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

  .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا اضافية

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10 

26 October 2007 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
ةاألمم المتحد  

ةللبيئ  

 
 

  
  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
   والخمسونلثالثااع ــــاالجتم

 2007 تشرين الثاني/نوفمبر 30-26مونتريال، 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  العمل بشأن الرصدمشروع برنامج 
  2008لعام والتقييم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10 
 

2 

 
  الفهــرس

  
  

  
 3...............................................2007حالة تنفيذ برنامج عمل الرصد والتقييم للعام   أوال

  
 4..............................................................2008دراسات التقييم المرتقبة للعام   ثانيا

 
  4 .................................................................التقييمات الجارية والمقترحة  ) أ(
 6 ............................................................. المنهجينهجإجراءات التنفيذ وال  ) ب(
  6  ...................................................................................الميزانية  ) ج(

  
   7.............................................................  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية  ثالثا
  
  

  :الملحقات
  

  لمخطّطة للمشروعات االستثماريةالتقييمات المتّممة والجارية وا  )لفأ (األولالملحق 
  

  التقييمات المتّممة والجارية والمخططة للمشروعات غير االستثمارية  )اءب (الثانيالملحق 
  
القطاعات المقترحة للدراسات النظرية والتقييمات الميدانية في /المشروعات  الثالثالملحق  

  2008برنامج عمل الرصد والتقييم للعام 
  
  
  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10 
 

3 
 

  
  2007فيذ برنامج عمل الرصد والتقييم للعام حالة تن  .أوال

  
  :2007لقد تّم تنفيذ التقييمات التالية تمشياً مع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام   .1
  

دراسات إفرادية ُأكملت لجمهورية : تقييم مشروعات واتفاقات إزالة رابع كلوريد الكربون  ) أ(
 الشعبية، وجمهورية كوريا الشعبية باكستان اإلسالمية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين

 .وقد تّم عرض التقرير التجميعي في االجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية. الديمقراطية
  
في أعقاب الدراسة النظرية حضر اجتماعات معظم : تقييم برنامج المساعدة على االمتثال   ) ب(

زون وممثلين عن الوكاالت المنفذة الشبكات اإلقليمية مستشارون إلجراء مقابالت مع موظفي األو
وقد تّم إعداد دراسات نظرية عن أنشطة برامج المساعدة على االمتثال في المناطق . والثنائية
 .وقد ُعرض التقرير التجميعي النهائي في االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية. كافّة

  
أجرت هذه الدراسة تحليالً للخبرات  :عن برامج الحفز إلعادات التهيئةدراسة نظرية موّسعة   ) ج(

المكتسبة خالل تنفيذ أربعة من برامج كهذه في بلدان في مناطق مختلفة حيث تلقّى مستعملون 
نهائيون تجاريون في قطاع التبريد إعانة مالية لكلفتهم في تحويل المنشآت من أجل عدم االعتماد 

ائي في االجتماع الثاني والخمسين للجنة وقد ُعرض التقرير النه. على مواّد كلورو فلورو كربون
  .التنفيذية

  
تّمت الموافقة على : ض لبروميد الميثيلوسعة عن مشروعات استهالك حجم منخفدراسة نظرية م  ) د(

العديد من مشروعات المساعدة التقنية والتدريب من أجل إزالة بروميد الميثيل في بلدان عديدة 
للوثائق وجرت مراجعة .  تستهلك منه على اإلطالقتستهلك القليل من بروميد الميثيل أو ال

إضافة إلى ذلك ُأجريت مقابالت . المتوافرة المتعلّقة بأهداف البرامج ونهجها ونتائجها وتأثيرها
، وعلى مع ممثلين للوكاالت المنفذة وبعض موظفي األوزون بواسطة البريد اإللكتروني والهاتف

ستناداً إلى المعلومات التي تّم الحصول عليها، تّم وا. هامش االجتماع التاسع عشر لألطراف
ويجري عرض الدراسة النظرية في االجتماع . وضع نهج بشأن مزيد من العمل المتعلّق بالتقييم

  .الثالث والخمسين للجنة التنفيذية

  
  يزّود اللجنة التنفيذية بنظرة عاّمة عن2007إن التقرير المّجمع عن إتمام المشروعات لعام   )ه(

 خالل فترة التبليغ، كان تسلّمهالنتائج المبلغ عنها في التقرير المتعلق بإتمام المشروعات، الذي 
بلغ أيضاً عن المتابعة للمقّرر وهو ي. 2006تشرين الثاني / نوفمبرأي منذ االجتماع الخمسين في

رد وفي حالل اتّساق كامل للبيانات في تقارير إتمام المشروعات، وفي الجإل بالنسبة 50/8
التقارير المرحلية السنوية للوكاالت المنفذة، وعن جهودها لتوفير معلومات وتقارير إتمام 

، تّم أيضاً تضمين الدروس المكتسبة 48/12وتمشياً مع المقرر . مشروعات كانت ناقصة سابقاً
جتماع االفي التقرير عرض ويجري . في التقارير المرحلية السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات

  .الثالث والخمسين للجنة التنفيذية
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  2008دراسات التقييم المرتقبة للعام   :ثانيا
  

  التقييمات الجارية والمقترحة  ) أ(
  

وهي مواصلة للعمل ) ب(و) أ(، 2008امج عمل الرصد والتقييم للعام نإن التقارير التالية مقترحة لبر  .2
  :كأنشطة جديدة) هـ(، )د(، )ج(، 2007الذي بدأ وتّم تمويله في نطاق برنامج عمل 

  
: م االستهالك المنخفضتقييم إدارة ورصد خطط اإلزالة الوطنية في بلدان غير البلدان ذات حج  )أ(

 تقييم خطط إدارة غازات التبريد وخطط اإلزالة الوطنية في بلدان غير وهذا من أجل تكميل
ويبدو مناسباً تحليل . ريدالبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض التي ركّزت على قطاع التب

، وبنوع خاص مع وحدات إدارة البرامج، واستعمال ن مختلف أشكال اإلدارةعالخبرات الناجمة 
بند المرونة، ومع التنسيق ما بين الوزارات، وتعاون أصحاب الشأن، ومع دور الوكاالت 

ن ذلك فإن نوعية الرصد وزيادة ع. الرئيسية، والتنسيق فيما بين الوكاالت، والنهج الموّجه قطرياً
والتقييم والتبليغ وإمكان االعتماد عليها تخضع حالياً للنظر، ألنها القاعدة من أجل تمويل 

  .متواصل
  

 العمل على توحيد برامج العمل السنوية، والتقارير المرحلية والتقييمية ل بدءتقرير عن استهال  ) ب(
  جداول نظرة عاّمةرن ركّز على ابتكاوالعمل الذي تحقق حتى اآل: لالتفاقات المتعددة السنوات

لكترونية توّحد المعلومات المتعلّقة بالنتائج المحّصلة في إطار شريحة التمويل إل اعلى الشبكة
وقد تّمت تسوية . السابقة واألنشطة المخطط لها في نطاق الشريحة التي طلب التمويل من أجلها

منفذة واستعملت الجداول من أجل التقديمات مشروع الشكل المقرر بعد مناقشات مع الوكاالت ال
وثمة حاجة ). 53/11راجع أيضاً التقرير المؤقت في الوثيقة (إلى االجتماع الثالث والخمسين 

إلى مزيد من العمل لمعالجة بعض الصعوبات التقنية ولتوحيد االستعمال من جانب الوكاالت 
عداد ، بالنسبة لكافة الوثائق ذات الصلة، بهدف  قيد اإلّبوابة شبكية إلكترونيةكما أن هنالك . كافة

وقد بدأ إعداد شكل لتقارير اإلتمام . تسهيل إعداد المشروعات، واالستعراض، والرصد والتقييم
لالتفاقات المتعددة السنوات، مع األخذ بالحسبان المعلومات الواردة في جداول النظرة العامة 

تمام المشروعات؛ ويأتي ذلك في الوقت المناسب حالية إلالتقارير الوإضافة أقسام تقدير، كما في 
 أخرى مقّررة لإلتمام عام 7 وأن 2006إذ أن أول اتفاقين متعّدَدي السنوات قد ُأكمال عام 

واألشكال من أجل التقارير الختامية وطلبات التمديد لمشروعات التعزيز المؤسسي . 2007
مكانات البتكار شكل وقاعدة بيانات على ستخضع للتحليل بهدف تسهيل عرض واستكشاف اال

  .الشبكة اإللكترونية 
  

تلك الخطط هي النهج :  نظرية موّسعة وتقرير نهائي عن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائيةدراسة  ) ج(
الرئيسي إلزالة ما تبقى من استهالك مواد كلورو فلورو كربون وغيرها من مواّد مستنفدة 

ونظراً للعدد الكبير لمثل هذه الخطط التي . الستهالك المنخفضلألوزون في البلدان ذات حجم ا
 بالمئة من استهالك كلورو 85 عليها وأهميتها بالنسبة لتحقيق هدف تخفيض الـ تجري الموافقة

تقييم التقّدم الُمحرز من حيث ، يبدو مناسباً 2010لنهائية عام  واإلزالة ا2007فلورو كربون عام 
 بالمئة لمواد كلورو فلورو كربون، 85 بالمئة والـ 50الـ  ات تخفيضاإلزالة واالمتثال بخطو

وأسباب التأخيرات في التنفيذ وفي تقديم طلبات الشرائح، والصعوبات الطارئة والمذلّلة، 
 التدابير المتخذة والقدرات المؤسسّية التي أوجدت والدروس المكتسبة واالحتماالت بشأن استدامة
  .زالة النهائيةفي طريق الوصول إلى اإل
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نتيجة للدراسة : تقييم مشروعات بروميد الميثيل في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض  ) د(
النظرية ثّمة تفكير باجراء مرحلة ميدانية، تشمل مناقشات مع موظفي األوزون في اجتماعات 

وسيساعد ذلك على تقييم نتائج المشروعات . الشبكات اإلقليمية، وزيارات ميدانية مختارة
وسيكون أيضاً . عن كثب ولتحليل إمكانية استدامة التدابير المتخذة) ي حال وجودهاف(ومشاكلها 

 قُدماً، في وقت ُيَرجَّح أن تكون فيه غالبية  لتوليد دروس مكتسبة من أجل المضّيمفيداً
مشروعات بروميد الميثيل المقترحة في المستقبل القريب في بلدان ذات حجم منخفض الستهالك 

  .بروميد الميثيل
  
إن مشروعات : دراسة نظرية موّسعة بشأن تقييم مشروعات أجهزة التبريد التجارية الكبرى  )ه(

ليل إلجهزة التبريد التجارية الكبرى التي تّمت الموافقة عليها في االجتماعين السابع دالت
ن، مع نهاية  في مختلف المناطق والبلدان، ستكواألربعين للجنة التنفيذية لتُنقَّذواألربعين والثامن و

ونظراً ألهميتها . ، قد ولّدت دروساً مكتسبة قد تكون مفيدة لمشروعات تبريد تجاري الحقة2008
من أجل تحقيق اإلزالة النهائية لمواد كلورو فلورو كربون في البلدان المعينة وحداثة نهج التنفيذ، 

ات سابقة، وبنوع تستحق تلك المشروعات تقييماً، مع األخذ بالحسبان أيضاً خبرات مشروع
  خالل الكبرىخاص تلك التي في المكسيك وتايالند وتركيا بشأن تحويالت المبّردات التجارية 

  .التنفيذ وبعد إنجازها
  

 لالجتماع ستحقّهذا التقرير هو تقرير قانوني م: 2007تقرير مجّمع عن إتمام المشروعات لعام   ) و(
 والدروس المكتسبة في تقارير إتمام المشروعات الثالث للجنة التنفيذية في كل سنة، يوجز النتائج

  .المستَلمة خالل فترة التبليغ
  

 1، في الجدول 2008ثّمة عرض للنظرة العامة بشأن دراسات التقييم، والجدول الزمني المقترح لعام   .3
  .2008 سُيقتَرح مزيد من دراسات التقييم في نهاية عام 2009وبالنسبة لعام . أدناه

  
  1الجدول 

  

   الزمني لتقديم الوثائق المتعلقة بالرصد والتقييم إلى اللجنة التنفيذية2007دول ج
  

  االجتماع األول
   2008لعام 

  )الرابع والخمسون(

  االجتماع الثاني
   2008لعام 

  )الخامس والخمسون(

  االجتماع الثالث 
  2008لعام 

  )السادس والخمسون(

  االجتماع األول 
   2009لعام 

  )السابع والخمسون(
التقرير النهائي عن تقييم  •

إدارة ورصد خطط 
اإلزالة الوطنية في بلدان 

غير البلدان ذات حجم 
  االستهالك المنخفض

دراسة نظرية موسعة  •
عن تقييم خطط إدارة 

 اإلزالة النهائية
  
تقرير عن توحيد برامج  •

والتقارير العمل السنوية، 
 المرحلية وتقارير التحقّق

لالتفاقات المتعددة 
  تالسنوا

  

التقرير النهائي لتقييم  •
مشروعات بروميد 

الميثيل في البلدان ذات 
حجم االستهالك 

 خفضنالم
  
 عن إتمام عتقرير مجّم •

 2008المشروعات لعام 
  
مشروع برنامج عمل  •

الرصد والتقييم لعام 
2009  

التقرير النهائي عن  •
تقييم خطط إدارة 
 اإلزالة النهائية

  
دراسة نظرية موسعة  •

ات عن تقييم مشروع
أجهزة التبريد التجاري 

  الكبرى
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  إجراءات التنفيذ والنهج المنهجي  )ب(  
  
أنها مفيدة لتحديد مسائل أثبتت إن عملية إعداد دراسات نظرية تخضع للنظر من جانب اللجنة التنفيذية   .4

. الي لالستمرارة بالتوهذه العملية مرشّح. ات الميدانيةالتقييم الرئيسية وإعداد الصالحيات المناسبة للزيار
والدراسات النظرية مكّونة من إعداد استعراض مفصل لوثائق المشروعات، والتقارير المرحلية، وتقارير إتمام 

.  أمانة الصندوق المتعدد األطرافلدىالمشروعات وغيرها من المعلومات من قاعدات البيانات المتوافرة 
ريد اإللكتروني وبالهاتف، علومات أخرى كالمقابالت بالبوالدراسات النظرية الموسعة تلجأ أيضاً إلى مصادر م

 زيارات ميدانية قليلة، بهدف تكميل المعلومات الخطية  إلىكة في اجتماعات الشبكات وفي بعض الحاالت،والمشار
  .وإليجاد نهج شامل للمرحلة الرئيسية من التقييم

  
أو مبادئ توجيهية /عداد استبيانات ويجري تحديد منهجيات تقييم خاصة لكل دراسة، بما في ذلك إ  .5

لمقابالت منهجية تُجرى مع جهات معينة من القطاعين العام والخاص خالل زيارات إلى عينّة تمثيلية للبلدان في 
ل تلك الزيارات، وتقديم التقارير الموجزة الدراسات اإلفرادية الناتجة عن مثويجري بعد ذلك تجميع . المناطق كافة

  . والتوصيات، إلى اللجنة التنفيذيةمع االستنتاجات
  
إن كافة مشروعات تقارير التقييم تُناقش بصورة شاملة مع وحدات األوزون في البلدان التي تّمت زيارتها   .6
وهذا . الوكاالت المنفذة والثنائية المعنية، والتعليقات المستلمة تؤخذ بعين االعتبار من أجل الّصيغ النهائيةمع و

  . في اللجنة التنفيذية وقبول التوصياتنقاشاألمر يسّهل ال
  
. على العموم للتوزيع ّدمة إلى اللجنة التنفيذية هي، فإن تقارير التقييم المق)ج (46/7تمشياً مع المقرر   .7

 إرسالها، برفقة ساعة) org.ralfundmultilate.www( الشبكة اإللكترونية الخاصة باألمانة علىوهي معروضة 
وُيعرض المشروع والدراسات النظرية للبلد على شبكة . المقررات التي تتخذها اللجنة التنفيذية بعد مناقشتها

  .الخاّصة باألمانة" إنترانيت"
  

  الميزانيــة  ) ج(
  
. يفها للمستشارينتتكّون بنود الميزانية الرئيسية إلجراء التقييمات المقترحة من رسوم السفر وتكال  .8

والتعامل مع مستشارين إفراديين أعطى نتائج حسنة على وجه العموم، نظراً لخبرتهم التقنية في ميادين 
وبالتالي، ُيعتزم االستمرار في التعامل . االختصاص، وهو أقل كلفة إلى حّد بعيد من التعاقد مع شركات استشارات

، وبلدان 5خطّط لها، قدر المستطاع، من بلدان من خارج المادة مع مستشارين إفراديين من أجل التقييمات الم
  . على حّد سواء، ومع األخذ باالعتبار التوازن بين الجنسين5المادة 

  
والميزانية لعام . 2008 أدناه أفضل تقديرات تكاليف ألنشطة التقييم المقترحة خالل عام 2يقّدم الجدول   .9

ة والرصد لخطط اإلزالة الوطنية، ومن أجل مزيد من العمل لتوحيد برامج  تغطي تكلفة إكمال تقييم اإلدار2007
والدراسات النظرية تكلّف عادةً . العمل السنوية، والتقارير المرحلية وتقارير التقييم لالتفاقات المتعددة السنوات

والدراسات . اها دوالر أمريكي أو أكثر إذا كانت هنالك بعض الزيارات الميدانية جارية مجر10.000قرابة  
 دوالر أمريكي كمعّدل لكل بلد ولرسوم المستشارين وتكاليف سفرهم، ويكلّف 10.000النظرية للبلدان تكلّف قرابة 

 دوالر أمريكي، حسب عدد المستشارين 20.000 دوالر أمريكي و10.000مشروع التقرير التجميعي ما بين 
بة لكّل دراسة معّينة، حسب النهج المعتمد، يفترض اعتماد وبما أن هذه التقديرات قد تختلف بالنس. المشاركين

، 2008ية المقترحة لبرنامج عمل ومجموع الميزان. المختلفة المقترحةت المرونة بالنسبة للنفقات ما بين الدراسا
  .2007 دوالر أمريكي لعام 361.000 دوالر أمريكي بالمقارنة مع 326.000قدره 
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  2الجدول 
  

  2008 لبرنامج عمل الرصد والتقييم للعام الميزانية المقترحة
  

  )دوالر أمريكي(المبلغ   الوصف
 20,000  دراسة نظرية عن خطط إدارة اإلزالة النهائية

 120,000  دراسات إفرادية وتقرير نهائي عن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية
 70,000  ضتقييم مشروعات بروميد الميثيل في البلدان ذات حجم االستهالك المنخف

 50,000  دراسة نظرية موسعة عن تقييم مشروعات التبريد التجارية الكبرى 
 60,000  أسفار الموظفين

 4,000  .)لخإأجهزة كومبيوتر، (معّدات 
 2,000  .)خلإهاتفية، بريد إلكتروني، (اتصاالت 
 326,000  المجموع

  
  

  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية  .ثالثا
  

، 2008ب اللجنة التنفيذية بالنظر في الموافقة على برنامج العمل المقترح للرصد والتقييم للعام قد ترغ  .10
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10 دوالر أمريكي، على النحو المبينّن في الوثيقة 326.000بميزانية قدرها 

  
_______  
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Sector No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Completed 

Projects

ODP 
Consumption 

Approved As Per 
Inventory

ODP Consumption 
Phased Out As Per 

2006 Progress 
Report

ODP Production 
Approved As 
Per Inventory

ODP Production 
Phased Out As Per 

2006 Progress 
Report

Total Funds 
Approved

Total Funds 
Disbursed

E
valuation 

C
om

pleted

E
valaution 

U
nderw

ay

E
valuation 

Planned

Aerosol 121 111 26,374 25,075 0 0 53,538,823 28,877,923 X
CTC* 3 2 173 150 0 0 676,779 524,322 X

Foam 979 964 64,111 62,119 0 0 342,309,168 312,911,840 X
Fumigant 80 33 5,468 3,548 0 0 73,206,184 45,125,662 X

Low Volume Methyl Bromide**** 3 2 17 18 0 0 659,802 633,158 X
Halon 38 34 41,254 41,113 41,658 41,658 71,447,826 59,030,722 X
Process Agent (CTC) 26 16 6,210 5,770 38,750 32,108 104,985,291 66,267,859 X
National Phase-Out Plan 169 39 31,704 24,701 10,826 9,896 192,317,755 86,623,818 X X

CTC** 29 5 13,142 12,038 10,826 9,896 55,079,699 26,196,708 X
Incentive and Retrofit 12 1 524 220 0 0 10,900,592 4,343,619 X

TPMP 49 9 771 245 0 0 9,301,466 2,201,841 X
Production CFC 32 22 0 0 80,783 70,736 263,600,000 215,599,066 X
Refrigeration 602 568 41,121 37,897 0 0 426,568,616 405,718,435 X

Chiller 8 7 83 67 0 0 3,708,783 2,672,166 X
Compressor 44 43 4,583 4,582 0 0 65,861,920 65,798,010 X

MAC 23 21 284 64 0 0 36,641,588 36,353,517 X
MAC Compressor 3 3 1 1 0 0 4,624,714 4,624,714 X

Solvent 123 113 6,962 6,765 0 0 89,756,781 66,204,801 X
CTC* 38 30 5,217 5,124 0 0 58,586,567 40,545,866 X

Other*** 24 18 2,105 1,903 2,190 4,340 36,806,010 24,327,329
Total 2,194 1,918 225,309 208,891 174,207 158,738 1,654,536,455 1,310,687,456
     *  Projects with CTC component; however, no separate figures are available.
   **  Including projects with CTC component; however, no separate figures are available, except for CTC Phase-Out Plan.

**** For countries with baseline less than 5 ODP tonnes.

ANNEX I (A): OVERVIEW OF EVALUATION COMPLETED, UNDERWAY AND PLANNED INVESTMENT PROJECTS

 ***  Other include Multiple Sector (4 projects), Tobacco Fluffing (8 projects), Production TCA (1 project), Production MB (1 project), Production ODS (7 projects) and Sterilant (3 projects).
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Annex I

Sector No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Completed 

Projects

ODP To Be 
Phased Out As 
Per Inventory

ODP Phased Out As 
Per 2006 Progress 

Report

Total Funds 
Approved

Total Funds 
Disbursed

E
valuation 

C
om

pleted

E
valaution 

U
nderw

ay

E
valuation 

Planned

Country Programme 165 161 0 0 7,266,082 7,075,925
Demonstration 85 69 473 219 32,357,586 17,337,641

Chiller 12 0 0 0 14,524,000 39,197 X
Methyl Bromide 41 37 23 22 12,424,414 11,931,434 X

Low Volume Methyl Bromide**** 2 1 4 3 456,500 354,056 X
Recovery/Recycling and MAC 

Recovery/Recyling*
25 25 226 123 4,232,063 4,189,901 X

Institutional Strengthening 539 351 679 544 59,171,670 43,506,248 X X
Preparation 1,145 1,027 0 0 48,449,760 45,630,522
Technical Assistance 882 577 15,430 5,389 145,777,355 112,880,260

Chiller 1 0 0 0 200,000 0 X
Clearing House 20 20 0 0 4,064,534 4,064,534 X

Regional Networks 35 35 0 0 7,331,465 7,331,465 X
Recovery/Recycling and MAC 

Recovery/Recyling*
57 54 2,165 1,831 14,126,113 13,193,030 X

RMP 258 114 4,534 1,923 28,249,355 19,150,140 X
Methyl Bromide 63 42 284 167 6,082,904 4,060,449 X

Low Volume Methyl Bromide**** 29 17 11 3 2,253,012 1,782,703 X
National Phase-out Plans 64 8 453 22 7,283,186 2,405,469 X

TPMP 33 5 145 22 2,399,449 634,583 X
Customs Training 36 10 855 469 5,733,353 4,008,349 X
Licensing Systems 29 19 361 0 5,704,509 5,287,576 X

CAP 6 5 0 0 38,601,663 29,714,008 X
CTC (NPP)*** 4 0 0 0 925,000 0 X

CTC (Solvent)*** 14 6 39 91 755,690 297,204 X
Incentive and Retrofit 25 5 685 260 4,984,679 1,816,301 X

Training 323 269 1,203 392 25,923,507 22,949,844 X
RMP* 157 115 869 163 9,130,630 6,753,234 X

Methyl Bromide 21 21 6 6 1,566,843 1,539,990
Low Volume Methyl Bromide**** 20 20 6 6 1,526,843 1,500,007 X

National Phase-out Plans 11 3 0 0 2,246,126 1,907,861 X
TPMP 3 2 0 0 184,847 65,940 X

Customs Training** 78 57 265 49 3,974,924 3,082,818 X
Licensing Systems** 10 7 146 15 524,000 329,925 X

Total 3,139 2,454 17,785 6,544 318,945,962 249,380,441

**** For countries with baseline less than 5 ODP tonnes.

ANNEX I (B): OVERVIEW OF EVALUATION COMPLETED, UNDERWAY AND PLANNED NON-INVESTMENT PROJECTS

     *  Evaluation completed for LVC countries, on-going for Non-LVC countries
   **  These are stand-alone projects and some which are part of  RMPs but have separate project numbers and budgets.  Those which are fully integrated into one RMP project are part of the 
 ***  Projects with CTC component; however, no separate figures are available.
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Sector Agency No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Completed 

Projects

Total Funds 
Approved

Total Funds 
Disbursed

ODP Approved 
(tons)

ODP Phased Out 
(tons)

PCR Received

Total 49 9 9,301,466 2,201,841 771 245 1
IBRD 8 3 2,300,866 595,682 272 137 0
UNDP 16 1 2,443,574 176,263 203 43 0
UNIDO 9 2 2,324,282 451,901 180 61 1
Bilateral 16 3 2,232,744 977,995 116 3 0

Total 36 7 2,584,296 700,523 145 21.8 0
UNDP 5 0 290,000 104,724 3 2 0
UNEP 18 2 1,444,347 145,940 0 0 0
UNIDO 7 2 259,249 123,410 70 7 0
Bilateral 6 3 590,700 326,449 73 13 0

Total 8 7 3,708,783 2,672,166 83 67 6
IBRD 4 4 1,803,443 1,803,443 55 55 4
Bilateral 4 3 1,905,340 868,723 28 11 2

Total 13 0 14,724,000 39,197 0 0 0
IBRD 1 0 6,884,612 0 0 0 0
UNDP 4 0 3,984,353 0 0 0 0
UNEP 1 0 200,000 0 0 0 0
UNIDO 3 0 2,402,535 -4,790 0 0 0
Bilateral 4 0 1,252,500 43,987 0 0 0

Total 3 2 659,802 633,158 17 18 1
UNDP 2 1 430,802 412,116 6 6 0
UNIDO 1 1 229,000 221,042 12 12 1

Total 51 38 4,236,355 3,636,766 21 12 34
UNDP 8 4 1,416,326 1,085,054 17 12 3
UNEP 26 23 2,059,617 1,997,111 1 0 23
UNIDO 10 8 448,863 352,165 2 0 5
Bilateral 7 3 311,549 202,436 2 0 3

Investment ProjectsLow Volume Methyl Bromide

Non-Investment Projects (Demonstration, Technical Assistance and Training)

ANNEX II: OVERVIEW OF PROJECTS/SECTORS PROPOSED FOR DESK STUDIES AND FIELD EVALUATIONS IN THE 2008 MONITORING AND 
EVALUATION WORK PROGRAMME

Investment ProjectsChiller

Non-Investment Projects (Demonstration and Technical Assistance)

Investment Projects

Non-Investment Projects (Technical Assistance and Training)

TPMP
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