
  . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات
  

  .ختهم معهم الى االجتماع وأّال يطلبوا نسخا اضافيةألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نس
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  ةمقدمـ
  
تقدم هذه الوثيقة موجزًا للتسويات المالية التي أوردتها الوآاالت المنفذة ووافقت عليها أمانة الصندوق المتعدد   .1

لمّدة تجاوزت مهلة وتتضّمن الوثيقة بيانات إحصائية من مشروعات ذات أرصدة مازالت محتفظًا بها . األطراف
والبيانات المعروضة مستندة إلى الشكل . 28/7االثني عشر شهرًا المسموح بها ، بعد إتمام المشروع، بموجب المقّرر 

وفي متابعة . زم بهات وهي تشمل آال من األرصدة الملتزم بها وغير المل31/2المقّرر للتبليغ الذي ُأعّد عمًال بالمقّرر 
مستوى الموارد النقدية والسندات اإلذنية المتاحة للجنة التنفيذية على النحو إلى ذه الوثيقة أيضًا  تشير ه41/92للمقّرر 

، زائد المبالغ المعادة من مشروعات آما )UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/3" (حالة المساهمات"المبّين في وثيقة 
د ُتلغى خالل االجتماع ومن مشروعات ومع إضافة األرصدة المعادة من مشروعات ق. ورد في التقرير عن األرصدة

  . دوالرًا أمريكيًا15.288.092جارية، يبلغ مجموع األرصدة التي يتناولها هذا التقرير 
  

  المبالغ التي تجري إعادتها إلى االجتماع الثالث والخمسين 
  
ًا زائد تكاليف مساندة  دوالرًا أمريكي292.961تشير المعلومات التي قّدمتها الوآاالت المنفذة إلى أن مجموع   .2

  . ذات األرصدةالمتّممةوُيحسب هذا المبلغ مع مراعاة المشروعات . الوآالة سوف ُيعاد إلى االجتماع الثالث والخمسين
  
  . مستوى األموال المعادة من آل وآالة 1يبّين الجدول   .3
  
  

  1الجدول 
  

  )يكيدوالر أمر(األموال التي سُتعاد إلى االجتماع الثالث والخمسين 
  

أموال من مشروعات   الوآالة
  ةمتّمم

أموال من 
مشروعات 
  ملغاة

أموال من 
مشروعات 
  محّولة

أموال من 
مشروعات 
  جارية

مجموع األموال 
التي ستعاد إلى 
االجتماع الثالث 
  والخمسين

برنامج األمم المتحدة 
  )اليوئنديبي(اإلنمائي 

28,509 0522,659  551,168 

برنامج األمم المتحدة 
  )اليونيب(لبيئة ل

22,708 00  22,708 

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية 

  )اليونيدو(

8,994 0(522,659)232,750 (280,915) 

 0  00 0  البنك الدولي
 292,961 00232,750 60,211  المجموع

  
  
  
  

  مشروعات ذات أرصدة حسب سنة اإلتمام
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 األرصدة التي مازالت في حوزة الوآاالت المنفذة، والسنوات التي  عدد المشروعات ذات2يبّين الجدول   .4
والرًا  د15.095.663ويبّين الجدول أن الوآاالت المنفذة آان لديها أرصدة مجموعها . تّمت فيها هذه المشروعات
  ). شهرًا12على األقّل قبل ذلك بمدة  (2006) أيلول( سبتمبر 30 حتى أمريكيًا عن مشروعات تّمت

  
  
  2دول الج

  
  األرصدة المحتفظ بها حسب سنة إتمام المشروع

  
  عدد المشروعات وقيمة األرصدة حسب الوآالة  سنة اإلتمام

  المجموع  البنك الدولي  اليونيدو  اليونيب  اليوئنديبي  
دوالر   العدد  

  أمريكي
دوالر   العدد  دوالر أمريكي  العدد

  أمريكي
  دوالر أمريكي  العدد  دوالر أمريكي  العدد

2001  - - - - - - - -   
2002  1 2,356 2 52,553 - - 1 403,729 4 458,638 
2003  6 9,812 5 124,810 1 12,116 5 2,645,624 17 2,792,362 
2004  11 97,496 21 491,121 6 633,023 4 3,660,507 42 4,882,147 

  /أول يناير
آانون الثاني 

 إلى 2005
  / سبتمبر30

  2005أيلول 

1 9,848 11 230,578 3 24,213 2 1,178,865 17 1,443,504 

مشروعات 
 منذ أآثر تّمت

  من عامين

  19 119,512 39 899,062 10 669,352 12 7,888,725 80 9,576,651 

  /أول أآتوبر
تشرين األول 

 إلى 2005
  / سبتمبر30

  2006أيلول 

16 476,249 39 846,986 10 155,492 10 4,040,285 75 5,519,012 

المجموع 
  الفرعي

35 595,761 78 1,746,048 20 824,844 22 11,929,010 155 15,095,663 

مشروعات 
  ملغاة

1 107,248     - - 1 107,248 

مشروعات 
  جارية

- - 2 74,648 1 10,533 - - 3 85,201 

 15,288,092 159 11,929,010 22 835,377 21 1,820,696 80 703,009 36  المجموع
  
في اجتماعها السابع واألربعين طلبت اللجنة التنفيذية من أمانة الصندوق أن تواصل رصد الشرائح السنوية   .5

) ب (47/50المقّرر (االت التأخير في التنفيذ وأرصدة المشروعات بح السنوات في سياق الوثائق المتعّلقة المتعددة
)2.(  
  
ى شرائح ُتعزى آلها إل)  دوالرات أمريكية11.929.010(إن البنك الدولي يحتفظ بأعلى رصيد مبلغ عنه   .6

 200.532 دوالرًا أمريكيًا ُيعزى منها 1.820.696حتفظ اليونيب برصيد إجمالي قدره وت. سنوية متعددة السنوات
 دوالرًا أمريكيًا ُيعزى 835.377د إجمالي قدره يوتحتفظ اليونيدو برص. دوالرًا أمريكيًا إلى اتفاقات متعددة السنوات

 703.009( وتحتفظ اليوئنديبي بأدنى رصيد مبلغ عنه . دوالرات أمريكية إلى اتفاقات متعددة السنوات222.308منه 
أرصدة ولدى اليونيب أآبر عدد لمشروعات مع . لسنواتال ُيعزى أي مبلغ منه التفاقات متعددة ا) دوالرات أمريكية

  ).21(ثم اليونيدو ) 22(البنك الدولي  ثم ،) 36( اليوئنديبي تليها، )80(
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ومعظم . قيةلدى جميع الوآاالت مشروعات مضى على إتمامها أآثر من سنتين، ومازالت لديها أرصدة متب  .7
 منسوبة إلى مشروعات البنك ) دوالرًا أمريكيًا9.576.651 دوالرًا أمريكيًا من أصل 7.888.725مبلغ (األموال 

 مشروعًا مضى على إتمامها 39ولدى اليونيب .  المبلغ عنها والتي مضى على إتمامها أآثر من سنتين12الدولي الـ 
  .رًا أمريكيًا دوال899.062أآثر من سنتين، بأرصدة مجموعها 

  
.  األرصدة الملتزم بها لمشروعات متّممة منذ أآثر من ثالث سنواتبقيتُطلب من الوآاالت أن توضح لماذا   .8

آانون األول / دوالرًا أمريكيًا لمشروعات تّمت في حدود ديسمبر3.049.354والبنك الدولي يحتفظ بأرصدة مجموعها 
 دوالر أمريكي 178.000 رصيد ويبلغ أدنى. تعددة السنوات مبّكرةت موآانت هذه األرصدة  من ستة اتفاقا. 2003

والرصيد األقوى ) لمشروع آلورو فلورو آربون لماليزيا، الذي حصل على موافقة في االجتماع السابع والثالثين(
الثامن لمشروع آلورو فلورو آربون للفلبين، الذي حصل على موافقته في االجتماع ( دوالرًا أمريكيًا 775.117
.  على الموافقةالتاليةوآانت شرائح االتفاقات المتعددة السنوات قد اعتبرت متّممة بعد حصول الشريحة ). والثالثين

وفي حاالت عّدة ُخّصصت األموال ألنشطة آانت ستجري على مدى سبع سنوات، وفي حاالت أخرى تمّثل األرصدة 
وأفاد البنك أنه، بالنسبة لمشروع إقفال اإلنتاج في . لمرونةوفورات ُيعاد تخصيصها باستعمال البند المتعلق با

، FIASAاألرجنتين ُخّصص رصيد الخطة السنوية ألنشطةمساعدة تقنية من جانب الحكومة المشارآة في إقفال 
ى وهذه األموال تستعمل إلجراء مراجعات سنوية مالية وتقنّية وأنشطة أخرى لها صلة باإلقفال عل. وهي مرفق اإلنتاج

  .يد الحكومة
  
أفادت اليونيب أن األسباب الرئيسية ألرصدة مازالت متبقية من تلك المشروعات التي تّمت مع نهاية عام   .9

، هي أن التقارير النهائية للمصاريف صعبة المنال بالنسبة لبعض المشروعات المنفذة في بلدان ذات إدارات 2003
. أو أن اإلجابات عن استفسارات اليونيب بطيئة/ الكونغو الديمقراطية وصعبة آليبريا وغينيا بيساو ونيبال وجمهورية

 وبالنسبة لمبلغ .وفي حاالت عّدة ثّمة تأخيرات في تلّقي التأآيد على تنفيذ المدفوعات من مكاتب األمم المتحدة اإلقليمية
 اليونيب ، أفادت2005متثال لعام  على اال للصرف مقابل ميزانية برنامج المساعدة دوالرًا أمريكيًا المتبقي193.959

 دوالرًا أمريكيًا 23.295وهنالك أيضَا مبلغ .  دوالرًا أمريكيًا في إطار عقود فرعية146.864أنه تّم االلتزام بمبلغ 
.  دوالر أمريكي متعّلق بموظفين لم تتّم تصفيته بعد23.800آتكاليف سفر لموظفي برنامج المساعدة على االمتثال و

نيب أن معظم األرصدة ذات الصلة باالجتماعات والعقود الفرعية بقيت آإلتزامات في انتظار تقديم تقارير وأفادت اليو
تابع عن آثب هذه القضية للحصول ا ستوأفادت اليونيب أنه. المصاريف النهائية، وفي بعض الحاالت، تقديم النواتج

  . المعّلقةالنواتج المعّلقة من أجل التعجيل في المدفوعات/على التقارير
  

 دوالرًا أمريكيا مازال ملتزمًا به لمشروعات آانت قد ُأآملت في 12.168آان لدى اليونيب رصيد قدره   .10
 دوالرًا أمريكيًا ُأبلغ 12.168وأفادت اليوئنديبي أن األرصدة التي يبلغ مجموعها . 2003آانون األول /حدود ديسمبر

جع حتى اآلن وحيث أن الحكومة لم ُتر. ب الحكومةعنية منفذة من جانعنها وآأنها ملتزم بها، ألن المشروعات الم
 فإن اليوئنديبي إّما تنتظر تسديدًا من الحكومة في وقت سابق إلعادة المبالغ، ،رصيد األموال المتعّلقة بالّسلفات النقدية

ر مالي يتطّلب من اليوئنديبي أن التي سُتعاد عندئذ إلى الصندوق المتعّدد األطراف، أو أن الحكومة تستطيع تقديم تقري
  .وقد طلبت اليوئنديبي من مكاتبها القطرية حّل هذه المسائل. تسّجل المصاريف اإلضافية

  
 لمشروعات آانت قد ُأآملت في  مازال ملتزمًا به دوالرًا أمريكيًا11.148آان لدى اليونيدو رصيد قدره   .11

ه األرصدة ألن االلتزام لمكتب اليوئنديبي القطري لم يكن قد انتهى وقد احُتفظ بهذ. 2003آانون األول /حدود ديسمبر
م اليونيدو برصد وتقو). 2006 و2005اسي خالل سنَتي وبصورة رئيسية بسبب الحرب وعدم االستقرار السي(

  .االلتزامات، ولكن بما أن الرصيد هو لمشروع متعّدد السنوات، ال ُيتوّقع إعادة أي من المبالغ
  

  م بها وغير ملتزم بهاأرصدة ملتز
  

  :إن مستوى األرصدة المصّنفة على أنها ملتزم بها وغير ملتزم بها للوآاالت المنفذة األربع هي آما يلي  .12
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  3الجدول 
  

  )دوالر أمريكي(أرصدة ملتزم بها وغير ملتزم بها حسب الوآالة لمشروعات مع أرصدة 
  

  مجموعال  أرصدة غير ملتزم بها  أرصدة ملتزم بها  الوآالة
 703,009-703,009  اليوئنديبي
 1,820,696-1,820,696  اليونيب
 714,675120,702835,377  اليونيدو

 11,929,010-11,929,010  البنك الدولي
 15,167,390120,70215,288,092  المجموع

  
 دوالرًا أمريكيًا من مشروعات متّممة وملغاة وجارية هنالك مبلع 15.288.092من مجموع الرصيد البالغ   .13

 دوالر أمريكي لم 120.702 و،)ما يعني أنه من المتوّقع إنفاق هذه المبالغ( دوالرًا أمريكيًا ملتزم به 15.167.390
بلغ عن أسباب عدم إعادة أي أرصدة غير ملتزم بها في حدود والمطلوب من الوآاالت المنفذة أن ت. يتّم االلتزام بها

 معلومات إضافية األولويورد المرفق ). 2) (أ (31/2المقّرر (اإلطار الزمني المحّدد، وأن تفيد عن موعد إعادتها 
  .عن األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها، حسب الوآالة

  
والعدد اإلجمالي . وليس لديها أرصدة غير ملتزم بها. وع واحد مقفل مشروعًا متمماًُ ومشر35لدى اليوئنديبي   .14

بلغ عنها  مشروعًا ُأ36ن إلى االجتماع الثاني والخمسيإلى  عنها  مشروعًا ُأبلغ39 أرصدة انخفض من للمشروعات مع
 دوالرًا 703.009لى  دوالرًا أمريكيًا إ608.083 من وقيمة األرصدة اإلجمالية ارتفع. إلى االجتماع الثالث والخمسين

  .أمريكيًا
  

وقد ارتفع العدد . وليس لديها أرصدة غير ملتزم بها. يان ومشروعان جار مشروعًا متممًا78لدى اليونيب   .15
 مشروعًا أبلغ 80 مشروعًا أبلغ عنها إلى االجتماع الثاني والخمسين إلى 76اإلجمالي للمشروعات ذات األرصدة من 

 مليون دوالر أمريكي إلى 1.85والمستوى اإلجمالي لألرصدة انخفض من . ث والخمسينعنها إلى االجتماع الثال
وفي اجتماعها الثاني والخمسين حّثت اللجنة التنفيذية اليونيب على حّل مبلغ .  مليون دوالر أمريكي1.82

. ث والخمسين عن ذلك دوالرًا أمريكيًا الذي هو بشكل أرصدة غير ملتزم بها، وأن تبلغ االجتماع الثال1.680.292
وأبلغت اليونيب أنه في نهاية دورتها الثنائية السنوات لمراجعة الحسابات ، ُتلغى آافة األرصدة الملتزم بها وتصبح 

وأفادت أن هذه الحالة آانت حالة األرصدة غير الملتزم بها . غير ملتزم بها حتى تصبح مؤهلة لاللتزام من جديد
  . والخمسين، واآلن فإن هذه المبالغ قد ُأعيد االلتزام بها أو أنها أصبحت أرصدة مشروعاتالمبلغة إلى االجتماع الثاني

  
 دوالر 120.702 مشروعًا متّممًا ، ومشروع واحد جار وأرصدة غير ملتزم بها قدرها 20لدى اليونيدو   .16

ها إلى االجتماع الثاني  مشروعًا أبلغ عن18 منوقد ارتفع العدد اإلجمالي للمشروعات ذات األرصدة . أمريكي
 مشروعًا أبلغ عنها إلى االجتماع الثالث والخمسين، والمستوى اإلجمالي لألرصدة ارتفع من 21والخمسين إلى 

  . دوالرًا أمريكيًا835.377 دوالرًا أمريكيًا إلى 803.385
  

لمشروعات  دوالرات أمريكية بشكل أرصدة غير ملتزم بها 11.929.010في حوزة البنك الدولي مبلغ  .17
وقد انخفض العدد . وليس لديه أرصدة غير ملتزم بها. آانت آّلها لمشروعات متعددة السنواتمن جملته متّممة، 

 إلى االجتماع الثاني والخمسين إلى اثنين وعشرين ا مشروعًا أبلغ عنه25اإلجمالي للمشروعات ذات األرصدة من 
 دوالرًا 25.837.831وانخفض المستوى اإلجمالي لألرصدة من . مشروعًا أبلغ عنها إلى االجتماع الثالث والخمسين

 . دوالرات أمريكية11.929.010أمريكيًا إلى 
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  تكاليف مساندة الوآالة
  

 الوآالة في اجتماعها الخامس والثالثين طلبت اللجنة التنفيذية أن تعيد الوآاالت المنفذة آافة تكاليف مساندة .18
وإذا آانت الوآاالت المنفذة قد تكّبدت نفقات من هذه التكاليف، ينبغي  . متّممة مشروعاتذات صلة بمبالغ متبقية من

 24.787 أن مجموع 4ويبّين الجدول )). ك (35/13المقّرر (يد الرصيد المتبقي يها أن تقّدم تفسيرًا لذلك وأن تععل
 .لخمسيندوالرًا أمريكيًا بشكل تكاليف مساندة الوآالة سوف ُيعاد إلى االجتماع الثالث وا

  
  4الجدول 
  

  )دوالر أمريكي(تكاليف الّدعم اإلداري المعادة إلى االجتماع الثالث والخمسين 
  

أموال من   الوآالة
مشروعات 
  متممة

أموال من 
مشروعات 
  ملغاة

أموال من 
مشروعات 
  محّولة

أموال من 
  مشروعات جارية

مجموع األموال التي 
ستعاد إلى االجتماع 
  الثالث والخمسين

 42,769 039,200 3,569  ديبياليوئن
 2,952 00 2,952  اليونيب
 (20,934)17,456(39,200)0 810  اليونيدو

 0 00 0  البنك الدولي
 0017,45624,787 7,331  المجموع

  
  تحويالت المشروعات

  
  وKEN/FUM/44/INV/38(طلبت حكومة آينيا أن ُيَحوَّل المشروعان الوطنيان لبروميد الميثيل   .19

KEN/FUM/50/INV/40 (وأفادت اليوئنديبي أن الرصيد غير المصروف للشريحتين . من اليوئنديبي إلى اليونيدو
وبما أن ثّمة حاجة إلى اتفاقية جديدة من أجل إجراء التحويل إلى اليونيدو، فإن .  دوالرًا أمريكيًا510.659يبلغ 

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15(ة العامة الموافقة على االتفاقية قد عولجت في ورقة النظر
  

طلبت حكومة النيجر تحويل إعداد مشروع خطة إدارة اإلزالة الختامية الموافق عليه في االجتماع الثامن   .20
، يمكن غوبما أنه لم يتّم صرف أي من المبال. من اليوئنديبي إلى اليونيدو) NER/PHA/48/PRP/17(واألربعين 

  .إلى اليونيدوتحويل المبلغ بكامله 
  

، على االستراتيجية االنتقالية وعلى المشروع من أجل إزالة 52/33وافقت اللجنة التنفيذية من خالل مقّررها   .21
استهالك مواّد آلورو فلورو آربون في صنع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في جمهورية إيران 

يكي ُيطبَّق على المبلغ الموافق عليه لمشروع تحويل أجهزة  دوالر أمر465.500اإلسالمية، يخضع الستقطاع 
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات أو على خطة اإلزالة الوطنية إليران، أو على آليهما، حسب اختيار البلد، من 

تماع الثالث  إلى االج الذي تّم اّتخاذوقد ُطلب من اليونيدو أن تبلغ عن الخيار. أجل إلغاء ازدواجّية حساب األموال
وقد وافقت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية أن تستقطع نصف المبلغ من مشروع تحويل أجهزة . والخمسين

 دوالر أمريكي زائد 232.750وبالتالي فإن اليونيدو تقوم حاليًا بإعادة مبلغ . االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 
هذا وبما أن . لليونيدو، إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية دوالرًا 17.456تكاليف مساندة الوآالة البالغة 

نظرة عاّمة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء  "  في وثيقةالتعديل يتطّلب تعديًال لالتفاقية، فإن هذه المسألة متناولة أيضًا
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15" (استعراض المشروعات

 
  حة لالجتماع الثالث والخمسينمجموع الموارد المتا
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نة آان لديه  إلى أن أمين الخزا2007تشرين األول / أآتوبر22تشير حالة المساهمات والمصروفات بتاريخ   .22

ويبلغ مجموع مستوى األرصدة التي .  أمريكيًا نقدًا وبشكل سندات إذنية دوالرًا102.052.565 قدره رصيد متاح
وعلى .  دوالرُا أمريكيًا317.748عددة األطراف، بما في ذلك تكاليف مساندة الوآاالت،  المت المنفذةأعادتها الوآاالت

 يبلغ مجموع مستوى الموارد النقدية المتاحة للحصول على 2007تشرين األول / أآتوبر22هذا األساس، وابتداء من 
ومسألة الموارد المتاحة . مريكيًا دوالرًا أ102.370.313موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين، 

نظرة عامة على القضايا التي تّم "لالجتماع الثالث والخمسين، على ضوء قيمة الموافقات المحتملة، معالجة في الوثيقة 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15" (تبّينها أثناء استعراض المشروعات

  
  ـاتالتعليق

  
 12.3في مشروعات ذات أرصدة في هذا التقرير، هنالك قرابة  مليون دوالر أمريكي 15.3من جملة مبلغ   .23

 مليون دوالر أمريكي هي في 11.9ومن هذا المبلغ هنالك . ات متعددة األطرافمليون دوالر أمريكي مخصصة التفاق
صة بالبنك  مسألة خا، وإلى حّد بعيد،ات متعددة السنوات هي بالتاليومسألة األرصدة من اتفاق. الدوليإطار تنفيذ البنك 

ت األخرى آان ، وأن الوآاال التفاقات متعّددة السنواتمن األرصدة" صفر"الدولي، علمًا بأن اليوئنديبي آان لديها 
وشرح البنك الدولي أن معظم األرصدة .  دوالر أمريكي223.000ات متعددة السنوات هي أقّل من لديها أرصدة التفاق

وتبدو مسألة األرصدة وآأنها على األرجح . ت ُتستعمل ألنشطة مستقبليةمن أقّدم مشروعاته هي من وفورات مشروعا
ات المتعددة السنوات، وربما بالتصميم األساسي، الذي يؤّدي ، اإلتمام للشرائح السنوية لالتفاقمتصلة بمسألة تعريف 

. وم طوال سنوات عّدةفي حال الوفورات، إلى مبالغة تقدير التكاليف للشريحة السنوية أو، في حال وجود أنشطة تد
 المرتقبة، ولكن آان ذا صلة بموعد الموافقة على  التمويلأنشطةام لم يكن ذا صلة بموعد إتمام أبلغت عن تاريخ إتم

  .الشريحة التالية
  

  اتالتوصيـ
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في   .24
  

قة أن تحيط علمًا بالتقرير عن األرصدة وتوافر الموارد المتضّمن في الوثي  ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/4؛ 

  
أن تحيط علمًا بصافي مستوى األموال التي ستعيدها الوآاالت المنفذة المتعددة األطراف إلى   ) ب(

وهذا .  دوالرًا أمريكيًا مقابل أرصدة المشروعات292.961االجتماع الثالث والخمسين، والتي تبلغ 
 دوالرًا 551.168يًا لليونيدو، وإعادات  دوالرًا أمريك280.915األمر يأخذ بالحسبان إعادة مبلغ 

  دوالرات أمريكية من اليونيب؛22.708أمريكيًا من اليوئنديبي و
  

 
يدها الوآاالت المنفذة المتعددة األطراف التي ستعأن تحيط علمًا بالمستوى الصافي لتكاليف المساندة   ) ج(

. قابل أرصدة آلفة دعم المشروع دوالرًا أمريكيًا م24.787إلى االجتماع الثالث والخمسين، والبالغ 
 دوالرًا 42.769 دوالرًا أمريكيًا لليونيدو، وإعادة 20.934ويأخذ هذا الوضع بالحسبان سداد مبلغ 

  دوالرًا أمريكيًا من اليونيب؛2.952أمريكيًا من اليوئنديبي و
  
 9.576.651أن تحيط علمًا بأن الوآاالت المنفذة المتعددة األطراف آان لديها أرصدة مجموعها   ) د(

ويشمل ذلك . دوالرًا أمريكيًا، باستثناء تكاليف المساندة من مشروعات متّممة منذ أآثر من سنتين
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 دوالرًا أمريكيًا من اليونيب، ومبلغ 899.062 دوالرًا أمريكيًا من اليوئنديبي، ومبلغ 119.512مبلغ 
 مريكيًا من البنك الدولي؛ دوالرًا أ7.888.725 دوالرًا أمريكيًا من اليونيدو ومبلغ 669.352

  
إلى  دوالرًا أمريكيًا زائد رسوم الوآالة من اليوئنديبي 510.659أن تحيط علمًا بتحويل مبلغ   )هـ(

 و KEN/FUM/44/INV/38(ا ـل في آينيـد الميثيـة لبروميـات وطنيـمشروعدو لـاليوني
KEN/FUM/50/INV/40.(  

  
ريكي زائد رسوم الوآالة من اليوئنديبي إلى اليونيدو  دوالر أم12.000أن تحيط علمًا بتحويل مبلغ   ) و(

 ؛ و)NER/PHA/48/PRP/17(لمشروع خطة إدارة اإلزالة الختامية في النيجر 
  
 دوالرًا أمريكيًا آان متاحًا للجنة التنفيذية للموافقات في 102.370.313أن تحيط علمًا بأن مبلغ   ) ز(

  .االجتماع الثالث والخمسين
  

_______  
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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 
2006 (US$) 

Estimated  
Funds 

Disbursed 
as per 53rd 

(US$) 

Obligated 
Balance 
as per 
53rd 

Meeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 
per 53rd 
Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they 
could be 

returned? 

ARG/SEV/38/INS/130 Extension of institutional strengthening project COM Dec-05 311,610 311,413 197 -     
BDI/ARS/35/INV/09 adi, S.A. aerosol project in Burundi  COM Dec-03 128,900 128,720 180 -     
BGD/SEV/35/INS/13 Renewal of the institutional strengthening project in 

Bangladesh(phase III)  
COM Dec-04 100,000 97,901 2,099 -     

BRA/FOA/36/INV/256 Repor foam project in Brazil  COM Dec-04 323,201 275,892 47,309 -     
BRA/REF/28/INV/132 Metalurgica Venan Ltd. refrigeration project in Brazil  COM Mar-04 741,800 736,014 5,786 -     
COL/SEV/38/INS/59 Renewal of the institutional strengthening (phase 4) COM Dec-05 275,600 274,510 1,090 -     
COS/REF/32/TAS/23 Technical assistance for RMP survey and preparation COM Dec-05 40,000 25,104 14,896 -     
CPR/FOA/24/INV/245 Conversion to cyclopentane in the manufacture of heating pipes at 

Jixi City Thermal Power Company 
COM Dec-03 673,380 670,247 3,133 -     

CPR/FOA/25/INV/254 Victory Petroleum Organization Bureau foam project in China  COM Nov-03 563,760 563,487 273 -     

CPR/FOA/26/INV/265 Daqing Petroleum Organization Bureau foam project in China  COM Nov-03 1,124,560 1,123,942 618 -     

CPR/REF/25/INV/249 Hangzhou Household Electrical Appliance Industrial Corporation 
(HHEAIC) refrigeration project in China  

COM Nov-04 2,238,580 2,237,518 1,062 -     

CPR/REF/32/INV/367 Qingdao Haier No. 2 Freezer Plant refrigeration project in China  COM Nov-04 788,359 779,066 9,293 -     

CPR/SOL/23/INV/224 Fujian Putian Vikay Electronics Co. Ltd. solvent project in China  COM Nov-02 619,780 617,424 2,356 -     

CUB/ARS/36/TAS/19 Development of MDI transition strategies in Cuba  COM Mar-04 30,000 24,002 5,998 -     
DRC/FOA/37/INV/10 Phasing out of CFC-11 in the manufacture of flexible slabstock foam 

at Bek SPRL by conversion to methylene chloride 
COM Dec-05 165,670 131,171 34,499 -     

FIJ/PHA/45/PRP/12 Project preparation for complete ODS phase-out plan COM Jul-06 16,870 10,000 6,870 -     
GHA/SEV/38/INS/19 Renewal of institutional strengthening (phase 5) in Ghana  COM Dec-04 139,100 138,240 860 -     

GLO/REF/46/PRP/266 Project preparation in the chiller sector COM Dec-05 122,000 121,867 133 -     
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2006 (US$) 

Estimated  
Funds 

Disbursed 
as per 53rd 

(US$) 

Obligated 
Balance 
as per 
53rd 

Meeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 
per 53rd 
Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they 
could be 

returned? 

HON/REF/41/PRP/13 Preparation of the RMP update proposal COM Dec-05 15,000 13,000 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-06 224,000 181,887 42,113 -     

IND/ARS/29/TAS/244 Aerosol technical assistance project in India  COM Sep-04 155,000 138,463 16,537 -     
IND/SEV/34/INS/310 Renewal of institutional strengthening project in India(phase IV)  COM Mar-04 287,100 281,423 5,677 -     

IND/SEV/41/INS/367 Extension of institutional strengthening project: phase 5 COM Jul-06 373,230 372,564 666 -     
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-06 170,125 106,290 63,835 -     

LEB/SEV/37/INS/50 Renewal of institutional strengthening project (Phase 3) in Lebanon  COM Dec-04 155,090 154,893 197 -     

LIB/FOA/32/INV/05 Sebha Unit foam project in Libya  CLO   128,097 20,849 107,248 -     
LIB/FOA/32/INV/07 Phasing out of CFC-11 in the manufacture of rigid polyurethane 

foam at Electrical Household Appliance-Tajura by conversion to a 
combination of water and HCFC-141b based systems 

COM Dec-05 119,802 110,956 8,846 -     

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-06 520,405 453,647 66,758 -     

MAL/ARS/19/INV/85 Umbrella project to phase out ODS at SMEs in the aerosol sector COM Dec-05 1,486,660 1,297,928 188,732 -     
MAL/FUM/29/DEM/129 Alternatives to the use of methyl bromide on Malaysian timbers COM Jul-06 230,000 201,598 28,403 -     
MAL/SEV/32/INS/142 Extension of the institutional strengthening project in Malaysia 

(Phase IV)  
COM Mar-05 215,000 205,152 9,848 -     

MAL/SEV/38/INS/148 Extension of institutional strengthening project COM Dec-05 279,500 262,325 17,175 -     
NIC/REF/41/PRP/10 Preparation of the RMP update proposal (investment component) COM Dec-05 15,000 14,964 36 -     
NIR/SEV/34/INS/93  Renewal of institutional strengthening project in Nigeria (phase II)  COM Aug-03 200,000 199,149 851 -     

SRL/SEV/37/INS/20  Renewal of institutional strengthening project (Phase 4) in Sri Lanka  COM Aug-04 134,056 131,378 2,678 -     

TRI/SEV/32/INS/13  Institutional strengthening project in Trinidad and Tobago  COM Jan-03 44,000 39,243 4,757 -     

Total       30,170,976 28,792,732 703,009 0     
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding 

plus 
Adjustment

s as of 31 
December 
2006 (US$) 

Estimated 
Funds 

Disbursed 
as per 53rd 

Meeting 
(US$) 

Obligated 
Balance 
as per 
53rd 

Meeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 
per 53rd 
Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they could be returned? 

AFG/SEV/43/CPG/02 Preparation of the country programme/RMP 
project 

COM Oct-05 60,000 37,083 10,994     All funds has been disbursed 

AFG/SEV/43/INS/01 Institutional strengthening project (phase I, start-
up) 

COM Jul-05 40,000 21,287 18,700       

AFR/FUM/34/TRA/28 Fumigant training project in Africa COM Mar-04 75,390 51,634 23,756       
AFR/SEV/32/TAS/28 Harmonization of legislative and regulatory 

mechanisms to improve monitoring and control of 
ODS consumption in French-speaking African 
countries 

COM Nov-04 135,825 129,415 6,410       

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

COM Jul-06 82,425 29,018 46,602     USD 64500 MOU and 
USD 11,120  for equipment 

ANT/SEV/38/INS/07 Renewal of institutional strengthening project COM Jun-05 31,200 26,663 4,524       
BGD/REF/29/TRA/11 Implementation of the RMP in Bangladesh: 

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   All funds has been disbursed and 
been reported in PCR as zero 
balance 

BHA/REF/23/TRA/04 Implementation of the RMP: training in 
monitoring and controlling of ODSs 

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

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

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

BHU/REF/45/TRA/04 Implementation of the RMP: train the trainer 
programme for customs and enforcement officers 

COM Sep-06 25,000 24,893 107     All funds has been disbursed and 
been reported in PCR as zero 
balance 

BKF/PHA/47/PRP/18 Project preparation request for TPMP COM Sep-06 20,000 5,000 15,000       
BRU/REF/30/PRP/03 Development of RMP COM Nov-04 25,000 14,500 10,500     All funds has been disbursed to 

the country 
BRU/SEV/26/INS/02 Institutional strengthening for the phase-out of 

ODSs under the Montreal Protocol 
COM Jul-04 80,000 72,206 7,794     All funds has been disbursed to 

the country 

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       

CPR/FUM/35/TAS/381 Awareness raising workshop to support ratification 
of the Copenhagen Amendment in China 

COM Dec-04 100,000 46,182 24,000     Project completion report 
submitted: Total cost USD 
70,182. All the amount was 
disbursed.  
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CPR/FUM/35/TAS/382 Techno-economic evaluation of methyl bromide 
alternatives in China 

COM Dec-04 70,907 41,089 29,818     Project completion report 
submitted: Total cost USD 
71,089. All the amount was 
disbursed. Small difference to be 
settled. 

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

COM Apr-04 9,000 0 9,000       

DMI/REF/26/TRA/02 Implementation of the RMP: custom training COM Apr-06 15,000 8,000 7,000       
DMI/REF/26/TRA/03 Implementation of the RMP: training of trainers in 

good refrigerant management practices 
COM Jun-06 20,000 17,000 3,000       

DMI/REF/44/PRP/07 Preparation of refrigerant management plan COM Aug-06 20,000 12,206 7,794       
DMI/SEV/42/INS/05 Extension of institutional strengthening project 

(phase II) 
COM Dec-05 13,000 5,619 7,381       

DOM/SEV/37/TAS/31 Policy and technical assistance COM Jun-06 10,000 7,500 2,500       
DRC/REF/32/TAS/03 Assistance in developing the RMP project proposal COM Dec-03 55,195 35,195 20,000       
DRK/REF/40/TAS/25 Monitoring the activities in the refrigeration 

servicing subsector in DPR Korea 
COM Dec-04 10,000 5,000 5,000     All funds has been disbursed and 

been reported in PCR as zero 
balance 

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

COM Dec-04 70,000 64,762 3,067     All funds has been disbursed and 
been reported in PCR as zero 
balance 

DRK/SEV/41/INS/31 Implementation of the RMP in Fiji: training of 
custom officers, ODS inspectorate and NOU staff 

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

ERI/SEV/47/PRP/03 Country programme/RMP project preparation COM Sep-06 40,000 38,000 2,000       
FIJ/REF/29/TRA/07 Implementation of the RMP in Fiji: training of 

custom officers, ODS inspectorate and NOU staff 
COM Jul-04 42,500 24,500 18,000     All funds has been disbursed and 

been reported in PCR as zero 
balance 

FIJ/SEV/29/INS/05 Renewal of institutional strengthening in Fiji 
(Phase II) 

COM May-02 43,930 36,087 7,843 0   All funds has been disbursed to 
the country 

FIJ/SEV/37/INS/08 Renewal of institutional strengthening project in 
Fiji (Phase III) 

COM Aug-04 57,000 0 57,000 0   This project is completed. 
Awaiting for the final 
expenditure report to disburse the 
final payments. 

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

COM Jun-06 34,000 20,400 13,600     All funds has been disbursed to 
the country 

GBS/SEV/39/INS/01 Establishment of ozone unit in Guinea-Bissau COM Jul-04 30,000 0 30,000       
GBS/SEV/39/PRP/03 Formulation of the country programme/RMP in 

Guinea-Bissau 
COM Jul-04 60,000 27,173 32,827       
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding 

plus 
Adjustment

s as of 31 
December 
2006 (US$) 

Estimated 
Funds 

Disbursed 
as per 53rd 

Meeting 
(US$) 

Obligated 
Balance 
as per 
53rd 

Meeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 
per 53rd 
Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they could be returned? 

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     MOU signed for USD 20,000 

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

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

GLO/SEV/29/TAS/198 Complement for translation and printing of four 
guidelines and training modules into Arabic, 
Chinese, French and Spanish 

COM Apr-05 120,000 98,000 22,000 0     

GLO/SEV/34/TAS/230 Study on development of ODS phase-out strategy 
for SMEs 

ONG Dec-05 100,000 30,000 70,000     All funds have been disbursed. 
Adjustments are underway to 
record the expenditures 

GLO/SEV/39/TAS/247 Assistance for regional awareness raising COM Apr-06 200,000 122,044 53,225       
GLO/SEV/42/TAS/255 Assistance for regional awareness raising COM Apr-06 200,000 119,188 80,812       
GLO/SEV/44/TAS/260 Compliance Assistance Programme: 2005 budget COM Dec-05 7,045,619 6,851,660 193,959       
GLO/SEV/45/TAS/263 Development of effective awareness materials COM Jan-06 120,000 106,733 13,267       
GRN/REF/46/PRP/08 Preparation of refrigerant management plan update COM Sep-06 15,000 5,698 9,302       
GRN/SEV/30/INS/02 Creation of a National Ozone Unit COM Aug-06 30,000 13,480 16,520       
HAI/SEV/43/INS/08 Renewal of the institutional strengthening project 

(phase I, years 2 and 3) 
COM Sep-06 100,000 93,929 6,071       

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

COM Apr-06 256,300 102,370 153,930       

KUW/SEV/37/INS/02 Institutional strengthening and capacity building COM Jan-06 121,520 88,131 33,389       
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     MOU was made for USD 74,910 
all disbursed but UNDP has not 
submitted the claim for the 
amounts paid. 

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

COM Aug-05 97,900 24,008 73,892     MOU was made for USD 97,900 
all disbursed but UNDP has not 
submitted the claim for the 
amounts paid. 

KYR/SEV/37/INS/05 Establishment of the Ozone Unit in Kyrgyzstan ONG Dec-04 133,650 129,002 4,648       
LIR/REF/41/TRA/07 Implementation of the RMP: customs training 

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

LIR/SEV/27/CPG/01 Country programme preparation in Liberia COM Sep-03 50,000 33,000 17,000       
MAS/SEV/36/INS/03 Establishment of a National Compliance Centre 

(institutional strengthening) 
COM Aug-06 34,000 33,178 822     All funds has been disbursed to 

the country 
MAU/REF/33/PRP/06 Development of an RMP in Mauritius COM Dec-03 60,000 21,905 38,095       
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding 

plus 
Adjustment

s as of 31 
December 
2006 (US$) 

Estimated 
Funds 

Disbursed 
as per 53rd 
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(US$) 

Obligated 
Balance 
as per 
53rd 

Meeting 
(US$) 

Unobligated 
Balance as 
per 53rd 
Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they could be returned? 

MDV/REF/38/TAS/06 Implementation of the RMP: monitoring and 
review 

COM Aug-05 15,000 1,036 13,964     All funds has been disbursed and 
been reported in PCR as zero 
balance 

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     All funds has been disbursed and 
been reported in PCR as zero 
balance 

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   All funds has been disbursed and 
been reported in PCR as zero 
balance 

MLI/REF/43/PRP/13 Preparation of the RMP update COM Nov-05 10,000 0 10,000       
MOL/REF/25/TRA/04 Implementation of the RMP in Moldova: training 

on monitoring and control of CFC and CFC using 
equipment 

COM Dec-04 66,550 38,000 21,201     MOU Signed for USD 21500. 
Consultant paid USD 9138. 
Equipment purchased USD 
18,563. Technical coop USD 
10,000 

MYA/REF/29/PRP/03 Preparation of a refrigerant management plan in 
Myanmar 

COM Apr-05 30,000 5,134 24,866     All funds has been disbursed 

NEP/SEV/37/INS/11 Renewal of institutional strengthening project 
(Phase 2) 

COM Aug-04 53,733 49,458 4,275       

NIU/SEV/44/INS/01 Establishment of a National Compliance Centre 
(institutional strengthening) 

COM Jun-06 15,000 7,100 7,900     All funds has been disbursed to 
the country 

OMA/SEV/37/TAS/07 Policy and technical assistance COM Feb-06 10,000 7,262 2,738     All funds have been paid. The 
recording of the expenditures in 
missing. 

PER/REF/37/PRP/32 Preparation of the refrigerant management plan 
update proposal in Peru 

COM Jul-04 15,000 8,375 3,625       

PER/SEV/29/INS/27 Renewal of institutional strengthening in Peru 
(Phase II) 

COM Jun-02 102,700 57,990 44,710       

PNG/SEV/19/INS/02 Creation of an Ozone Unit in Papua New Guinea COM Dec-03 45,800 21,085 24,715     All funds has been disbursed to 
the country 

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

COM Jan-06 26,000 17,971 8,029     All funds has been disbursed to 
the country 

SIL/SEV/35/TAS/01 Formulation of a national phase-out strategy in 
Sierra Leone 

COM Dec-03 40,000 15,000 25,000       

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

COM Jun-06 20,250 12,150 8,100     All funds has been disbursed to 
the country 
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding 

plus 
Adjustment

s as of 31 
December 
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Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they could be returned? 

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

COM Apr-05 87,000 45,367 41,633     All funds has been disbursed and 
been reported in PCR as zero 
balance 

SRL/REF/32/TRA/17 Refrigeration training project in Sri Lanka COM Sep-04 196,997 140,997 56,000     Reported expenditure in the PCR 
is 202,499 funds disbursed 
trough UNDP. UNDP has not 
submitted its claim. Difference of 
about 5.5K to be reconciled with 
other payments released to SRL. 

STK/REF/44/PRP/07 Preparation of a refrigerant management plan COM Mar-06 15,000 10,478 2,210       
STP/SEV/44/INS/05 Establishment of the Ozone Unit (institutional 

strengthening) 
COM Jun-06 40,000 30,000 10,000       

STV/REF/25/TRA/03 Implementation of the RMP in St. Vincent and 
Grenadines : monitoring and control of ODS and 
ODS based equipment 

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

STV/REF/44/PRP/08 Preparation of refrigerant management plan update COM Nov-05 20,000 13,020 6,980       
SUD/SEV/34/INS/13 Renewal of institutional strengthening project in 

Sudan 
COM Dec-04 112,200 43,696 68,504 0     

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

COM Jun-06 19,700 11,820 7,880     All funds has been disbursed to 
the country 

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

COM Jun-06 34,000 26,600 7,400     All funds has been disbursed to 
the country 

VEN/REF/34/TRA/92 Training of customs officers COM Dec-05 120,000 107,836 6,000       
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       

ZAM/SEV/30/INS/11 Renewal of institutional strengthening in Zambia COM Dec-04 50,400 7,777 42,623     Final payment effected through 
UNDP. UNDP has to submit the 
disbursement report to enable the 
recording of this disbursement 
and liquidate the obligation 

Total       14,520,717 12,460,792 1,820,696 0     
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Code Project Title Status Date 
Completed 

(Actual) 

Approved 
Funding plus 
Adjustments 

as of 31 
December 
2006 (US$) 

Estimated 
Funds 

Disbursed as 
per 53rd 
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(US$) 

Obligated 
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per 53rd 
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(US$) 

Unobligated 
Balance as 
per 53rd 
Meeting 

(US$) 

Why any 
unobligated 

balances 
could not be 
returned? 

When they 
could be 

returned?* 

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  136,278 16,310 4 54 

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       4,097,095  218,501 10,113 4 54 

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

COM Apr-05 184,000          174,140  9,468 392 MY n/a 

CRO/PHA/42/TAS/22 Terminal phase-out management plan (second tranche) COM Dec-05 48,300            38,958  8,000 1,342 MY n/a 

DRK/REF/40/INV/26 Sectoral phase-out in domestic refrigeration sector at 5th 
October Electronic and Automation Company in China 
(first tranche) 

COM Dec-04 384,000          343,616  40,384 0 MY n/a 

GLO/REF/46/PRP/265 Project preparation in the chiller sector COM Jun-06 119,000          118,360  555 85 3 54 
IND/PAG/34/INV/314 Conversion of carbon tetrachloride as process agent to 

monochlorobenzene at FDC Limited, Roha 
COM Dec-04 238,371          234,766  3,414 191 3 54 

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          514,785  16,209 844 3 54 

IRA/PHA/41/INV/162 National CFC phase-out plan: 2004 annual 
implementation programme 

COM Dec-05 2,465,906       2,456,441  5,592 3,873 MY n/a 

KAM/FUM/46/TAS/10 Training and awareness workshop in the fumigants sector 
(methyl bromide) 

COM Jul-06 30,000            27,484  1,734 782 3 54 

LEB/FUM/38/INV/52 Phase-out of methyl bromide for soil fumigation in 
strawberry production (second tranche) in Lebanon 

COM Dec-03 421,946          409,830  11,148 968 MY n/a 

LIB/PHA/41/INV/22 National ODS 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 Appliances 
Manufacturing 

COM Mar-04 558,113          365,013  191,573 1,527 4 54 

MDN/ARS/32/INV/17 Phase-out of CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of 
aerosols by conversion to HFC and hydrocarbon 
propellants at Alkaloid A.D. 

ONG   110,000            99,467  0 10,533 4 54 
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Code Project Title Status Date 
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(Actual) 

Approved 
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as of 31 
December 
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Unobligated 
Balance as 
per 53rd 
Meeting 
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could not be 
returned? 

When they 
could be 

returned?* 

MOR/FUM/34/INV/44 Phase-out of methyl bromide for soil fumigation in 
tomato production (first tranche) 

COM Sep-05 400,000          386,888  10,644 2,468 MY n/a 

NIR/PHA/38/INV/105 National CFC phase-out plan: refrigeration manufacturing 
sub-sector (first tranche) 

COM Mar-06 682,386          628,661  0 53,725 MY n/a 

NIR/SOL/46/INV/113 Terminal ODS phase-out umbrella project in the solvent 
sector (2nd tranche) 

COM Jul-06 317,000          302,828  9,963 4,209 MY n/a 

OMA/REF/34/TAS/06 Implementation of the RMP: recovery and recycling 
project 

COM Dec-05 230,000          226,795  2,703 502 3 54 

PAK/REF/41/TAS/56 Implementation of the RMP (institutional framework, 
customs empowerment, training service technicians, 
recovery and recycling) in Pakistan (first tranche) 

COM Dec-04 191,000          176,268  14,732 0 MY n/a 

QAT/SEV/41/INS/06 Extension of institutional strengthening project: phase 2 COM Sep-06 44,500            43,285  1,105 110 4 55 

VEN/PHA/42/INV/98 National CFC phase-out plan: 2004 work programme COM Sep-06 1,895,062       1,850,903  31,452 12,707 MY n/a 
Total            78,750,873      77,785,939            714,675          120,702     

 
: 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 
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(Actual) 

Approved 
Funding plus 

Adjustments as of 
31 December 2006 

(US$) 

Estimated 
Cumulative 

Funds Disbursed 
as per 53rd 

Meeting (US$) 
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per 53rd 
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(US$) 
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(US$) 

Why any 
unobligated 

balances could 
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disbursed? 

When they 
could be 
returned/ 

disbursed? 

ARG/PRO/38/INV/133 CFC production closure plan (first tranche) COM Dec-03 500,000 98,068 401,932 0     

ARG/PRO/44/INV/141 Strategy for gradual phase-out of CFC-11 
and CFC-12 production: 2004 annual 
programme 

COM Dec-05 3,500,000 3,492,250 7,750 0     

ARG/PRO/45/INV/143 Strategy for gradual phase-out of CFC-11 
and CFC-12 production: 2005 annual 
programme 

COM Apr-06 300,000 0 300,000 0     

CPR/FOA/44/INV/424 Sector plan for phase-out of CFC-11 in the 
China foam sector: 2005 annual 
programme 

COM Dec-05 10,903,000 8,805,600 2,097,400 0     

CPR/HAL/44/INV/423 Sector plan for halon phase-out in China: 
2005 annual programme 

COM Nov-05 1,800,000 1,440,000 360,000 0     

ECU/PHA/41/INV/32 National CFC phase-out plan: first tranche COM Apr-05 777,326 555,682 221,644 0     

IDS/FOA/42/INV/160 Phase-out of residual CFCs in the foam 
sector 

COM Dec-05 1,725,000 1,556,393 168,607 0     

MAL/PHA/35/INV/145 National CFC phase-out plan: 2002 annual 
programme 

COM Dec-02 1,799,940 1,396,211 403,729 0     

MAL/PHA/37/INV/147 National CFC phase-out plan: 2002 annual 
plan (release of second tranche) 

COM Aug-03 2,969,065 2,790,964 178,101 0     

MAL/PHA/40/INV/149 National CFC phase-out plan: 2003 annual 
work programme 

COM Dec-04 2,013,100 1,869,385 143,715 0     

MAL/PHA/44/INV/154 National CFC phase-out plan: 2004 annual 
programme 

COM Dec-05 1,688,300 1,291,049 397,251 0     

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

COM Dec-03 2,858,473 2,083,356 775,117 0     

PHI/PHA/41/INV/71 National CFC phase-out plan 
(manufacturing sector): 2004 annual 
programme 

COM Dec-04 1,877,418 1,559,769 317,649 0     
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could be 
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disbursed? 

PHI/PHA/44/INV/75 National CFC phase-out plan: 2005 annual 
programme 

COM Dec-05 2,160,071 2,026,507 133,564 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 4,585,815 608,565 0     

THA/PHA/41/INV/140 National CFC phase-out plan: 2003 annual 
programme 

COM Mar-04 4,011,846 1,171,787 2,840,059 0     

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

COM Apr-05 1,315,400 358,179 957,221 0     

TUR/PHA/38/INV/79 Total phase out of CFCs plan: 2003 annual 
programme 

COM Dec-03 2,500,000 1,818,091 681,909 0     

TUR/PHA/41/INV/81 Total phase-out of CFCs plan: 2004 annual 
programme 

COM Dec-04 1,000,000 640,917 359,083 0     

TUR/PHA/44/INV/85 Total phase-out of CFCs plan: 2005 annual 
programme 

COM Dec-05 750,000 279,287 470,713 0     

VEN/PRO/44/INV/101 Phased reduction and closure of the entire 
CFC production: 2004 annual programme 

COM Dec-05 3,300,000 3,295,000 5,000 0     

VEN/PRO/46/INV/106 National CFC production closure plan 
(second tranche) 

COM Apr-06 8,100,000 8,000,000 100,000 0     

TOTAL       104,153,919 91,476,148 11,929,010 0     

 
 
 

 




