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 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق
 

ام    -1 ى ع ه ف رنامج عمل ى ب ب، ف ى يطل نك الدول بلغ  2002إن الب ى م يذية عل نة التنف ة اللج داد US $981,133 موافق  إلع
دًا مبلغ      تعزيز المؤسسى زائ ت اللجنة التفنيذية فى اجتماعها الـ وآان.  آمصاريف مساندةUS $127,547المشروعات وال

د وافقت على دفع مبلغ معجل تحت حساب إعداد مشروعات البنك الدولى الداخلة فى برنامج عمله لعام                  35  بمبلغ 2002 ق
US $203,400   اندة يف المس تى ستنقل إلى البنك الدولى سوف يتم تصحيحها بإستنزال    . ، تشمل تكال وال ال ومجموع األم

 . السابق دفعهالمبلغ المعجل
 

  أدناه1 مبينة فى الجدول 2002إن األنشطة المقترحة فى برنامج عمل البنك الدولى لعام  -2
 

 2002برنامج عمل البنك الدولى لعام  : 1الجدول 
 

 المبلغ المطلوب *تاريخ اإلتمام المشروع/ النشاط البلد
(US $) 

المبلغ الموصى به
(US $) 

 ة مفرشية عليهاأنشطة موصى بموافق: القسم ألف 
Brazil إعداد مشروع فى القطاع الفرعى لعوامل التصنيع September 2003 50,000 50,000 
Colombia  إعداد مشروع فى قطاع المذيبات بالـCTC April 2003 20,000 20,000 
Ecuador  إعداد مشروع بخطة وطنية إلزالةCFC September 2003 80,000 80,000 
Mexico شروع فى قطاع تكييف السياراتإعداد م April 2003 25,000 25,000 
Pakistan مساعدة على تحديث البرنامج القطرى April 2003 45,000 45,000 
Tunisia إعداد مشروع فى قطاع الرغاوى April 2003 10,000 10,000 
Turkey  تخزين البندق(إعداد مشروع فى قطاع بروميد الميثيل( April 2003 40,000 40,000 
Global إعداد مشروعات لم تخصص لها موارد April 2003 180,000 180,000 

 تجديد التعزيزات المؤسسية: القسم باء 
Philippines  المرحلة الثالثة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسى( March 2004 181,133 181,133 

 أنشطة ينظر فيها منفردة: القسم جيم 
Indonesia تين قطاعيتين لقطاعى االيروسوالت والرغاوىإعداد خط September 2003 130,000 قضية خالفية 

 أنشطة موصى بإرجائها : القسم دال 
Argentina  مشروعات فى القطاع الفرعى اليروسوالت 3إعداد MDI April 2003 30,000 يرجأ 
Indonesia  تحسين الرقابة على استيراد وتصدير الـODS September 2003 100,000 يرجأ 
Venezuela إعداد مشروع فى القطاع الفرعى لتبريد المبانى April 2003 35,000 يرجأ 
Yemen إعداد مشروع فى القطاع الفرعى لتبريد المبانى April 2003 35,000 يرجأ 

 األنشطة المسحوبة: القسم هاء 
Region: LAC  خ ا غ تاستكشاف خيارات التمويل المبتكر لمساندة تنفيذ April 2003 20,000 Withdrawn 
Sub-Total   981,133  
Agency support 
costs: 

  127,547  

Total   1,108,680  
Minus  (203,400) (203,400)   إلعداد مشروع 35دفعة معجلة من االجتماع الـ 
Grand total: 905,280  مبلغ مطلوب تحويله إلى الوآالة  

اريخ اإلنه    *   ا هو تاريخ يتعلق بنشاط إعداد المشروع وليس تاريخ تقديم المشروع االستثمارى     إن ت امتدت التواريخ حتى . اء إنم
 . أى إلى بعد سنة من تاريخ الموافقة2003ابريل 

 
ام        -3 ى لع نك الدول ل الب رنامج عم ندوق ب ة الص ت أمان ام      2002استعرض نك لع ال الب ة أعم وء خط ى ض  2002 ف

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/13)   ام ل ع رنامجى عم ـ 2002 وب  UNDP لل
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/20) يدو رنامج (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/21) واليون ى ب تعديالت عل  وال

 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/19) 2002عمل اليونيب لعام 
 

 أنشطة موصى بموافقة مفرشية عليها: القسم ألف 
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ى              -4 ية عل ة مفرش ة الصندوق بموافق  وبمستوى التمويل المبين    1المشروعات الواردة من القسم ألف من الجدول        توصى أمان

 .فى العمود األخير إلى اليمين
 

 تجديد التعزيز المؤسسى: القسم باء 
 

 )$  133181US,(تجديد مشروع التعزيز المؤسسى : الفلبين 
 

ووصف المشروع وارد فى المرفق األول .  يضم اقتراحًا لتجديد مشروع التعزيز المؤسسى للفلبين   1القسم جيم من الجدول      -5
 .بهذه الوثيقة

 
 توصية 

 
ى المشروع اآلنف الذآر وما يرتبط به من تكاليف المساندة وبمستوى التمويل المبين         -6 ة عل ة الصندوق بالموافق توصى أمان

 .وقد ترغب اللجنة التنفيذية أيضًا أن تعرب عن اآلراء اآلتية إلى حكومة الفلبين. 1فى الجدول 
 

إن اللجنة التنفيذية قد استعرضت المعلومات المقدمة مع مشروع التعزيز المؤسسى للفلبين وتالحظ مع التقدير أن استهالك          -7
ـ    ام             CFCال ة األوزون عن ع نه أمان بلغة ع وقد ذآرت الفلبين فى طلبها .  لالمتثالCFC يقل عن خط أساس الـ   2000 الم

ى تع  بادرات، تشمل تصديقها عل ن الم ددًا م ية ع ن، وإصدار أداة قانون ل آوبنهاغ يماويات(دي ى الك رقابة عل ر ال ) هى أم
ـ  تعمال ال تيراد واس ى اس رقابة عل ـ ODSلل تى تحوى ال دات ال ة CFC والمع تثمارية الجاري يذ االنشطة االس تابعة لتنف ؛ م

ة المستدامة للـ              ة اإلزال ا لكفال م إنجازه تى ت دوق المتعدد األطراف ؛ آما      من جميع المشروعات الممولة من الصن      CFCوال
ن لتعزيز وعى الجمهور بالقضايا المتعلقة بإستنفاد األوزون               ود المستمرة للفلبي إن هذه األنشطة وغيرها التى     . تالحظ الجه

ة الـ                           ن إلزال د الفلبي يذية جه در اللجنة التنف نها هى أمر مشجع، وتق يغ ع وتنوى الفلبين أن ترآز، خالل   . ODSجرى التبل
ن ا   ـ            العامي ة ال ية إلزال يذ خطتها الوطن ى وضع وتنف ن، عل  وما يرتبط بها من خ ا غ ت، وهما االستراتيجيتان CFCلقادمي

ـ                    تدام لمجموع استهالآها من ال يق التخفيض المس ن لتحق يتان للفلبي يذية مع التقدير أن         . ODSاالساس وتالحظ اللجنة التنف
دة إلدارة وحدة األوزون فى وزارة ال            يكلة الجدي بيئة والموارد الطبيعية سوف تستمر فى التمتع بإمكانية التوصل الكامل اله

 .إلى أعلى مستويات صنع القرار فى الحكومة، وسوف تكفل االمتثال الكامل لاللتزامات الناشئة عن بروتوآول مونتريال
 

 أنشطة مقدمة للنظر فيها منفردة: القسم جيم 
 

 : وهذا الموضوع مبين فيما يلى . حدًا للنظر فيه منفردًا  يبين نشاطًا وا1إن القسم جيم فى الجدول  -8
 

 )$ 000130US,(إعداد خطتين قطاعيتين فى قطاعى االيروسوالت والرغاوى : أندونسيا 
 

 ينبغى إحالة مثل    30/23وبموجب المقرر   . توجد تضاربات فى البيانات فى قطاعى الرغاوى وااليروسوالت فى اندونسيا            -9
بات إلعداد       ذه الطل  أشارت  2002وباإلضافة إلى ذلك فى سياق خطة أعمال اليونيدو لعام          . مشروعات إلى النظر المنفرد   ه

ى أن المقرر        ة إل قد طلب من الوآاالت أن تحل مسائل التضارب فى البيانات قبل إدراج المشروعات فى             ) ب (35/2األمان
ية ال النهائ ى بضرورة. خطط األعم نك الدول إبالغ الب ة ب درك التضارب الموجود وقامت االمان يا ت تأآد من أن أندونس  ال

زال تريد السير قدمًا بالمشروعات فى سياق استهالآها الوطنى اإلجمالى المؤهل للحصول على تمويل بموجب                    نها ال ت ولك
 . المؤهلة للتمويلCFC إذا أن لدى أندونسيا مستويات هامة من استهالك الـ35/57المقرر 

 
تعلق بالمشروع الم       -10 يما ي  CFCsقترح فى قطاع االيروسوالت قامت األمانة بإبالغ البنك أن أندونسيا حظرت استعمال الـ              ف

ه المنشأة                          1997فى    ل إضافى سوف تقدم ول أن أى تموي يا فى قطاع االيروسوالت يق تمد ألندونس  وأن آخر مشروع مع
ية،   أة       PT Candiالمتلق ذه المنش ته ه ذى اقترح رة  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/36) حسب المشروع ال . 10 الفق

دار                      تحول بمق ذا ال ن أن ه اد يكون من اليقي ه يك ول أن تراح بمشروع يق أن االق نك ب لم الب د س سوف يحدو بصغار % 30وق
ى الـ             تحول إل ى ال ن إل ن المتبقي  براس مالها   HAP ؛ وهناك بعض الشرآات سوف تتحول إلى تكنولوجيا الـ           HAPsالمالئي

د يقتضى بعض      نما ق  القيام به PT Candiالمالئين اآلخرين توسعًا مستقبليًا فى مرآز خدمة الملء، الذى تعهدت الذاتى بي
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ية من الصندوق المتعدد األطراف               زيد من المساعدة المال دون م والحظ البنك أيضًا أن أى مالئ يمكن أن يستعمل مرفق         . ب
PT Candiرفقه الخاص ل م دًال من تحوي نك .  ب ال الب ك ق ى ذل ذا وباإلضافة إل ة حاجة لتوسيع ه ناك أي ه إذا آانت ه أن
رفق، فإن    باقية على PT Candi ستقوم بالتوسيع بدون مزيد من المساعدة المالية من الصندوق، حيث أن PT Candiالم

ام          دم فى ع ا المق ه، بسبب األزمة المالية فى المنطقة بعد الموافقة على المشروع فإن البنك قد ذآر أن                   . 1997تعهده يد أن ب
تحويل                      ال الزم لل ال اإلضافى ال ى رأس الم ية الوصول إل ا إمكان ية ليست له والخطة القطاعية التى أدرجها     . شرآات المتبق

نها التوصل إلى المستعملين للـ          ه مقصود م نك فى خطة أعمال  الباقين فى هذا القطاع وترمى إلى إسداء المساعدة CFCالب
 .HAPحول دون تحولهم إلى تكنولوجيا المالية لهم للتغلب على العائق المالى الذى ي

 
 توصية 

 
ى     -11 ن ف تمويل المبي توى ال ور وبمس تراح المذآ ى االق ة عل دم الموافق ة أو ع ى الموافق نظر ف يذية أن ت نة التنف د ترغب اللج ق

بة على الموافقة سوف ينظر فيه فى سياق المقرر          1الجدول    بط بالمشروعات المترت ذى يرت ى أساس أن االستهالك ال ، عل
35/57. 

 
 أنشطة موصى بإرجائها: القسم دال 

 
وفيما يلى .  اقتراحات موصى بإرجائها، باالتفاق بين أمانة الصندوق والبنك الدولى4 يتضمن    1إن القسم دال من الجدول          -12

 .التعليقات على المشروعات الموصى بإرجائها، وهى تعليقات مقدمة لتحيط بها اللجنة التنفيذية
 

 )$ MDI ),00030USالث مشروعات فى القطاع الفرعى اليروسوالت إعداد ث: األرجنتين 
 

ـ              -13 تماعها ال يذية فى اج ررت اللجنة التن اون مع الوآاالت المنفذة، بإعداد ورقة                     35ق وم، فى تع ة أن تق  أن تطلب من األمان
يذية بشأن القضايا المرتبطة بوضع مشروعات متعلقة بالـ                 يها اللجنة التنف نظر ف  وهو قطاع - CFCبالـ  التى تعمل  MDIت

 )).ج (35/4المقرر ( لألطراف 13 الصادر عن االجتماع الـ XIII/9 وذلك إعماًال للمقرر -فرعى 
 

تعمال            -14 تعلقة باس ية الم بادئ التوجيه ى الم يذية عل نة التفن ق اللج ثما تواف اط ري ذا النش اء ه ى إرج ى عل نك الدول ق الب واف
 ).اق ذات الجرعات المحسوبةأى أجهزة االستنش (MDIااليروسوالت فى الـ 

 
 )$ 000100US,( المستوردة والمصدرة ODSتحسين الرقابة على الـ :  أندونسيا 

 
ع أصحاب   -15 نطاق م عة ال ابالت واس ى دراسات ومق نطوى عل ذا النشاط سوف ي ه أن ه رنامج عمل ى ب ى ف نك الدول ال الب ق

يماويات وموزع    وردو الك يهم م ا ف بلد، بم ى ال يين ف تجارة  المصلحة الرئيس ناعة وال ارك ووزارة الص و الجم ا وموظف وه
 .بيد أنه لم تدرج فى برنامج البنك الدولى أية وثائق أخرى تتعلق بالمشروع. وغيرها من الوآاالت المختصة

 
 .وافق البنك الدولى على إرجاء هذا النشاط ريثما يصل طلب بتقديم المشروع -16

 
 
 

 )$ 00035US,(ريد المبانى إعداد مشروع فى القطاع القرعى لتب: فنزويال 
 

 US غير أن اليونيدو قد طلبت CFCsالمقصود من هذا المشروع الحفاظ على قوة الدفع فى فى برنامج فنزويًال إلزالة الـ  -17
 . فى فنزويالODS إلعداد خطة وطنية إلزالة الـ $95,000

 
ـ              -18 ى االجتماع ال نزويال إل ة ف بر          35قدمت حكوم ة الت تراتيجية فى قطاع خدم يدو من قبل تمويًال            اس يد، سبق أن تلقت اليون

دره      يها ق ا األمانة وافقت اليونيدو على       . US $70,000إلعداد مشروع ف تى أثارته ى أساس القضايا والمالحظات ال وعل
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ى اجتماع الحق               ا إل ادة تقديمه ى إع تراتيجية وعل نظر فى االس ادة ال  قامت اليونيدو بإبالغ األمانة أن هذه االستراتيجية(إع
 ).ODSستكون اآلن جزءًا من الخطة الوطنية إلزالة الـ 

 
 ، ODSوافق البنك الدولى على إرجاء هذا النشاط ريثما يتم نظر اللجنة التنفيذية فى خطة فنزويال الوطنية إلزالة الـ  -19

 
 )$ 00035US,(إعداد مشروع للقطاع الفرعى لتبريد المبانى : اليمن 

 
ذا المشروع هو مس             -20 ثال لوجوب التجميد الذى يقتضيه بروتوآول                   إن الغرض من ه ًا نحو االمت ى السير قدم بلد عل اعدة ال

 .مونتريال
 

يذية قد اعتمدت فى اجتماعها الـ      -21 ة أن اللجنة التنف  لليونيب إلعداد مشروع فى خ ا غ US $30,000 مبلغ 27ذآرت األمان
م مبلغًا إضافيا  ومشروع . إلعداد عنصر االسترداد وإعادة التدوير UNDP للـ 33ً فى اجتماعها الـ  US $ 15,000  ت ث

 .الـ خ ا غ ت لم يقدم بعد آى تنظر فيه اللجنة التنفيذية
 

 .وافق البنك الدولى على إرجاء هذا النشاط ريثما يتم النظر فى الـ خ ا غ ت الخاصة باليمن -22
 

 نشاط مسحوب: القسم هاء 
 

اء من الجدول           -23 دًا ف        1إن القسم ه اطًا واح بى، تم سحبه من البنك الدولى وهذا البيان     يتضمن نش ية والكاري ريكا الالتين ى أم
 .مقدم لتحيط اللجنة التنفيذية علمًا به
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 1المرفق 
 

 اقتراح بمشروع للتعزيز المؤسسى
 

 تجديد التعزيز المؤسسى: الفلبين 
 

 موجز المشروع وبيانات عامة عن البلد 
 الوآالة المنفذة البنك الدولى

 
 

209,000 
139,333 

 المبلغ المعتمدة أصًال 
March 1993 (US $) 
July 1999 (US $) 

 ($ US)المبلغ المطلوب للتجديد  181,133
July 1993 تاريخ الموافقة على البرنامج القطرى 

 )ODPطن ) (1991( المبلـغ عنـه فى البـرنامج القطـرى ODSاستهالك الـ  2,536.1
 )ODPطن (مبلغ عنه ) ODS) 2000أخر استهالك للـ  2,905.1
 )CFCs من الـ ODPطن ) (1997-1995(خط األساس  3,055.9

 ($ US)المبلغ المعتمد  20,974,720
 ($ US) 2000المبلغ المنفق حتى ديسمبر  17,742,452

 )ODPطن ( التى ستزال ODSالـ  1,662.1
 )ODPطن  (2000 التى أزيلت حتى ديسمبر ODSالـ  1609.0

 
 : اللجنة التنفيذية ومولت األنشطة اآلتية أعتمدت -1
 

 )أ( إعداد برنامج قطرى 99,592
 )ب( إعداد مشروعات 1,357,598

 ) ج( تدريب 232,547
 )د( مساعدة تقنية 982,500
 )هـ( تدليل 516,500

 )و( مشروعات استثمارية 17,437,650
  المجموع 20,626,387

 
 
 
 
 

 تقرير مرحلى
 

م اإلنجازات     -2 تقرير المرحلى هى          إن أه ورة فى ال ؛ تحديث البرنامج  ) 2001يونيه  (التصديق على تعديل آوبنهاغن     :  المذآ
يذ أمر الرقابة على الكيماويات بالنسبة للـ               والهالونات ؛ تعزيز قاعدة بيانات ونظام إلدارة المعلومات         CFCsالقطرى ؛ تنف

ـ          تيراد واستهالك ال تابعة األنشطة ا      ODSالخاصة باس  واألجهزة  ODSلمتعلقة بخطة العمل بشأن الرقابة والرصد للـ         ؛ م
الـ        تى تعمل ب ـ                   ODSال ن بتشغيل ال يها ؛ رصد       ODS ؛ إعطاء تدريب ووضع نظام لإلعتراف بالقائمي  وباألخصائيين ف

ا الصندوق والمعتمدة منذ عام              تى موله تثمارية ال لمشروعات ؛ المتابعة الجزافية ل   ODS إلزالة الـ    1995المشروعات االس
ات ؛ إعالم الجمهور عن طريق الجرائد بشأن الـ                     نك إدارة شئون استرداد الهالون ام مشروع ب نجزة ؛ إتم  وبشأن ODSالم

الـ       لة ب ورش المتص رات وال ى المؤتم لوعها ف ارآتها وض لة مش ئة ؛ ومواص رائق صون البي دروس  . ODSط ت ال وآان
يها    حب عل تى ينس دة ال الل الم تفادة خ ية المس الى ؛    الرئيس ام إدارى وم يذ نظ ر يقتضى تنف و أن األم تعراض ه ذا االس  ه
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 أفضل فى مكتب الفلبين لألوزون ؛ وينبغى رسم سياسات          (logistical)ويقتضى آذلك مزيدًا من العاملين ومساندة َسوقية         
 .إضافية بشأن الترخيص باالستيراد ومكافحة التهريب

 
ئة والم         -3 ئة فى وزارة البي يذ بروتوآول مونتريال      إن مكتب إدارة البي ائدة لتنف ية الق ئة التنظيم ية هو الهي ومكتب . وارد الطبيع

ثه     م تحدي ذى ت برنامج القطرى ال يذ ال يق ورصد تنف ن تنس ئول ع ئة مس ب إدارة البي ار مكت ى إط ل ف ذى يعم . األوزون، ال
ادات    ية، يعطى إرش دة إدارات حكوم ن ع ون م نى، مك امل تق ريق ع ناك ف ك ه ى ذل أن وباإلضافة إل ادات بش ية وإرش تقن

 .السياسة العامة تتعلق بعمليات وأنشطة مكتب األوزون
 

 خطة العمل 
 
التصديق على تعديلى مونتريال وبيجينغ، وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين : إن خطة العمل للفترة القادمة تشمل ما يلى        -4

ـ            واردات من ال ة ال دات التى تحوى      ODSرصد ورقاب  عن طريق   ODSق اللوائح المتعلقة بإزالة الـ      ، وتطبي ODS والمع
ى شحنات الـ                   ته عل رقابة مباغ يام ب ى المستودعات والق يش عل  ؛ وإصدار أمر تنفيذى لتعزيز مكتب األوزون ؛         ODSالتفت

اعدة بيانات بشأن العرض والطلب المتعلقين بالـ            اد ق  ؛ وتوفير تدريب للعاملين على شكل تنظيم حلقات دراسية          ODSوإيج
ية ومؤتمرات محلية ودولية ؛ وإعداد االستراتيجية الوطنية الشاملة إلزالة الـ              م ، بوضع المشروعات الفرعية مثل     CFCحل

يق   ز التنس ات ؛ وتعزي ر الهالون ادة تدوي ترداد وإع أن اس تراح بمشروع بش داد اق ية ؛ وإع ى صورتها النهائ ـ خ ا غ ت ف ال
نظمات ؛ واالستمرار فى ت            ن الم ة ؛ ووضع جدول زمنى           واالتصاالت بي نجزة والمشروعات الجاري يم المشروعات الم قي

ـ          ة وخطة عمل لل  ؛ ورفع مستوى وعى الجمهور من خالل مشروعات شتى مثل االعالنات فى MB والـ HCFCsلإلزال
 .  زونالراديو والتليفزيون وإنشاء ويب سايب ؛ وتبليغ المعلومات إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األو

-------- 
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WORK PROGRAM FOR THE

WORLD BANK-IMPLEMENTED MONTREAL PROTOCOL OPERATIONS

1. This proposed work program for the Bank-Implemented Montreal Protocol
Operations is prepared on the basis of the World Bank 2002 Business Plan, as well as the
suggestions made by the Executive Committee (ExCom) when it considered the Draft
2002 Business Plan at the 35th Meeting.
 
2. The Draft 2002 Business Plan of the World Bank was submitted for the ExCom's
consideration at the 35th Meeting.  The ExCom decided to take note of the draft business
plan of the World Bank and to request the Bank to revise its 2002 Business Plan in
accordance with Decision 35/7.  This decision is used as a basis for the finalization of the
World Bank 2002 Business Plan.
 
3. To ensure that the 2002 deliverables of the World Bank remain within the agreed share
of investment activities (45% of US$130 million available for investment activities in
2002), a major revision of the core deliverables was made to the original pipeline of
investment activities that was presented as part of the Draft 2002 Business Plan in
December 2001.  This revision is necessary as the total funding requirement for forward
commitments of sector plans and National CFC Phaseout Plans is significantly higher than
the amount anticipated at the time of the preparation of the Draft 2002 Business Plan.
 
4. Due to the high level of forward commitments in 2002, eighteen investment activities,
that were included as part of core activities in the Draft 2002 Business Plan, are removed
from the list of core activities of the final 2002 Business Plan.  To accommodate delivery
of these eighteen investment activities, the World Bank is seeking guidance from the
ExCom as to whether its unutilized resources in the previous year could be reprogrammed
to support these activities in 2002.

5. The 2002 Work Program for the Bank includes preparation and delivery of projects in
the consumption and production sectors.  This Work Program proposes to initiate the
preparation of the CTC and TCA production closure projects in China, in addition to the
delivery of the 2002 annual work programs for the CFC production closure projects in
China and India and the 2003 annual work program for the China Halon sector approach.
The project preparation requests to support the development of the CTC and TCA
production closure projects will be made when the required technical audits are
completed.  Similarly, the project preparation request to support development of a CTC
production closure plan for India will be submitted when the required technical audit is
completed.  In 2002, the Bank and the Governments of Argentina and Venezuela plan to
submit CFC production closure projects for the consideration of the ExCom.  No
additional project preparation fund will be requested for the development of a CFC
production closure plan for Argentina.  Only the project preparation request for the CFC
production closure project in Venezuela will be submitted to the ExCom when the
required technical audit is completed.
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6. In addition, the Bank and the Governments of China and India plan to submit sector
plans for phasing out ODS in the process agent sectors within this planning period.
Based on the request of the Government of Brazil, the World Bank 2002 Work Program
includes a request for project preparation funds to support development of a process agent
sector plan for Brazil.  The plan will be submitted to the ExCom as part of the World
Bank’s 2003 deliverables.
 
7. In 2002, funding requests to support implementation of the approved refrigeration
sector plan in Turkey and National CFC Phaseout Plans in Malaysia and Thailand, will be
submitted for the ExCom’s consideration.  An additional National CFC Phaseout Plan for
the Philippines is expected to be ready for submission in 2002.  The submission of this plan
will be done in accordance with Decision 32/13 (c).  In addition, the Bank includes in its
2002 Work Program a funding request to support preparation of a National CFC Phaseout
Plan in Ecuador.  This plan will be submitted to the ExCom in 2003 as part of the World
Bank’s 2003 deliverables.
 
8. The 2002 Work Program includes funding requests to support preparation of new
investment activities in 12 countries and to support implementation of four existing
institutional strengthening projects and two new non-investment activities.
 
9. The breakdown of project preparation funds to support investment and non-
investment activities in each client country is shown in Tables 1 and 2.

10. To carry out investment activities included in the proposed 2002 Work Program, the
Bank requires additional project preparation funds of  US$ 717,550, excluding project
preparation funds for the CTC and TCA production closure projects for China, the CTC
production closure project in India, and the CFC production closure project in Venezuela.
The breakdown of project preparation requests to be made at the 36th Meeting of the
ExCom is shown in Table 1.
 
11. While the World Bank 2002 Business Plan proposes to include four renewals of
existing institutional strengthening projects and two technical assistance projects, this
2002 Work Program includes only funding requests for the renewal of the institutional
strengthening project in the Philippines, a technical assistance project in Indonesia, and a
UNEP-WB regional technical assistance project to develop an innovative financing
approach to support RMP implementation in the Caribbean countries (Table 2).  The
requests for renewal of the three remaining existing institutional strengthening projects
will be made during the course of this planning period through the World Bank Work
Program Amendments.
 
12. Due to the discrepancy in the ODS sectoral consumption data of Pakistan, the
Government of Pakistan requested the Bank to undertake country program update in
order to have a better overall understanding of the current state of ODS consumption in
the country.  Therefore, the Bank will not request any project preparation funds to prepare
any investment projects for already identified foam and refrigeration enterprises at this
time.  Instead, the Bank would like to request the ExCom to approve preparation funds
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for development of country program update for Pakistan at this meeting.  This request is
included as part of the World Bank 2002 Work Program.

Table 1:  Project Preparation Requests by Country

Investment Activities

Country

Funding
Request
(US$)

Duration

Description Justification
Argentina 30,000 March –

December
2002

To prepare three
investment projects
in the MDI aerosol
sub-sector.

To assist Argentina to maintain
the momentum of its CFC
phaseout program.

As of December 2001, about
70% of the funds already
approved by the MLF, is
expected to be disbursed.

Brazil 50,000 March 2002
– September

2003

To prepare an
investment project in
the process agent
sub-sector.

In 2000, about 830 ODP tons of
CTC were consumed in the
process agent sub-sectors.
Reduction of CTC consumption
in this sector is essential to
Brazil’s ability to meet the
Montreal Protocol obligations.

Colombia 20,000 March –
December

2002

To prepare one
project in the CTC
solvent sector.

To eliminate the remaining
consumption of CTC in Colombia.

Ecuador  80,000 March 2002
– September

2003

To develop a
National CFC
Phaseout Plan for
submission in 2003.
This activity will
cover CFC phaseout
in the aerosol, foam,
solvent, and
refrigeration sectors.

Ecuador has been identified as one
of the countries that may have
difficulty meeting the 50% CFC
consumption reduction target.  This
project is to assist the country to
completely phase out the residual
use of CFCs.

Indonesia 130,000 March 2002
– September

2003

To prepare three
sector plans in the
aerosol, foam and
commercial
refrigeration sectors.
The foam sector plan
is scheduled to be
submitted to the
ExCom in 2002
while the remaining
two sector plans will
be submitted as part
of the World Bank’s

It is reported that there are about
3,950 ODP tons of residual eligible
consumption based on year 2000
freeze level.  These three sector
plans are expected to cover most of
the residual eligible consumption
left in the country.
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Country

Funding
Request
(US$)

Duration

Description Justification
2003 deliverables.

Mexico 25,000  March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the MAC sector.

This is the last MAC conversion
project in Mexico.

Tunisia 10,000 March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the foam sector.

To assist Tunisia to maintain the
momentum of its CFC phaseout
program.
About 70% of the total funding
approved by the MLF has already
been disbursed.

Turkey 40,000 March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the methyl bromide
sector (storage of
hazelnut).

To assist Turkey to maintain the
momentum of its methyl bromide
phaseout program.

More than 80% of the total funding
approved by the MLF has already
been disbursed.

Venezuela 35,000 March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the chiller sub-sector.

To assist Venezuela to maintain the
momentum of its CFC phaseout
program.

Yemen 35,000 March –
December

2002

To prepare one
investment project in
the chiller sub-sector.

To assist Yemen moving towards
compliance with the freeze
obligation of the Montreal Protocol.

Unallocated
project
preparation

180,000

Sub-total 635,000
Support Cost 82,550
Total 717,550
Less 203,400 Project preparation

advance approved at
the 35th Meeting.

Total Request 514,150

Table 2:   Non-investment Activities

Country Request
(US$)

Duration Description

Pakistan 45,000 April 2002 –
March 2004

To identify remaining users of ODSs in the manufacturing
sector and to assess Pakistan’s ability to comply with all of
the Montreal Protocol obligations.

Philippines 181,133 April 2002 –
March 2004

Renewal of the Philippine Institutional Strengthening
Project.  The funding request includes a 30% increase which
is in line with Decision 35/57.
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Indonesia 100,000 March 2002
– June 2003

To enable the Government of Indonesia to improve and
strengthen its import/export control of ODS substances.
This activity will entail comprehensive surveys and
interviews with key stakeholders in the country including
chemical suppliers, distributors, custom officials, Ministry
of Industry and Trade, and other relevant agencies.

Regional 20,000 March –
December
2002

To explore innovative financing options to support
implementation of RMPs in the Caribbean countries.  This
activity will be jointly implemented with UNEP.

Sub-total 346,133
Support Cost 44,997
Total 391,130




