 $ 29.250  0  0 566  يونيدو

 $ 17.251  0  $ 17.251  0  0  البنك الدولي 
 $ 123.488 $ 101.565 $ 17.251  0 4.672  المجموع

  
  

. فيها هذه المشاريع األرصدة التي تحتجزها الوكاالت الثنائية والسنوات التي انتهت 5يعرض الجدول   .20
أي خالل االثني عشر شهرا األخيرة  (2007 سبتمبر أيلول 30حتى ويبين الجدول أنه بالنسبة للمشاريع المنتهية 

 أن 5 ويبين الجدول  دوالرا أمريكيا617.117، وكان لدى الوكاالت المنفذة أرصدة يبلغ مجموعها )على األقل
 دوالرا أمريكيا مع  457.254منتهية خالل العامين السابقين تبلغ  الوكاالت الثنائية تحتفظ بأرصدة لمشاريع

  . أمريكيا دوالرا237.336المبالغ حيث يبلغ هذا الرصيد احتفاظ فرنسا بأكبر 
  
  

  5-الجدول 
  

  األرصدة التي تحتجزها الوكاالت الثنائية
 

Year 
Completed 

1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 1 
 -يناير
30 

  سبتمبر
2006  

مجموع 
المشاريع 
المنتهية خالل

العامين 
 السابقين

 أكتوبر 1
2006- 

سبتمبر 
2007 

 

 المجموع

 $66.262 $24.100 $42.162       $42.162   استراليا
 $7.000 $7.000          كندا
  $273.953  $36.617 $237.336   $56.615 $118.205  $851 $39.050  $20.966  $1.649 فرنسا
  $30  $30          ألمانيا
 $92.792 $92.116  $676   $676      ايطاليا
 $43.497  $43.497       $43.497  الدنمارك
  $76.730   $76.730  $76.730       فنلندا
 $56.853   $56.853 $541 $377 $6.349 $18.670 $30.916    اليابان
  $617.117 $159.863  $457.254 $541 $133.722 $125.230 $19.521 $69.966 $63.128 $43.497  $1.649 المجموع

  
  

وخالل االجتماع األخير، أكدت فرنسا على أنه ليس لديها اعتراض على رغبة جمهورية افريقيا الوسطى   .21
  CAF/REF/34/TRA/08، CAF/REF/34/TRA/09(إلغاء مشاريع خطتها الخاصة بإدارة غازات التبريد 

ولم تستطع فرنسا أن تحدد األموال المتبقية تحت . ادة األموال المتبقيةأو على إع) CAF/REF/34/TAS/10و
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فرنسا أية معلومات مالية فيما يتعلق باحتمال إلغاء مشاريع خطة إدارة غازات التبريد كما لم تقدم . هذه المشاريع
 وخالل )IVC/REF/37/INV/17 و  IVC/REF/24/TAS/10، IVC/REF/37/TAS/16(في كوت ديفوار 

االجتماع السادس جتماع األخير، أشارت فرنسا إلى أنها سوف توضح الموقف فيما يتعلق بتحويل األموال خالل اال
  .وقت إعداد هذه الوثيقةولم تقدم فرنسا أية معلومات مستكملة لألمانة عن هذه المسألة . والخمسين للجنة التنفيذية

  
  

  الخمسين والسادسمجموع الموارد المتاحة لالجتماع 

خزانة كان لديه ال، إلى أن أمين 2008 تشرين األول/ أكتوبر 3تشير حالة المساهمات والمدفوعات في   .22
ويبلغ المستوى اإلجمالي لألرصدة . دوالرا أمريكيا في شكل نقدية وسندات إذنية 99.836.498بلغ ي متاحرصيد 

 الهيدرو آلورية فلورية  مادةإدارة إزالة مة لخطة والمقدةبما في ذلك تكاليف دعم الوكالالمعادة من الوكاالت المنفذة 
  الهبدرو كلوربة فلورية كربونية مادةدعم الوكالة والمقدمات لخطة إدارة إزالة في ذلك تكاليف بما آربونية،

 تشرين األول/ أكتوبر 3وبذلك يكون المستوى اإلجمالي من الموارد المتاحة في .  ت أمريكيةدوالرا1.230.604
وتناقش الوثيقة . دوالرا أمريكيا101.067.102الخمسين  والسادسفقات اللجنة التنفيذية في اجتماعها لموا 2008
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/12)" المشاريععرض عام للمسائل التي ظهرت أثناء استعراض : "بعنوان

  . والخمسين، في ضوء قيمة الموافقات المحتملةالسادسة لالجتماع احمسألة الموارد المت
  

  تعليقات
  

 يتعلق نحو ذات أرصدة متبقية في هذا التقرير، لمشاريع مليون دوالر أمريكي 10.3من مبلغ   .23
دوالرا  3.651.674 يخضع مبلغمتعددة السنوات، ومن هذا المبلغ التفاقات البا دوالرا أمريكيا 6.280.730

  .لتنفيذ البنك الدوليأمريكيا 
  

 األرصدة مقابل الموافقات القادمة أو إعادة األرصدة عن مشاريع التعاون قيد ولدى الوكاالت الثنائية خيار  .24
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في أن تطلب من الوكاالت الثنائية .  في شكل مدفوعات نقدية للصندوقالثنائى

  .اإلبالغ عن تصرفهم في هذه األرصدة
  

أن تخصم المبالغ الموافق عليها مقدما إلعداد المشاريع الذي ينص على ) د (54/23وتمشيا مع المقرر   .25
المقدمة من يوئنديبي إلى االجتماع الرابع والخمسين من أي مبالغ يوافق عليها لمشاريع إعداد خطة إدارة إزالة 

المنفقة أو الملتزم بها كمقدمات لخطة مادة الهيدرو كلورية فلورية كربونية في المستقبل، سوف تسجل األموال 
ي التقرير المرحلي للوكالة مقابل المقترح الخاص إدارة إزالة مادة الهيدرو كلورية فلورية كربونية في المستقبل ف

  .بمشاريع خطة إدارة إزالة مادة الهيدرو كلورية فلورية كربونية للبلدان التي ووفق لها على هذه المشاريع
  
  

  توصيات 
  

  :فيترغب اللجنة التنفيذية قد   .26
  

 األرصدة وتوافر الموارد في الوثيقةعن تحيط علما بالتقرير  أن  )ا(
UNEP/OzL.Pro/Excom/56/4   ؛  
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 السادس الوكاالت المنفذة إلى االجتماع األموال التي تعيدهاتحيط علما بصافي مستوى أن   )ب(

  ومقدمات لخطةالمشاريع من أصل أرصدة دوالرا أمريكيا 1.107.116 بلغيوالذي الخمسين و
دوالرا  267.698 إعادة مبلغ ذلكويشمل . ة إزالة مادة الهيدرو كلورية فلورية كربونيةإدار

من دوالرا أمريكيا  396.418 و   من يونيب أمريكيدوالر 443.000 و ،يوئنديبيأمريكيا من 
  ؛يونيدو

  
ماع  الوكاالت المنفذة إلى االجتالتي تعيدهاتحيط علما بالمستوى الصافي لتكاليف الدعم أن   )ج(

المقدمة دعم ال أرصدة تكاليف من أصل دوالرا أمريكيا 123.488 بلغيوالذي الخمسين  والسادس
 إعادة مبلغ ويشمل ذلك. كربونية وخطة إدارة إزالة مادة الهيدرو كلوريه فلورية للمشاريع
دوالرا  29.816  و،يونيبدوالرا أمريكيا من  55.840 و،يوئنديبيدوالرا أمريكيا من  20.581

  ؛دوالرا أمريكيا من البنك الدولي 17.251، و يونيدومريكيا من أ
  
دوالرا  5.911.756مجموعها تبلغ في الوكاالت المنفذة أرصدة لدى  بأنه كانتحيط علما أن   )د(

 412.783 ذلكويشمل . خالل سنتين سابقتين انتهت تكاليف الدعم من مشاريع باستثناء ،أمريكيا
دوالرا  623.517 و،يونيبدوالرا أمريكيا من  1.322.165  و،ييوئنديبدوالرا أمريكيا من 

  من البنك الدولي؛دوالرا أمريكيا  3.553.291 و ،يونيدومريكيا من أ
  
  617.117 يبلغ مجموعهالدى الوكاالت الثنائية أرصدة من مشاريع منتهية أن تحيط علما بأن   )ه(

  ؛ باستثناء تكاليف الدعمدوالرا أمريكيا
  
 من دوالر أمريكيا 457.254لدى الوكاالت الثنائية أرصدة يبلغ مجموعها يط علما بأن تحأن   )و(

 من استراليا دوالرا أمريكيا  42.162ويشمل ذلك . مشاريع منتهية خالل السنتين السابقتين
دوالرا  43.497 دوالرا أمريكيا من ايطاليا و676 من فرنسا و دوالرا أمريكيا237.336و

  ؛دوالرا أمريكيا من اليابان 56.853 من فنلندا ودوالرا أمريكيا 76.730 وارك من الدنمأمريكيا
  
 المشاريع المنتهية ذات المقترح إزاءأن تطلب من الوكاالت الثنائية إبالغ اللجنة بتصرفهم   )ز(

   والخمسين؛السابعاألرصدة خالل االجتماع 
  
هية ذات األرصدة للوكاالت الثنائية أن تطلب من األمانة االستمرار في رصد المشاريع المنت  )ح(

  .تقرير للجنةورفع 
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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 

2007 (US$) 

Obligated 
Balance as 

per 56th 
Meeting 

(US$) 

Unobligate
d Balance 
as per 5th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligate
d balances 
could not 

be 
returned? 

When 
they 

could be 
returned? 

         

BAH/REF/43/PRP/13 Project preparation for a refrigerant management plan update COM Dec-06 24,000 1,463    
BDI/ARS/35/INV/09 Phase-out of CFC-11 and CFC-12 mixture in the manufacture of insecticides by 

conversion to hydrocarbon propellant at Fadi, S.A. (Fabrication d'insecticide et de 
product chimique) 

COM Dec-03 128,900 180    

BGD/ARS/50/PRP/24 Formulation of a phase-out project in the MDI sector COM Apr-07 30,000 7,050    
BGD/SEV/35/INS/13 Renewal of the institutional strengthening project (phase III) COM Dec-04 100,000 2,099    
BHU/PHA/50/PRP/09 Project preparation for a terminal phase-out management plan in the refrigeration 

servicing sector 
COM Mar-07 15,000 15,000    

BHU/REF/45/TAS/06 Implementation of the RMP: technical assistance in the refrigeration servicing 
sector 

COM Dec-06 45,000 178    

BKF/REF/32/TAS/11 Implementation of the RMP: Incentive programme for the commercial and 
industrial refrigeration end-user sector 

COM Dec-06 132,250 9,122    

BKF/REF/34/TAS/13 Implementation of the RMP: Monitoring the activities in the RMP COM Dec-06 16,350 16,350    
BRA/REF/28/INV/132 Phase-out of CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators 

and freezers by conversion to cyclo-pentane and HCF-134a at Metalurgica Venan 
Ltda. 

COM Mar-04 741,800 6,793    

CHI/REF/42/PRP/155 Project preparation for the formulation of commercial refrigeration project COM Dec-06 32,000 329    
COL/SEV/38/INS/59 Renewal of the institutional strengthening (phase 4) COM Dec-05 275,600 853    
COS/PHA/48/PRP/35 Project preparation for a terminal phase-out management plan in the refrigeration 

servicing sector 
COM Jul-07 30,000 5,739    

COS/REF/32/TAS/23 Technical assistance for RMP survey and preparation COM Dec-05 40,000 14,642    
COS/SEV/41/INS/32 Extension of institutional strengthening project COM Dec-06 140,513 776    
CPR/FOA/24/INV/245 Conversion to cyclopentane in the manufacture of heating pipes at Jixi City 

Thermal Power Company 
COM Dec-03 673,380 3,133    

CPR/FOA/25/INV/254 Conversion of rigid and spray polyurethane foam manufacture from CFC-11 to 
HCFC-141b foam blowing agent at Victory Petroleum Organization Bureau 

COM Nov-03 563,760 273    

CPR/FOA/26/INV/265 Conversion to HCFC-141b in the manufacture of rigid and spray polyurethane 
foams at Daqing Petroleum Organization Bureau 

COM Nov-03 1,124,560 618    

CPR/REF/32/INV/367 Phaseout of CFC-11 by conversion to cyclopentane technology and CFC-12 by COM Nov-04 788,359 9,293    
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved Funding 
plus Adjustments 
as of 31 December 

2007 (US$) 

Obligated 
Balance as 

per 56th 
Meeting 

(US$) 

Unobligate
d Balance 
as per 5th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligate
d balances 
could not 

be 
returned? 

When 
they 

could be 
returned? 

conversion to isobutane (600a) technology in the manufacture of domestic 
freezers at Qingdao Haier No. 2 Freezer Plant 

CPR/SOL/23/INV/224 Elimination of ODS (CFC-113) used in the production line at Fujian Putian 
Vikay Electronics Co. Ltd. 

COM Nov-02 619,780 2,356    

DRC/FOA/37/INV/10 Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible slabstock foam at Bek 
SPRL by convesion to methylene chloride 

COM Dec-05 165,670 34,266    

FIJ/PHA/45/PRP/12 Project preparation for complete ODS phase-out plan COM Jul-06 16,870 6,870    
GAB/PHA/48/PRP/17 Project preparation for a terminal phase-out management plan in the refrigeration 

servicing sector 
COM Jul-07 12,000 250    

GHA/REF/32/TAS/14 Implementation of the RMP: Incentive programme for the commercial/industrial 
refrigeration end-user sector 

COM Dec-06 198,000 1,419    

GLO/REF/46/PRP/266 Project preparation in the chiller sector COM Dec-05 122,000 919    
HON/REF/41/PRP/13 Preparation of the RMP update proposal COM Dec-05 15,000 2,000    
IDS/ARS/44/INV/167 National strategy for phasing out the use of CFC in the aerosol: conversion from 

CFC to hydrocarbon aerosol propellants  at P.T Yulia 
COM Jun-06 224,000 42,113    

IDS/SEV/41/INS/159 Extension of institutional strengthening project COM Dec-06 271,245 703    
IND/ARS/38/INV/358 Terminal umbrella project in the aerosol sector COM Mar-07 583,000 99,110    
IND/FOA/44/INV/384 Sectoral phase-out plan for elimination of CFCs in the foam sector (third tranche) COM Dec-06 1,500,000 670,715    
IND/REF/41/INV/364 Plan for phase-out of CFCs in the refrigeration manufacturing sector (second 

tranche) 
COM Dec-06 476,536 141,635    

IND/REF/44/INV/383 Plan for phase-out of CFCs in the refrigeration manufacturing sector (third 
tranche) 

COM Dec-06 250,000 250,000    

IND/SEV/34/INS/310 Renewal of institutional strengthening project (phase IV) COM Mar-04 287,100 1,304    
IND/SEV/41/INS/367 Extension of institutional strengthening project: phase 5 COM Jul-06 373,230 2,920    
IRA/REF/35/INV/133 Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology and from CFC-12 to HFC-

134a technology in the manufacture of domestic and commercial refrigeration 
equipment at Ghotb Jonoub Industrial Group 

COM Apr-06 170,125 2,228    

IRA/SEV/47/INS/174 Extension of institutional strengthening project (phase V, year 2) COM Mar-07 86,756 69    
JAM/SOL/42/TAS/20 Technical assistance umbrella project to phase out ODS solvent use COM Dec-06 25,000 3,078    
KAM/PHA/50/PRP/12 Project preparation for a terminal phase-out management plan COM Sep-07 15,000 14,370    
KEN/SOL/42/PRP/34 Project preparation for the formulation of solvent sectoral phase-out plan COM Sep-07 20,000 1,850    
KYR/PHA/47/PRP/11 Project preparation of a terminal phase-out management plan COM Apr-07 30,000 3,407    
LEB/SEV/37/INS/50 Renewal of institutional strengthening project (Phase 3) COM Dec-04 155,090 979    
LEB/SEV/44/INS/59 Extension of institutional strengthening project (phase IV) COM Jun-07 155,090 1,826    
LIB/FOA/32/INV/08 Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture of 

flexible polyurethane foam at Ben Ghazi Unit 
COM Apr-07 124,860 97    

LIB/FOA/35/INV/15 Phase out of CFC-11 by conversion to liquid carbon dioxide (LCD) in the 
manufacture of flexible polyurethane foam at El Houria Unit Plant 

COM Aug-06 520,405 49,887    

MAL/ARS/19/INV/85 Umbrella project to phase out ODS at SMEs in the aerosol sector COM Dec-05 1,486,660 178,560    
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MAL/FUM/29/DEM/129 Alternatives to the use of methyl bromide on Malaysian timbers COM Jul-06 230,000 14,048    
MAL/SEV/32/INS/142 Extension of the institutional strengthening project (Phase IV) COM Mar-05 215,000 10,994    
MAL/SEV/38/INS/148 Extension of institutional strengthening project COM Dec-05 279,500 17,133    
MDV/PHA/50/PRP/13 Project preparation for a terminal phase-out management plan in the refrigeration 

servicing sector 
COM Sep-07 15,000 11,404    

MLW/FUM/43/INV/21 Phase-out of all non-essential and non-QPS methyl bromide (fourth tranche) COM Dec-06 849,824 43,353    
NEP/PHA/50/PRP/20 Project preparation for a terminal phase-out management plan in the refrigeration 

servicing sector 
COM Jul-07 15,000 15,000    

NIC/REF/41/PRP/10 Preparation of the RMP update proposal (investment component) COM Dec-05 15,000 36    
NIR/SEV/34/INS/93 Renewal of institutional strengthening project (phase II) COM Aug-03 200,000 851    
NIR/SEV/40/INS/107 Extension of institutional strengthening project COM Dec-06 260,000 1,356    
PAR/PHA/47/PRP/16 Project preparation of a terminal phase-out management plan COM Apr-07 30,000 7,449    
SIL/HAL/45/PRP/10 Project preparation for a halon sectoral phase-out plan COM Dec-06 16,870 7,908    
SRL/SEV/37/INS/20 Renewal of institutional strengthening project (Phase 4) COM Aug-04 134,056 2,678    
SRL/SEV/43/INS/22 Extension of the institutional strengthening project (phase V) COM Dec-06 134,056 14    
TRI/SEV/32/INS/13 Renewal of institutional strengthening (Phase II) COM Jan-03 44,000 4,757    
TRI/SEV/38/INS/15 Extension of institutional strengthening project (phase 3) COM Dec-06 57,200 4,127    
URU/PHA/47/PRP/44 Project preparation of a terminal phase-out management plan COM Mar-07 30,000 18    
         
TOTAL  Total      1,747,948   0     
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could be 
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AFG/SEV/43/CPG/02 Preparation of the country programme/RMP project COM Oct-05 48,077 37,083   10,994 Final payment 
to be processed 

 

AFR/FUM/34/TRA/28 Regional workshop on the experiences of use of 
methyl bromide alternatives evaluated under the 
Multilateral Fund 

COM Mar-04 75,390 51,634 23,756 0     

ALB/PHA/39/TRA/07 National ODS phase-out plan: training of trainers in 
good practices of refrigeration 

COM Jul-06 75,620 31,268 41,842 0     

ALB/SEV/46/INS/12 Renewal of institutional strengthening project (phase 
I, year 3) 

COM Jul-06 54,600 6,650 47,950 0     

ANT/SEV/38/INS/07 Renewal of institutional strengthening project COM Jun-05 31,187 26,663 4,524 0     
BDI/REF/41/TRA/14 Implementation of the RMP: customs training 

programme (phase II) 
COM Jul-06 30,000 15,015 14,985 0     

BDI/REF/41/TRA/15 Implementation of the RMP: training of refrigeration 
technicians (phase II) 

COM Jul-06 22,500 10,000 12,500 0     

BDI/SEV/44/INS/18 Extension of institutional strengthening project 
(phase III) 

COM Dec-06 60,000 44,538 15,462 0     

BGD/REF/29/TRA/11 Refrigerant management plan: Training of trainers in 
good refrigerant management practices and 
implementation of a national technicians training 
programme 

COM Dec-04 87,053 54,856 32,197 0     

BHA/REF/23/TRA/04 Implementation of the refrigerant management plan: 
Training in monitoring and controlling of ODSs 

COM Sep-05 22,333 14,000 8,333 0     

BHA/SEV/42/INS/10 Extension of institutional strengthening project 
(phase II ) 

COM Jul-06 21,667 16,968 4,699 0     

BHU/SEV/46/INS/07 Institutional strengthening project (phase I) COM Jul-07 90,000 76,838 13,162 0     
BKF/PHA/47/PRP/18 Project preparation request for TPMP COM Sep-06 20,000 5,000 15,000 0     
BKF/SEV/44/INS/17 Extension of institutional strengthening project 

(phase VI) 
COM Dec-06 72,410 58,110 14,300 0     

BRU/REF/30/PRP/03 Development of RMP COM Nov-04 25,000 14,500 10,500 0     
BRU/SEV/26/INS/02 Creation of a Brunei Ozone Office COM Jul-04 80,000 71,137 8,863 0     
CBI/SEV/44/INS/09 Establishment of the Ozone Unit (institutional 

strengthening) 
COM Sep-07 60,000 15,014 44,986 0     

CHD/SEV/44/INS/11 Extension of institutional strengthening project 
(phase II) 

COM Dec-06 60,000 36,030 23,970 0     

CKI/SEV/44/INS/02 Establishment of a National Compliance Centre 
(institutional strengthening) 

COM Jan-07 15,000 9,000 6,000 0     

COI/REF/35/TAS/05 Implementation of the RMP: monitoring of RMP 
implementation and its impact in the service and end-
users sectors 

COM Jul-06 18,000 16,000   2,000 Final payment 
to be processed 
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CPR/FUM/35/TAS/381 Awareness raising workshop to support ratification of 
the Copenhagen Amendment 

COM Dec-04 70,182 46,182 24,000 0     

CPR/FUM/35/TAS/382 Techno-economic evaluation of methyl bromide 
alternatives 

COM Dec-04 70,907 41,089 29,818 0     

CRO/SEV/41/INS/21 Extension of institutional strengthening project COM Dec-06 87,707 67,154 20,553 0     
DJI/REF/37/TRA/04 Implementation of the RMP: customs training COM Dec-06 33,100 21,126 11,974 0     
DJI/REF/37/TRA/05 Implementation of the RMP: training in good 

practices of refrigeration 
COM Dec-06 74,200 27,038 47,162 0     

DJI/REF/37/TRA/08 Implementation of the RMP: assistance to establish 
legislation 

COM Apr-04 9,000 0 9,000 0     

DMI/REF/26/TRA/02 Implementation of the refrigerant management plan: 
Custom training 

COM Apr-06 15,000 8,000 7,000 0     

DMI/REF/26/TRA/03 Implementation of the refrigerant management plan: 
Training of trainers in good refrigerant management 
practices 

COM Jun-06 20,000 17,000 3,000 0     

DMI/REF/44/PRP/07 Preparation of refrigerant management plan COM Aug-06 20,000 12,206 5,544 0     
DRC/REF/32/TAS/03 Assistance in developing the RMP project proposal COM Dec-03 55,195 35,195   20,000   Once the 

project is 
financially 
completed 

DRC/REF/41/TAS/17 Implementation of the RMP: monitoring the activities 
in the RMP 

COM Dec-06 40,000 20,059 19,941 0     

DRC/REF/41/TRA/15 Implementation of the RMP: training programme for 
technicians in the refrigeration sector 

COM Dec-06 115,000 31,249 75,014 8,737 Once project is 
financially 
completed 

 

DRC/REF/41/TRA/18 Implementation of the RMP: customs training 
programme 

COM Dec-06 109,000 33,608 75,000 392 Once project is 
financially 
completed 

 

DRC/SEV/46/INS/22 Renewal of institutional strengthening project (phase 
III) 

COM Jul-07 64,540 14,767 49,773 0     

DRK/REF/40/TAS/25 Monitoring the activities in the refrigeration servicing 
subsector 

COM Dec-04 10,000 5,000 5,000 0     

DRK/REF/40/TRA/27 Training of refrigeration service technicians in good 
servicing practices 

COM Dec-04 67,829 64,762 3,067 0     

DRK/SEV/41/INS/31 Extension of institutional strengthening project: phase 
2 

COM Dec-05 123,552 94,105 29,447 0     

ELS/SEV/44/INS/17 Extension of institutional strengthening project 
(phase IV) 

COM Jun-07 60,000 27,606 32,394 0     

ERI/SEV/47/PRP/03 Country programme/RMP project preparation COM Sep-06 40,000 38,000   2,000 Final payment 
to be processed 

 

FIJ/REF/29/TRA/07 Refrigerant management plan: Training of custom 
officers, ODS inspectorate and NOU staff 

COM Jul-04 42,500 24,500 18,000 0     



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/4 
Annex I 
 

6 

Code 
 

Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding 

plus 
Adjustment

s as of 31 
December 
2007 (US$) 

Funds 
Disbursed as 

of 31 
December 
2007 (US$) 

Obligated 
Balance as 

per 56th 
Meeting 

(US$) 

Unobligated 
Balance as per 
56th Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
not be 

returned? 

When they 
could be 

returned? 

FSM/SEV/36/INS/03 Establishment of a National Compliance Centre 
(institutional strengthening) 

COM Jun-06 34,000 31,239 2,761 0     

GAB/REF/41/TRA/12 Implementation of the RMP: customs training 
programme ( phase II) 

COM Dec-06 50,000 48,015 1,985 0     

GAB/SEV/44/INS/16 Extension of institutional strengthening project 
(phase IV) 

COM Dec-06 60,000 48,016 11,984 0     

GAM/PHA/49/PRP/15 Project preparation for a terminal phase-out 
management plan 

COM Aug-07 18,000 13,000   5,000 Final payment 
to be processed 

 

GBS/SEV/39/PRP/03 Formulation of the country programme/RMP COM Jul-04 60,000 27,173 32,827 0     
GEO/REF/35/TRA/12 Implementation of the RMP: training programme in 

the refrigeration sector (phase III) 
COM Nov-05 20,000 17,588 2,412 0     

GEO/SEV/39/INS/14 Extension of institutional strengthening project 
(phase 3) 

COM Dec-04 60,667 55,143 5,524 0     

GEO/SEV/45/INS/18 Extension of the institutional strengthening project: 
phase IV 

COM Apr-07 60,667 24,267 36,400 0     

GLO/REF/46/PRP/264 Project preparation in the chiller sector COM Feb-07 40,000 5,294 34,706 0     
GLO/SEV/34/TAS/230 Study on development of ODS phase-out strategy for 

SMEs 
COM Dec-05 100,000 30,000 60,000 0     

GLO/SEV/42/TAS/255 Assistance for regional awareness raising COM Apr-06 200,000 141,384 32,098       
GLO/SEV/47/TAS/270 Compliance Assistance Programme: 2006 budget COM Dec-06 7,770,000 7,348,400 391,373 0     
GRN/REF/30/TRA/03 Implementation of the RMP: Train the trainer 

programme for refrigeration service technicians 
COM Jan-07 52,000 36,140 15,860 0     

GRN/REF/30/TRA/04 Implementation of the RMP: Training of custom 
officers, ODS inspectorate and Ozone Unit staff 

COM Jan-07 36,700 22,021 14,679 0     

GRN/REF/46/PRP/08 Preparation of refrigerant management plan update COM Sep-06 15,000 5,698 8,819 0     
GUI/REF/45/TRA/12 Implementation of the RMP: customs officers  

training in monitoring and control of ODS (phase II) 
COM Dec-06 25,000 13,006 11,994 0     

GUI/REF/45/TRA/13 Implementation of the RMP: training programme for 
refrigeration technicians (phase II) 

COM Dec-06 25,000 20,000 5,000 0     

HON/REF/41/PRP/12 Preparation of the RMP update proposal COM Dec-04 15,000 14,372   628 Once the project 
is financially 
completed 

Once the 
project is 
financially 
completed 

HON/SEV/45/INS/19 Extension of the institutional strengthening project 
(phase IV) 

COM May-07 60,000 24,000 36,000 0     

IND/REF/44/TAS/382 National CFC consumption phase-out plan focussing 
on the refrigeration service sector: 2005 work 
programme 

COM Apr-06 256,300 133,550 122,750 0     

IND/REF/47/TAS/396 National CFC consumption phase-out plan focusing 
on the refrigeration service sector: 2006 work 
programme 

COM Apr-07 85,000 69,566 15,434 0     

KUW/SEV/37/INS/02 Institutional strengthening and capacity building COM Jan-06 121,520 88,131 33,389 0     
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KYR/REF/37/TRA/03 Implementation of the RMP: training for customs 
excise and personnel involved in the monitoring of 
ODS/equipment 

COM Jun-05 74,910 66,244 8,666 0     

KYR/REF/37/TRA/06 Implementation of the RMP: training of refrigeration 
technicians 

COM Aug-05 97,900 24,008 73,892 0     

KYR/SEV/37/INS/05 Establishment of the Ozone Unit COM Dec-04 133,650 129,002 4,648 0     
LAO/REF/34/TAS/07 Implementation of the RMP: Monitoring the activities 

contained in the RMP 
COM Dec-06 17,500 5,000 12,458 0     

LIR/REF/41/TRA/07 Implementation of the RMP: customs training 
programme 

COM Jun-06 40,040 37,651 2,389 0     

LIR/SEV/27/CPG/01 Country programme preparation COM Sep-03 50,000 33,000 17,000 0     
MAG/PHA/49/PRP/13 Project preparation for a terminal phase-out 

management plan 
COM Jul-07 30,000 22,000 8,000 0     

MAS/SEV/36/INS/03 Establishment of a National Compliance Centre 
(institutional strengthening) 

COM Aug-06 34,000 33,178 822 0     

MAU/REF/33/PRP/06 Development of an RMP COM Dec-03 60,000 21,919 38,081 0     
MDV/REF/38/TAS/06 Implementation of the RMP: monitoring and review COM Aug-05 15,000 1,044 13,956 0     
MDV/REF/38/TRA/07 Implementation of the RMP: train the trainer 

programme for refrigeration service technicians 
COM Jul-05 35,000 33,000 2,000 0     

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

COM Nov-05 35,000 27,973 7,027 0     

MLI/REF/43/PRP/13 Preparation of the refrigerant management plan 
update 

COM Nov-05 10,000 0 10,000 0     

MLI/REF/45/TRA/17 Implementation of the RMP update: training 
programme for customs officers (phase II) 

COM Sep-07 29,546 10,022 19,524 0     

MLI/SEV/44/INS/15 Extension of institutional strengthening project 
(phase III) 

COM Dec-06 60,677 24,000 36,677 0     

MOL/REF/25/TRA/04 Implementation of the refrigerant management plan: 
Training on monitoring and control of CFC and CFC 
using equipment 

COM Dec-04 59,201 38,000 21,201 0     

MOL/REF/44/TAS/11 Implementation of the RMP: monitoring the activities 
in the RMP 

COM Apr-07 19,885 9,775 10,110 0     

MOZ/SEV/41/INS/10 Extension of institutional strengthening project: phase 
2 

COM Jan-07 80,080 76,161 3,919 0     

MYA/REF/29/PRP/03 Preparation of a refrigerant management plan COM Apr-05 30,000 5,134   24,866 Balance funds 
has been 
requested to be 
used for TPMP 
implementation 

 

NER/REF/42/TRA/14 Implementation of the RMP update: train the trainer 
programme for refrigeration service technicians 

COM Dec-06 55,747 54,246 1,501 0     

OMA/SEV/37/TAS/07 Policy and technical assistance COM Feb-06 10,000 9,948 52 0     
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PAN/SEV/38/INS/17 Renewal of institutional strengthening (phase 3) COM Jan-07 149,500 47,139 102,361 0     
PER/REF/37/PRP/32 Preparation of the refrigerant management plan 

update proposal 
COM Jul-04 12,000 8,375 3,625 0     

PER/SEV/29/INS/27 Renewal of institutional strengthening (Phase II) COM Jun-02 102,700 57,990 44,710 0     

PNG/SEV/19/INS/02 Creation of an Ozone Unit COM Dec-03 45,800 21,085 24,715 0     
PRC/SEV/45/INS/12 Extensionl of the institutional strengthening project 

(phase IV) 
COM Apr-07 60,000 24,030 35,970 0     

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

COM Dec-06 50,000 13,838 36,162 0     

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

COM Dec-06 50,000 9,732 40,268 0     

SAM/SEV/39/INS/06 Extension of institutional strengthening project 
(phase 2) 

COM Jan-06 26,000 17,971 8,029 0     

SIL/SEV/35/TAS/01 Formulation of national phase out strategy COM Dec-03 40,000 15,000 25,000 0     
SIL/SEV/47/INS/11 Extension of institutional strengthening project 

(phase II) 
COM Jan-07 48,445 19,378 29,067 0     

SOI/SEV/36/INS/03 Establishment of a National Compliance Centre 
(institutional strengthening) 

COM Jun-06 20,250 12,150 8,100 0     

SRL/REF/32/TRA/16 Implementation of the RMP: Customs training 
programme 

COM Apr-05 87,000 45,367 41,633 0     

SRL/REF/32/TRA/17 Implementation of the RMP: Train the trainers and 
training of refrigeration service technicians including 

COM Sep-04 196,997 140,997 39,499 0     

STK/REF/44/PRP/07 Preparation of a refrigerant management plan COM Mar-06 12,688 10,478 1,148 0     
STL/SEV/43/INS/09 Renewal of the institutional strengthening project 

(phase IV) 
COM Apr-07 31,200 30,800 400 0     

STP/REF/44/TAS/06 Implementation of the RMP: assistance for 
development of a licensing system 

COM Dec-06 20,000 15,000 5,000 0     

STP/SEV/44/INS/05 Establishment of the Ozone Unit (institutional 
strengthening) 

COM Jun-06 40,000 30,008 9,992 0     

STV/REF/25/TRA/03 Implementation of the refrigerant management plan: 
Monitoring and control of ODS and ODS based 
equipment 

COM Feb-05 25,000 13,000 12,000 0     

STV/REF/44/PRP/08 Preparation of refrigerant management plan update COM Nov-05 20,000 13,020 6,980 0     
SUD/SEV/34/INS/13 Renewal of institutional strengthening project COM Dec-04 112,200 43,696 68,504 0     
SUR/REF/41/TAS/04 Implementation of the RMP: development and 

strengthening of policy and regulatory framework for 
acceleration of compliance with the Montreal 
Protocol 

COM Jan-07 20,000 10,000 10,000 0     

TOG/REF/38/TRA/09 Implementation of the RMP: training of customs 
officers 

COM Dec-06 43,500 20,501 21,047 999 Once project is 
financially 
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completed 
TOG/SEV/44/INS/11 Extension of institutional strengthening project 

(phase III) 
COM Sep-07 60,667 22,880 37,787 0     

TON/SEV/36/INS/02 Establishment of a National Compliance Centre 
(institutional strengthening) 

COM Jun-06 19,700 11,820 7,880 0     

TTR/SEV/36/INS/03 Establishment of a National Compliance Centre 
(institutional strengthening) 

COM Jun-06 34,000 26,600 7,400 0     

URT/SEV/44/INS/17 Extension of institutional strengthening project 
(phase II) 

COM Dec-06 57,200 23,000 34,200 0     

URU/REF/34/TAS/36 Implementation of the RMP: Demonstration and 
training project for the use of hydrocarbons as 
refrigerants 

COM Mar-07 65,000 62,169   2,831 Final payment 
to be processed 

 

VEN/REF/34/TRA/92 Training of customs officers COM Dec-05 113,836 107,836   6,000 Final payment 
to be processed 

 

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 44,500 0     

YEM/REF/37/TAS/16 Implementation of the RMP: establishment of 
regulations and legislation 

COM Dec-06 25,000 20,000 5,000 0     

ZAM/SEV/30/INS/11 Renewal of institutional strengthening COM Dec-04 50,400 7,777 42,623 0     
ZIM/SEV/43/INS/27 Renewal of the institutional strengthening project 

(phase IV) 
COM Nov-06 148,242 87,795 5,360 0     

TOTAL        2,735,594 84,446   
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BHE/FOA/39/INV/15 Phase-out of CFC-11 by conversion to n-pentane in the 
manufacture of rigid foam products for insulating 
purposes at Stirokart Co. 

COM Dec-06 364,650 350,677 13,957 16 3 57 

BHE/FUM/41/INV/17 Phase-out of methyl bromide in tobacco seedling 
vegetables and flower production sector 

COM Dec-06 229,000 225,663 1,761 1,576 3 57 

BHE/PHA/41/INV/16 National ODS phase-out plan (first trance) COM Dec-06 265,300 263,301 1,947 52 MY n/a 
CPR/ARS/44/PRP/422 Preparation of a MDI sector plan COM Jul-07 90,000 66,200 20,700 377 4 58 
CPR/FOA/34/INV/376 Phase out of CFC-12 in the manufacture of extruded 

polystyrene foams to butane at 9 enterprises (umbrella) 
COM Dec-04 2,808,338 2,655,750 136,279 16,309 4 57 

CPR/FOA/36/INV/387 Terminal umbrella project for the elimination of CFC-
12 in manufacturing of EPE foam packaging nets at 30 
enterprises 

COM Dec-04 4,325,709 4,097,189 212,216 11,618 4 57 

CRO/PHA/39/INV/20 Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche) 

COM Apr-05 184,000 174,140 9,468 278 MY n/a 

CRO/PHA/42/TAS/22 Terminal phase-out management plan: 2004 annual 
implementation programme 

COM Dec-05 48,300 38,958 8,000 1,342 MY n/a 

DRC/SOL/45/PRP/20 Preparation of a phase-out plan in the solvents (CTC) 
sector 

COM Apr-07 30,000 23,879 512 1,097 3 57 

GEO/FUM/37/TAS/13 Technical assistance for the phase-out of methyl 
bromide for soil fumigation 

COM Dec-06 220,000 219,043 930 27 3 57 

IND/REF/41/INV/366 Plan for phase-out of CFCs in the refrigeration 
manufacturing sector (second tranche) 

COM Mar-07 173,200 163,665 1,414 985 MY n/a 

IRA/FOA/37/INV/155 Conversion from CFC-11 to n-pentane in the 
production of rigid foam panels at Yakhchavan Co. 

COM Dec-05 531,838 515,087 16,167 584 3 57 

IRA/FUM/29/INV/57 Phasing out of the important non critical, non-essential 
use of methyl bromide for post-harvest treatment 

COM Dec-06 260,698 239,522 6,782 14,394 3 57 

IRA/PHA/48/INV/177 National CFC phase-out plan:  2006 annual 
implementation programme 

COM Apr-07 66,224 65,152 1,010 62 MY n/a 

KUW/REF/37/TAS/05 Implementation of the RMP: national recovery and 
recycling 

COM Dec-06 448,816 439,626 914 1,527 3 57 

LIB/PHA/41/INV/22 National phase-out plan (first tranche) COM Aug-05 1,500,000 1,498,759 1,220 21 MY n/a 
LIB/REF/32/INV/03 Phasing out ODS in the production of refrigerators and 

freezers at Electrical Household Appliance 
Manufacturing 

COM Mar-04 558,113 365,013 191,573 1,527 3 57 

MAG/FUM/45/TAS/09 Training and awareness workshop in the fumigants 
sector (methyl bromide)  

COM Dec-06 40,000 37,801 1,383 809 3 57 

MEX/PRO/45/INV/126 Sector plan for phasing out CFC -11 and CFC -12 
production sector: third tranche 

COM Dec-06 4,000,000 3,994,744 665 2 MY n/a 

MOL/FUM/45/TAS/13 Training and awareness workshop in the fumigants 
sector (methyl bromide)  

COM Dec-06 30,000 26,654 1,588 1,750 3 57 

PAK/PHA/41/INV/57 Sector phase-out plan of CTC COM Jul-07 1,200,000 1,186,209 3,654 236 MY n/a 
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PAK/PHA/44/INV/62 Sector phase-out plan of CTC (second tranche) COM Jul-07 1,300,000 1,065,597 42,467 11,732 MY n/a 
PAK/REF/41/TAS/56 Implementation of the RMP (institutional framework, 

customs empowerment, training service technicians, 
recovery and recycling) (first tranche) 

COM Dec-04 191,000 170,781 16,886 29 MY n/a 

PAK/REF/44/TAS/61 Implementation of the RMP (institutional framework, 
customs empowerment, training service technicians, 
recovery and recycling) (second tranche) 

COM May-07 534,200 487,898 13,741 1,899 MY n/a 

ROM/PHA/45/INV/30 National CFC phase-out plan (first tranche) COM Mar-07 159,050 23,466 68,988 27,952 MY n/a 
ROM/PRO/47/INV/32 Sector plan for production sector COM Dec-06 3,200,000 3,108,191 20 91,322 MY n/a 
ROM/PRO/50/INV/35 Sector plan for production sector (second tranche) COM Jun-07 900,000 645,893 100,049 131,511 MY n/a 
SUD/PHA/44/INV/18 National CFC/CTC phase-out plan (first tranche) COM Dec-06 499,480 445,764 42,546 0 MY n/a 
SYR/FUM/34/INV/80 Phase-out of the use of methyl bromide in grain storage 

(first tranche) 
COM Dec-06 300,000 283,690 12,140 0 MY n/a 

SYR/PHA/45/PRP/92 Preparation of CFC-phase-out plan including methyl 
bromide 

COM Dec-06 70,000 68,100 1,011 889 3 57 

SYR/SEV/33/INS/75 Renewal of institutional strengthening (Phase II) COM Dec-06 195,000 191,883 3,069 48 3 57 
VEN/PHA/45/INV/105 National CFC phase-out plan: 2nd tranche COM Jul-07 1,631,831 328,945 295,384 414,242 MY n/a 
YUG/FOA/35/INV/14 Phase out of CFC-11 by conversion to n-pentane 

technology in the production of continuous rigid 
polyurethane foam insulating panels at Prva Iskra-Fim 
Co. 

COM Dec-06 475,728 377,483 95,239 2,044 3 58 

ZIM/FUM/31/INV/21 Phase-out of methyl bromide in cut flowers COM Dec-06 904,200 887,211 12,616 4,373 3 57 
Total         1,336,296 740,630     

 
: 2: Financial completion initiated; 3: Financial completion being initiated; 4: Financial completion to be initiated after settlement of all pending issues 
MY = Multiyear 
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as 
of 31 

December 2007 
(US$) 

Obligated 
Balance as per 

56th Meeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 

per 56th 

Meeting 
(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could not 
be 

returned/disbursed
? 

When they could be 
returned/disbursed

? 

PHI/PHA/44/INV/75 National CFC phase-out plan: 2005 annual programme COM Dec-05 2,160,071 21,879 0     
ECU/PHA/41/INV/32 National CFC phase-out plan: first tranche COM Apr-05 777,326 31,612 0     
MAL/PHA/40/INV/149 National CFC phase-out plan: 2003 annual work 

programme 
COM Dec-04 2,013,100 73,613 0     

VEN/PRO/48/INV/107 National CFC production closure plan (third tranche) COM Apr-07 1,750,000 98,333 0     
PHI/PHA/41/INV/71 National CFC phase-out plan (manufacturing sector): 

2004 annual programme 
COM Dec-04 1,877,418 271,382 0     

MAL/PHA/44/INV/154 National CFC phase-out plan: 2004 annual programme COM Dec-05 1,688,300 281,850 0     
ARG/PRO/38/INV/133 CFC production closure plan (first tranche) COM Dec-03 500,000 315,890 0     
THA/PHA/37/INV/138 National CFC phase-out plan: release of second tranche 

for implementation of the 2002 annual plan 
COM Dec-03 5,194,380 319,408 0     

THA/PHA/42/INV/141 
National CFC phase-out plan: 2004 annual programme 

COM Apr-05 1,315,400 459,419 0     

PHI/PHA/38/INV/69 National CFC phase out plan: manufacturing sector 
(first tranche) 

COM Dec-03 2,858,473 591,431 0     

THA/PHA/41/INV/140 National CFC phase-out plan: 2003 annual programme COM Mar-04 4,011,846 1,186,808 0     

Total     3,651,624 0 
 

  

         

 
----- 
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