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  تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق
 
 دوالر أمريكي للتعديالت المدخلة على تعديالت 2 180 087يطلب اليوئنديبي موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ  .1

 . دوالر أمريكي173 139لة وقدرها ، زائد تكاليف دعم الوكا2007برنامج العمل الخاص به لعام 

 : أدناه األنشطة المقترحة في تعديالت برنامج عمل اليوئنديبي1يعرض الجدول  .2

  تعديالت برنامج عمل اليوئنديبي 1الجدول 
المبلغ المطلوب  المشروع/النشاط البلد

 )دوالر أمريكي(
المبلغ الموصى به 

 )دوالر أمريكي(
 وافقة الشمولية عليهااألنشطة الموصى بالم :القسم ألف

  :مشاريع تجديد الدعم المؤسسي 1-ألف
311 567 )المرحلة الخامسة(الدعم المؤسسي  األرجنتين  567 311  
130 000 )المرحلة الخامسة(الدعم المؤسسي  بنجالديش  000 130  
140 513 )المرحلة السابعة(الدعم المؤسسي  كوستريكا  513 140  

149 066 )رحلة السادسةالم(الدعم المؤسسي  كوبا  066 149  
271 245 )المرحلة السادسة(الدعم المؤسسي  إندونيسيا  245 271  

86 756 )السنة الثانية) (المرحلة السادسة(الدعم المؤسسي  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  756 86  
279 500 )المرحلة السابعة(الدعم المؤسسي  ماليزيا  500 279  
112 234 )السنة الثانية) (المرحلة الرابعة(مؤسسي الدعم ال ياكستان  234 112  

1 480 881 :المجموع الفرعي لمشاريع التعزيز المؤسسي  881 480 1  
  :إعداد المشروعات 2-ألف

TPMP( 000 12(إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية  أرمينيا  000 12  
TPMP( 000 15(إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية  سوازيالند  000 15  

27 000 :المجموع الفرعي إلعداد المشروعات  000 27  
 األنشطة التي يوصى بالنظر فيها منفردة :القسـم بـاء

  :إعداد المشروعات 1-باء
إعداد مشروع استثماري ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس  كولومبيا

 )MDI(للجرعات 
000 30 للنظر فيه بشكل  

 .منفرد
30 000 :رعي إلعداد المشروعاتالمجموع الف  - 

  مشروعات المساعدة التقنية2 -باء
HCFC( 872 45(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  أرمينيا  - 
HCFC( 872 45(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  بوليفيا  - 

HCFC( 872 45(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  كوستريكا  - 
HCFC( 872 45(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  السلفادور  - 

HCFC( 872 45(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  فيجي  - 
HCFC( 872 45(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  جورجيا  - 

HCFC( 872 45(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  غانا  - 
HCFC( 872 45(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  قيرغيزستان  - 

HCFC( 807 68(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  نيجيريا  - 
HCFC( 679 114(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  الفلبين  - 
HCFC( 872 45(ية مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجين بيرو  - 

HCFC( 872 45(مسح مركبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  أورجواي  - 
642 206 :المجموع الفرعي لمشروعات المساعدة التقنية  - 

2 180 087 :المجموع الفرعي لألقسام ألف وباء  881 507 1  
ؤسسي، وبالنسبة لألنشطة اآلخرى التي  في المائة إلعداد المشروعات والتعزيز الم7.5(تكاليف دعم الوكالة   

 دوالر 250 000 في المائة بالنسبة لألنشطة اآلخرى التي تقل عن          9 دوالر أمريكي، و   250 000تزيد عن   
 ).أمريكي

139 173  091 113  

2 353 226 :المجموع  972 620 1  
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  األنشطة الموصى بالموافقة الشمولية عليها :القسم ألف
 

 

  :د الدعم المؤسسيمشاريع تجدي 1-ألف
 

 دوالر 311 567 )المرحلة الخامسة(الدعم المؤسسي  األرجنتين )أ(
 أمريكي

 دوالر 130 000 )المرحلة الخامسة(الدعم المؤسسي  بنجالديش )ب(
 أمريكي

 دوالر 140 513 )المرحلة السابعة(الدعم المؤسسي  كوستريكا )ج(
 أمريكي

 دوالر 149 066 )دسةالمرحلة السا(الدعم المؤسسي  كوبا )د(
 أمريكي

 دوالر 271 245 )المرحلة السادسة(الدعم المؤسسي  إندونيسيا )هـ(
 أمريكي

 دوالر 86 756 )السنة الثانية) (المرحلة السادسة(الدعم المؤسسي  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية )و(
 أمريكي

  دوالر279 500 )المرحلة السابعة(الدعم المؤسسي  ماليزيا )ز(
 أمريكي

 دوالر 112 234 )السنة الثانية) (المرحلة الرابعة(الدعم المؤسسي  ياكستان )ح(
 أمريكي

 
  وصف المشروع

 
يرد وصف مشاريع التعزيز المؤسسي  .قدم اليوئنديبي ثمانية طلبات لتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي .3

 .للبلدان المذكورة أعاله في المرفق األول بهذه الوثيقة

  وتوصيـات أمانـة الصندوقتعليقات 
 
توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على جميع الطلبات الثمانية لمشاريع تجديد التعزيز المؤسسي  .4

وقد ترغب اللجنة التنفيذية أيًضا في تقديم تعلقيات إضافية للحكومات . 1بمستوى التمويل الموضح في الجدول 
 .بهذه الوثيقةالمعنية كما هو موضح في المرفق الثاني 

 
  :إعداد المشروعات 2-ألف

 
   دوالر أمريكيTPMP:( 000 12(إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية  :أرمينيا

   دوالر أمريكيTPMP:( 000 15(إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية  :سوازيالند
 

  وصف المشروع
 
ت تمويل إلعداد خطط إدارة اإلزالة تقدم اليوئنديبي، بالنيابة عن حكومات أرمينيا وسوازيالند، بطلبا .5

وقد تم تقديم المشاريع وفقًا للمقرر  .للنظر فيها من قبل اللجنة التنفيذية بالنسبة لهذين البلدين) TPMPs(النهائية 
سيتم تنفيذ أنشطة إعداد المشاريع في  ).حول خطة إدارة اإلزالة النهائية للبلدان ذات االستهالك المنخفض (45/54
 .دان بالتضامن مع اليوئنديبيهذه البل

 
  تعليقات أمانة الصندوق
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مع مراجعة الطلبات الخاصة بإعداد خطط إدارة اإلزالة النهائية لكل من أرمينيا وسوازيالند، أشارت  .6

 بموجب المادة 2006األمنة إلى أن كال البلدين قد أبلغى بالفعل عن استهالكهما من المواد المستنفدة لألوزون لعام 
وقد أشارت األمانة أيًضا إلى أن مستوى االستهالك الحالي في هذه البلدان كان أدنى  .بروتوكول مونتريال من 7

 الخاص بها بالفعل في الحدود 2006فبالنسبة لحالة سوازيالند، يقع استهالك عام  .من خطوط األساس الخاصة بها
 ألرمينيا، ففي حين أن استهالكها أقل من أما بالنسبة. 2007المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال لعام 

 في المائة، إال أنها ال تزال في حالة إلى تقليل استهالكها الحالي للنصف حتى يمكنها تحقيق 50مستوى االستهالك 
 .2007 في المائة الخاص بعام 75حد تخفيض االستهالك 

 باء من -4تراخيص طبقًا للمادة أشارت األمانة أيًضا إلى أن سوازيالند قد أبلغت عن أن لديها نظام  .7
ومع ذلك، توجد لدى أرمينيا تنظيمات تشغيلية خاصة بالمواد المستنفدة لألوزون باإلضافة  .بروتوكول مونتريال

  .إلى نظاًما للتراخيص، لكنها لم تعتمد بعد تعديالت مونتريال حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة

  توصيـات أمانـة الصندوق
 
 .1ندوق بالموافقة الشمولية على األنشطة بمستوى التمويل الموضح في الجدول توصي أمانة الص .8

  األنشطة التي يوصى بالنظر فيها منفردة :القسـم بـاء
 
  :إعداد المشروعات 1-باء

 
 

   دوالر أمريكيMDI( 000 30(إعداد مشروع استثماري ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  :كولومبيا
 

  سيةمعلومات أسا
 
، على سبيل المثال 51/34كانت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الحادي والخمسون، قد وافقت في المقرر  .9

على النظر، حسب كل حالة على حدة، في تقديم الطلبات الخاصة بإعداد المشاريع لتحويل منشآت "ال الحصر، 
بناء على ) CFC-MDI(وفلوروكربون إنتاج أجهزة االشتنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للكلور

التفاهم بأنها يجب أن تشمل المبررات الشاملة من البلد المعني بالحاجة إلى الحصول على المساعدة ويجب عليها، 
 :كإجراء حد أدنى، توفير المعلومات التفصيلية التالية

روفلوروكربون ، وتاريخ تأسيس خطوط إنتاج الكلوCFC-MDIأسماء المنشآت الوطنية لتصنيع   )أ(
 والسعة اإلنتاجية لكل خط إنتاج،   

   المصنعة، والمكونات الفعالة المستخدمة، وحجم اإلنتاج السنوي CFC-MDIأنواع منتجات   )ب(
 ،)سنة/وحدة(   

  خالل الخمس سنوات السابقة،CFC-MDIأنماط النمو في إنتاج   )ج(

  وما هي هذه البدائل،CFC-MDIs قد فكرت في بدائل CFC-MDIما إذا كان أي من مصانع   )د(

 تخطط كل منشأة إنتاج إلزالة استهالك الكلوروفلوروكربون، و  )ه(

غير المستخدمة للكلوروفلوروكربون ) MDIs(عدد أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات   )و(
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  عالة، وأجهزة استنشاق المساحيق الجافة المباعة أو الموزعة في البلد الطرف، حسب المادة الف   
 ".والماركة أو الجهة المصنعة، والمصدر   

 MDIوفي االجتماع الثاني والخمسون، قدم اليوئنديبي طلب إعداد المشاريع لمشروع تحويل في قطاع  .10
تأجيل إعداد المشروع "، على سبيل المثال ال الحصر، 52/25وقد قررت اللجنة التنفيذية في المقرر  .لكولومبيا

في كولومبيا لالجتماعات المستقبلية للجنة التنفيذية بالتفاهم على أنه سيتم تقديم مقترح  CFC-MDIالخاص بقطاع 
 )".جيم (51/34مشروع ُمراجع تطابق بشكل كامل مع مبررات التمويل والمعايير المحددة في المقرر 

طلب كما هو مطلوب وفيما يلي تلخيًصا للبيانات والمعلومات الجديدة المقدمة من اليوئنديبي بالنسبة لهذا ال .11
 .بموجب المقرر المذكور أعاله

  وصف المشروع
 

 في قطاع CFCبالنيابة عن حكومة كولومبيا، يقدم اليوئنديبي طلًبا إلعداد المشروعات إلزالة استخدام  .12
 CFC-MDIsعن أن جميع  1لكولومبيا) CFC(أبلغت الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون  .MDIتصنيع 

وخالل هذه الفترة لم تكن  . ُمصنعة محلًياCFC-MDIsادها إلى البالد، وأنه ال يوجد في البلد أي قد تم استير
وخالل إعداد الخطة الوطنية إلزالة  . الموجودة في كولومبياCFC-MDIالحكومة على دراية بشركة إنتاج 

 كان ضئيالً للغاية، MDIs في قطاع CFCالكلوروفلوروكربون، اعترف البلد بأنه على الرغم من أن استهالك 
وقد كانت حكومة كولومبيا والهيئات الصحية قلقة حيال القطاع الفرعي ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس 

وطلبت التمويل لتطوير استراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ) MDI(للجرعات 
وسيكون من الضروري أيًضا وضع القوانين المشجعة  .CFC-MDIsستضع جدوالً زمنًيا واضًحا الستيراد بدائل 

  .CFC-MDIsوالداعمة إلزالة هذه المنتجات، وبرنامًجا لزيادة وعي األطباء وقبول المرضى لبدائل 

، أشار اليوئنديبي إلى أن 51/34ودعًما لتقديمهم الخاص بتمويل إعداد المشروعات استجابة للمقرر  .13
ركة مصنعة وطنية واحدة ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة حكومة كولومبيا لديها ش

تأسست  ..Laboratorios Chalver de Colombia S.A، وهي شركة )CFC-MDI(للكلوروفلوروكربون 
 وحدة في 3000 إلى 2 000، ويوجد بها خط إنتاج واحد فقط ذو سعة تشغيلية من 2002هذه الشركة في عام 

 .الساعة

 000أقل من ( منخفًضا مقارنة بالشركات الشبيهة في الدول اآلخرى Chalverيعتبر اإلنتاج السنوي ل .14
 منتجات مسجلة Chalver 8يوجد لدى  ). طن في السنة10 أقل من CFC وحدة في السنة مع استهالك 500

) MDI(قياس للجرعات  منها فقط، وإجمالي حصتها في سوق أجهزة االستنشاق المزودة بم5لكنها تقوم بإنتاج 
 في المائة من الحاجة العالجية لمؤسسة الرعاية 30 تغطي MDIsومع ذلك، تقوم الشركة بإنتاج  .يعتبر ضئيالً

  .الممولة من قبل الحكومة لعالج مرض الربو) Seguro Social(الصحية 

وحدة  113 000 قامت الشركة بإنتاج 2006وباإلضافة إلى ذلك يوضح التقرير أنه في عام  .15
CFC-MDIs.  في المائة خاص باالستهالك المنزلي، بينما يتم تصدير النسبة 60ومن هذا اإلنتاج، ما يقرب من 

، 2007وفي أكتوبر  .يوضح الجدول التالي اإلنتاج السنوي خالل الثالث سنوات الماضية . في المائة المتبقية40
  .ة أدناه وحدة من الفروع المدرج281 000وصل اإلنتاج إلى إجمالي 

                                                 
 ).41/52المقرر  (2003تمت الموافقة على الخطة من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي واألربعون في  1
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 الفرع )سنة/وحدة(اإلنتاج السنوي 

2003 2004 2005 2006 
144 000 سالبوتامول  000 300  - 000 72  
10 000 - - إبراتروبيوم/سالبوتامول  000 5  
6 000 بيكلوميثازون/سالبوتامول  000 3  000 36  000 15  

63 000 بيكلوميثازون  000 69  000 3  000 9  
42 000 - إبراتروبيوم  000 78  000 12  

213 000 إجمالي اإلنتاج  000 414  000 127  000 113  
 

 المتسق مع ذلك MDIيوضح الجدول التالي االتجاه في استخدام الكلوروفلوروكربون الخاص بقطاع  .16
 :الذي تم اإلبالغ عنه في تقرير تنفيذ البرنامج السنوي، كما يلي

 2006 2005 2004 2003 المادة
CFC-11 2.52 2.80 0.80 0.56 
CFC-12 3.56 5.28 1.00 1.65 
 2.21 1.8 8.08 6.08 المجموع

 
تقوم الشركة بالنظر في إعادة تهيئة خط اإلنتاج الخاص بها للتحول إلى استخدام الهيدروفلوروالكان  .17

)HFA(وقد بدأت في اختبارات تمهيدية للتركيبة الجديدة للسالبوتامول و ،HFA. لى وحسب تقديراتها فستحتاج إ
من سنتين إلى ثالث سنوات الستكمال عملية إعادة التهيئة مع التأكيد على إنتاج عقار مكافئ في الجودة لذلك الذي 

  .التي يتم إنتاجها وتصنيعها في الوقت الحالي CFC-MDIتوفره 

تقوم كولومبيا باستيراد معظم أجهزة االستنشاق غير المستخدمة للكلوروفلوروكربون من الشركات  .18
 مليون 2، وتوضح أنه قد تم استيراد إجمالي 2006تحتوي الوثيقة على بيانات االستيراد لعام  .تعددة الجنسياتالم

 . تقريًبا في هذه السنةMDIوحدة 

  تعليقات أمانة الصندوق
 

 من مواد الكربون الكلورية الفلورية ODP طن 2.1يتم تقديم طلب إعداد المشروعات للتمكين من إزالة  .19
)CFCs (مستخدمة في تصنيع الCFC-MDIs.  وبعد مراجعة البيانات المقدمة، أشارت األمنة إلى أن اتجاه

 يتزيد بشكل عام كما يدل عليه العدد اإلجمالي للوحدات التي يتم إنتاجها، 2006 إلى عام 2003اإلنتاج من عام 
ة في اإلنتاج، أوصى اليوئنديبي بأن واستجابة لتساؤل األمانة حول أسباب هذه الزياد. 2007لكنه قد تزايد في عام 

 رخيصة الثمن يتم استيرادها من الهند، وهي متوافرة في السوق في CFC-MDIsتلك الزيادة تأتي نتيجة لتوافر 
 هو التغيير الذي 2007 في عام Chalverأشار اليوئنديبي أيًضا إلى أن السبب في زيادة إنتاج  .الوقت الحالي

اصة بها، والذي جاء نتيجة وضع أسعار أكثر تنافسية لمنتجات الشركة مقارنة بالمنتجات شهدته سياسة األسعار الخ
 .المستوردة األرخص ثمنًا

أشار  . بشكل عام في البالدMDIوقد طلبت األمانة أيًضا إيضاًحا حول أهمية هذه الشركة بالنسبة لسوق  .20
وهي  . العالجية لخدمات التأمين الصحي الحكومي لتوفير المتطلباتMDIsاليوئنديبي إلى أن الشركة تقوم بإنتاج 

الشركة المحلية الوحيدة التي تقوم بإنتاج هذه المنتجات الطبية للمرضى أصحاب الدخل المنخفض، نتيجة لعملية 
  .مناقصة تتوالها الحكومة للتعاقد مع مورد محلي رسمي

ت أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس وقد طالبت األمانة اليوئنديبي أيًضا بتوفير البيانات حول واردا .21
وقد تم تقديم البيانات فقط بالنسبة . 51/34للجرعات غير المستخدمة للكلوروفلوروكربون في البالد، وفقًا للمقرر 
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، بالنسبة لجميع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي يتم استيرادها للبالد وليس فقط أجهزة 2005لعام 
ال توجد معلومات متوافرة بالنسبة  .زودة بمقياس للجرعات غير المستخدمة للكلوروفلوروكربوناالستنشاق الم
  .للسنوات األقدم

وخالل مناقشة خطط التحويل الخاصة بالشركة، تم إخطار األمانة بأن الشركة قد بدأت بالفعل بحثًا حول  .22
كنة للتمويل المشترك لتكاليف التحويل بعد  البديلة، وهي مستعدة أيًضا الستكشاف الخيارات الممMDIتركيبات 

 .إجراء دراسة أكثر تفصيالً

  توصيـات أمانـة الصندوق
 

في ضوء التعليقات الموضحة أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر إلى الموافقة على الطلب الخاص  .23
وقد ترغب  . أعاله1دول  دوالر أمريكي، كما هو موضح في الج30 000بإعداد المشروعات بمستوى التمويل 

 .51/34اللجنة أيًضا في التأكيد على ما إذا كانت المعلومات المقدمة متسقة مع متطلبات المقرر 

وبالموافقة على هذه المشروع يكون اليوئنديبي ُمطالًبا بمالحظة أنه، خالل إعداد المشروع االستثماري،  .24
ولدعم والتنفيذ الكامل  MDIة التحول لمساعدة قطاع يجب أن تشتمل الوثيقة النهائية على عناصر استراتيجي

ويجب أيًضا مالحظة أنه لن يكون هناك أي تمويل إضافي متوافر . 51/34للمشروع االستثماري، وفقًا للمقرر 
 .الستراتيجية التحويل المنفصلة بالنسبة لهذا القطاع

 
  :مشاريع المساعدة التقنية 2-باء

 
لفلورية مسح مركبات الكربون ا أرمينيا

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  بوليفيا

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  كوستريكا

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  السلفادور

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  فيجي

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  جورجيا

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  غانا

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  زستانقيرغي

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  نيجيريا

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 68 807

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  الفلبين

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 114 679

 أمريكي
فلورية مسح مركبات الكربون ال بيرو

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
مسح مركبات الكربون الفلورية  أورجواي

 )HCFC(الهيدروجينية 
 دوالر 45 872

 أمريكي
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  وصف المشروع
 

 8تُقدم هذه الطلبات كاستجابة للفقرة  . بلد12 في HCFCتقدم اليوئنديبي بطلبات لتمويل عمليات مسح  .25
توجيه "االجتماع التاسع عشر لألطراف، الذي على سبيل المثال ال الحصر، ُيحدد  الخاص بXIX/6من المقرر 

 في إجراء عمليات المسح لتحسين الموثوقية في تأسيس بيانات 5اللجنة التنفيذية، كأولوية، لمساعدة أطراف المادة 
 )".HCFCs(خط األساس الخاصة بها حول مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون 

   الصندوقتعليقات أمانة
 

بعد مراجعة الطلبات المستلمة من اليوئنديبي، أبلغت األمانة الوكالة بأن هذه المشاريع، على الرغم من  .26
أنها تتسق مع المقرر الخاص باالجتماع التاسع عشر لألطراف، إال أنها غير مؤهلة للتمويل وفقًا للخطوط 

راض الوثيقة للموضوعات المحددة خالل مراجعة التوجيهية الحالية للجنة التنفيذية، كما هو موضح في استع
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15(المشروع 

على الرغم مما سبق، وكمطلب حد أدنى بالنسبة لهذه المقترحات للنظر فيها للتقديم لالجتماع الثالث  .27
 : دد، طلبت األمانة من الوكالة توفير ما يلي خالل موعد نهائي مح)WPA(والخمسون كتقييم خطة عمل 

  خطاب اعتماد من الدول المدرجة في القائمة الخاصة بالوكالة محدًدا لنواياها الخاصة بإجراء   )أ(
 ،45/6مسًحا في سياق المقرر    

   HCFCالمعلومات األساسية حول االستهالك الحالي لهذه الدول المدرجة على القائمة من   )ب(
  وأي معلومات آخرى قد تكون متوافرة لدى  الخاصة بها، 7مأخوذة من تقارير بيانات المادة    
 الوكالة عن البلد،   

 المبررات الخاصة بالتكاليف الموضحة بالنسبة لكل مسح قطري، حيث تتفاوت التكاليف إلى حد   )ج(
 بعيد،   

 معلومات حول المقترب أو المنهج المقترح للمسح والمخرجات المتوقعة، و  )د(

 ة للقدرة على إجراء المسح مع األخذ بعين االعتبار عدد المشاريع إيضاح للقدرة المؤسسية للوكال  )ه(
  مثل خطط إدارة غازات التبريد، وخطط إدارة (المرتبطة باإلذعان الجارية في الوقت الحالي    
 ).اإلزالة النهائية، والمشاريع اآلخرى   

سيسمح ذلك للبلد  .بي إلجراء المسحوكإجراء حد أدنى تام، طلبت األمانة طلًبا حالًيا من البلد مقدم لليوئندي .28
بالتأكيد على الطلب السابق للمسح مع فهم تداعيات االلتزام الجديد الموافق عليه من قبل األطراف في اجتماعها 

  .التاسع عشر

 في تعديالت برنامج العمل HCFC بلد بالنسبة لعمليات مسح 22تقدم اليوئنديبي مبدئًيا بطلبات لمساعدة  .29
 بلد، وشرًحا حول 22 أعاله، قدم اليوئنديبي البيانات لعدد 27استجابة لمتطلبات األمانة في الفقرة و .الخاص بهم

ومع  .الطريقة التي تم بها حساب التمويل المطلوب بالنسبة لكل بلد، ووصف مختصر للمنهجية المتبعة في المسح
 قبل الموعد 22 بلد فقط من 12يم خطابات من  أعاله، كان اليوئنديبي قادًرا على تقد28ذلك، بالتوازي مع الفقرة 

 .النهائي المحدد من قبل األمانة، وهكذا فقد تم إدراج هذه البلدان فقط في تعديالت برنامج العمل
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  توصيـات أمانـة الصندوق
 

 بالنسبة HCFCبناء على التعليقات السابقة، ليس بمقدور األمنة التوصية بالطلبات الخاصة بعمليات مسح  .30
 : بلًدا كما هي ُمقدمة من قبل اليوئنديبي بناء على ما يلي12ل

 ،HCFCغياب الخطوط التوجيهية الواضحة حول مشاريع   ) أ(

   2008 إلى خطة العمل لعام HCFC، حيث يتم توجيه الوكاالت إلضافة أنشطة 51/5المقرر   )ب(
 الخاصة بهم وإخراجهم من الخطة الحالية،   

 لالجتماع التاسع XIX/6ية في النظر إلى هذه الطلبات في ضوء المقرر ومع ذلك قد ترغب اللجنة التنفيذ .31
   .عشر ألطراف بروتوكول مونتريال
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Annex I 

 
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS 

 
Argentina:  Renewal of institutional strengthening 
 

Summary of the Project and Country Profile  
Implementing Agency: UNDP 
Amounts previously approved for institutional strengthening (US $): 

Phase I:  July 1994 
 

359,500 
Phase II:  November 1999 239,700 

Phase III:  November 2002 311,610 
Phase IV: July 2005 311,567 

Total 1,222,377 
Amount requested for renewal (Phase V) (US $): 311,567 
Amount recommended for approval for Phase V (US $) 311,567 
Agency support costs (US $) 23,368 
Total cost of institutional strengthening Phase V to the Multilateral Fund 334,935 
Equivalent amount of CFC phase-out due to institutional strengthening 
Phase V at US $12.1/kg (ODP tonnes): 

n/a 

Date of approval of country programme July 1994 
Date of approval of country programme update (if applicable) 2000 
ODS consumption reported in country programme (1992), (ODP tonnes) 4,328.4 
Latest reported ODS consumption (2005) (ODP tonnes) 2,208.8 
Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs) (Average1995-1997) 
(b) Annex A Group II (Halons) (Average 1995-1997) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) (Average 1998-2000) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) (Average 1998-2000) 
(e) Annex E (Methyl bromide) (Average 1995-1998) 

 
4,697.2 

167.8 
187.2 
65.7 

411.3 
Latest consumption of controlled substances (2005) (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs) 
(b) Annex A Group II (Halons) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) 
(e) Annex C Group I (HCFCs) 
(f) Annex E (Methyl bromide) 

 
1,675.7 

3.0 
20.4 
21.4 

203.1 
285.2 

Amount approved for projects (US $) 59,683,778 
Amount disbursed (as at October 2007) (US $): 48,048,704 
ODS to be phased out (ODP tonnes)  6,593.2 
ODS phased out (as at October 2007) (ODP tonnes) 5,984.4 

 
1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities Funds approved (US $) 
(a) Investment projects: 54,820,430 
(b) Institutional strengthening: 1,364,150 
(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-

investment projects: 
3,499,198 

 Total: 59,683,778 
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Progress report 
 
2. During the phase IV of its Institutional Strengthening project the National Ozone Unit of 
Argentina has successfully continued its activities to phase out ozone depleting substances as per 
Montreal Protocol schedules. The NOU coordinated activities in multiple sectors as well as 
public awareness campaigns, policy development & enforcement and consumption monitoring & 
reporting. Some of the main achievements during this phase include the completion of the 
terminal umbrella project in the foams sector representing total phase out of CFCs in this sector; 
the conversion of the CFC production plant, the implementation of projects under the NPP such 
as the initiation of a small and medium enterprises CFC phase out program for the refrigeration 
manufacturing sector, the training and certification of additional technicians, and the training of 
custom agents in more locations. In addition, the country ratified the Beijing Amendment, 
updated legislation to enforce MDI producers to report consumption, reduced MBR consumption 
in the agricultural sector, maintained the licensing system fully operational and enhanced the 
capacity to monitor imports.    

Plan of action 

 
3. The action plan for the fifth phase focuses on continuing the coordination of the 
remaining activities under the phase out plans in the production, refrigeration, MB and solvent 
sectors, and confronting new challenges such as the preparation and implementation of a MDI 
transition strategy and an investment project in this sector.   New regulations and legislations will 
also be enacted to support the phase-out projects and activities being undertaken in the country. 
The implications of an acceleration of HCFCs phase-out in the NOU activities will also have to 
be considered during this phase.   

 
Bangladesh: Renewal of institutional strengthening 
 

Summary of the Project and Country Profile  
Implementing Agency: UNDP 

Amount originally approved: 
Phase I: September 1994 

Phase II: November 1999 
Phase III: December 2001 

Phase IV:  November 2004 

 
150,000 
100,000 
100,000 
130,000 

Total 480,000 
Amount requested for renewal Phase V (US $): 130,000 
Amount recommended for approval for Phase V (US $) 130,000 
Agency support costs (US $) 9,750 
Total cost of institutional strengthening Phase V to the Multilateral Fund 139,750 
Equivalent amount of CFC phase-out due to institutional strengthening Phase V at 
US $12.1/kg (ODP tonnes): 

n/a 

Date of approval of country programme September 1994 
Date of approval of country programme update (if applicable) 1999 
ODS consumption reported in country programme (1993), (ODP tonnes) 820.80 
Latest reported ODS consumption (2005) (ODP tonnes) 277.5 
Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs) (Average 1995-1997) 
(b) Annex A Group II (Halons) (Average 1995-1997) 

 
581.6 

0 
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(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) (Average 1998-2000) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) (Average 1998-2000) 
(e) Annex E (Methyl bromide) (Average 1995-1998) 

5.7 
0.9 

0 
Latest consumption of controlled substances (2005) (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs) 
(b) Annex A Group II (Halons) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) 
(e) Annex C Group I (HCFCs) 
(f) Annex E (Methyl bromide) 

 
263.0 

0 
0.8 
0.5 

13.2 
0 

Amount approved for projects (US $) 4,981,302 
Amount disbursed (as at October 2007) (US $): 1,473,250 
ODS to be phased out (ODP tonnes) 248.5 
ODS phased out (as at October 2007) (ODP tonnes) 137.0 

 
4. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities Funds approved (US $) 
(a) Investment projects: 4,241,914 
(b) Institutional strengthening: 535,250 
(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-

investment projects: 
204,138 

 Total: 4,981,302 
 
Progress report 
 
5. During its fourth phase, the institutional strengthening (IS) project of Bangladesh 
continued successfully, achieving and maintaining compliance with the Montreal Protocol 
control measures.  In particular, the National Ozone Unit of Bangladesh coordinated the 
implementation of several projects to phase out ODS including organising workshop for Policy 
makers and relevant stakeholders, data gathering for verification of ODS consumption in MDI 
sectors, increase awareness among students by organizing essay competition, organization of 
consultative workshop to finalize transition of strategy and conversion of MDI sector. The 
Training component of the refrigeration and air conditioning sector was also completed during 
this phase. During this period, the NOU also began development of the “Bangladesh ODS 
standards” which will include a ban on the imports of CFC based refrigerator and freezer once 
adopted. 

Plan of action 

 
6. For this new phase, Bangladesh will implement the following: strengthened control of 
ODS import, implementation of strategy and conversion project in the MDI sector, training of 
policy makers. The NOU will continue implementation of current ongoing activities including 
the NPP and the recently approved MDI conversion project.   The NOU will also continue 
raising public awareness through various activities. 
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Costa Rica:  Renewal of institutional strengthening  
 
Summary of the Project and Country Profile  
Implementing Agency UNDP 
Amounts previously received for institutional strengthening (US $): 

Phase I: Oct. 1992 
Phase II: Feb. 1997 

Phase III: Mar. 1999 
Phase IV: Dec. 2001 
Phase V: Dec. 2003 

Phase VI:  Nov. 2005 

 
213,160 
108,087 
108,087 
108,087 
140,513 
140,513 

Total 818,447 
Amount requested for renewal (Phase VII) (US $): 140,513 
Amount recommended for approval for Phase VII (US $) 140,513 
Agency support costs (US $) 10,539 
Total cost of institutional strengthening Phase VII, to the Multilateral Fund 151,052 
Equivalent amount of CFC phase-out due to institutional strengthening Phase VII at 
US $12.1/kg (ODP tonnes): 

n/a 

Date of approval of country programme October 1992 
Date of approval of country programme update (if applicable) 2000 
ODS consumption reported in country programme (1991), (ODP tonnes) 227.20 
Latest reported ODS consumption (2006) (ODP tonnes) 317.2 
Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs) Average (1995-1997) 
(b) Annex A Group II (Halons) Average (1995-1997) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) Average (1998-2000) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) Average (1998-2000) 
(e) Annex E (Methyl bromide) Average (1995-1998) 

 
250.2 

0 
0 
0 

342.5 
Latest consumption of controlled substances (2006) (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs)  
(b) Annex A Group II (Halons)  
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride)  
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform)  
(e) Annex C Group I (HCFCs) 
(f) Annex E (Methyl bromide) 

 
55.70 

0 
0 
0 

10.2 
251.3 

Amount approved for projects (US $) 8,751,511 
Amount disbursed (as at October 2007) (US $): 5,967,950 
ODS to be phased out (ODP tonnes) 579.0 
ODS phased out (as at October 2007) (ODP tonnes) 433.0 
 
7. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities Funds approved (US $) 
(a) Investment projects: 7,443,721 
(b) Institutional strengthening: 906,541 
(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-

investment projects: 
401,249 

 Total: 8,751,511 
 
Progress report 
 
8. During Phase VI of Costa Rica’s Institutional Strengthening project, the Government 
Commission on Ozone (COGO) continued work in planning, organizing, directing and 
coordinating activities for the implementation of the national strategy in all areas to reduce and 
subsequently phase out of ODS.  A review of the current legislation was also undertaken with a 
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view to enacting stronger legal tools for implementing the necessary activities to enable 
compliance with Montreal Protocol control measures and achieve full compliance. This included 
an update of the licensing system for exports and imports of ODS. The TPMP is just 
commencing implementation.  

Plan of action 

9. During Phase VII of the Institutional Strengthening of Costa Rica, the government of 
Costa Rica, through its NOU will continue with the implementation of the TPMP.  One goal for 
this period is to establish and implement the measures necessary for reducing the emission of 
ozone-depleting substances into the atmosphere as well as reinforce national legislation in order 
to facilitate and ensure compliance with the ODS phase-out targets for 2008 and total elimination 
of methyl bromide by 2009. It will also continue to promote public awareness about the problem 
of ozone depletion and its impacts. 

Cuba:  Renewal of institutional strengthening 
 
Summary of the Project and Country Profile  
Implementing Agency UNDP 
Amounts previously received for institutional strengthening (US $): 

Phase I: Jun. 1993 
Phase II: Nov. 1998 
Phase III: Jul. 2001 
Phase IV: Jul. 2003 

Phase V:  Nov. 2005 

 
172,000 
114,666 
114,666 
149,066 
149,066 

Total 699,464 
Amount requested for renewal (Phase VI) (US $): 149,066 
Amount recommended for approval for Phase VI (US $) 149,066 
Agency support costs (US $) 11,180 
Total cost of institutional strengthening Phase VI, to the Multilateral Fund 160,246 
Equivalent amount of CFC phase-out due to institutional strengthening Phase VI at 
US $12.1/kg (ODP tonnes): 

n/a 

Date of approval of country programme June 1993 
Date of approval of country programme update (if applicable) 2000 
ODS consumption reported in country programme (1991), (ODP tonnes) 339.8 
Latest reported ODS consumption (2005) (ODP tonnes) 241.0 
Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs) Average (1995-1997) 
(b) Annex A Group II (Halons) Average (1995-1997) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) Average (1998-2000) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) Average (1998-2000) 
(e) Annex E (Methyl bromide) Average (1995-1998) 

 
625.1 

0 
2.7 

0 
50.5 

Latest consumption of controlled substances (2005) (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs)  
(b) Annex A Group II (Halons)  
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride)  
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform)  
(e) Annex C Group I (HCFCs) 
(f) Annex E (Methyl bromide) 

 
208.6 

0 
0 
0 

16.2 
16.2 

Amount approved for projects (US $) 13,219,487 
Amount disbursed (as at October 2007) (US $): 5,009,902 
ODS to be phased out (ODP tonnes) 421.6 
ODS phased out (as at October 2007) (ODP tonnes) 177.9 
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10. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities Funds approved (US $) 
(a) Investment projects: 12,074,738 
(b) Institutional strengthening: 773,991 
(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-

investment projects: 
370,758 

 Total: 13,219,487 
 
Progress report 
 
11. During Phase V of the Institutional Strengthening project for Cuba, the main objective 
was to support Cuba in complying with its obligations under the Montreal Protocol and meet 
Montreal Protocol reduction targets.  Throughout this phase Cuba continued to implement its 
MDI conversion project, and initiated the development of new proposals to advance the national 
legal framework on protection of the ozone layer and to secure the complete phase-out of ODS. 
Awareness activities in the form of cultural and sporting events were held in different parts of the 
country as well as educational and school activities. Workshops and scientific activities also took 
place within the scientific community to discuss alternatives to methyl bromide, the retrofitting 
of equipment and recovery & recycling of refrigerants. 

Plan of action 
 
12. During this new phase of the Institutional Strengthening Project of Cuba, the NOU aims 
to continue its phase-out projects.   The main activities will focus on programmes aiming at total 
elimination of CFCs in the refrigeration sector (national phase-out plan for CFCs), the 
elimination of CFCs in metered dose inhalers and the national phase-out of methyl bromide.  
During this time Cuba will also continue with their initiative to retrofit 2.7 million domestic 
refrigerators with CFC as well as between 7 and 9 R-11 chillers for chillers that use CFC free 
technology in hospitals, public buildings and scientific centres in a pilot project funded by the 
Multilateral Fund.  It will also continue the strengthened application of the ODS licensing 
system, for the efficient control of imports and exports and provide an improved control system 
on the consumption of ODS in the country. Cuba will also continue its focus on the public 
awareness campaign for the elimination of ODS.  

Indonesia:  Renewal of institutional strengthening 
 
Summary of the Project and Country Profile  
Implementing Agency UNDP 
Amounts previously received for institutional strengthening (US $): 

Phase I: Jun. 1993 
Phase II: Nov. 1997 
Phase III: Dec. 2000 
Phase IV: Dec. 2003 
Phase V:  Nov. 2005 

 
314,780 
208,650 
208,650 
271,245 
271,245 

Total 1,274,570 
Amount requested for renewal (Phase VI) (US $): 271,245 
Amount recommended for approval for Phase VI (US $) 271,245 
Agency support costs (US $) 20,343 
Total cost of institutional strengthening Phase VI, to the Multilateral Fund 291,588 
Equivalent amount of CFC phase-out due to institutional strengthening 
Phase VI at US $12.1/kg (ODP tonnes): 

n/a 
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Date of approval of country programme March 1994 
Date of approval of country programme update (if applicable) 2000 
ODS consumption reported in country programme (1992), (ODP tonnes) 6,657.3 
Latest reported ODS consumption (2005) (ODP tonnes) 2,725.7 
Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs) Average (1995-1997) 
(b) Annex A Group II (Halons) Average (1995-1997) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) Average (1998-2000) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) Average (1998-2000) 
(e) Annex E (Methyl bromide) Average (1995-1998) 

 
8,332.7 

354.0 
0 

13.3 
40.7 

Latest consumption of controlled substances (2005) (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs)  
(b) Annex A Group II (Halons)  
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride)  
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform)  
(e) Annex C Group I (HCFCs) 
(f) Annex E (Methyl bromide) 

 
2,385.3 

0 
0 
0 

308.6 
31.8 

Amount approved for projects (US $) 60,072,353 
Amount disbursed (as at October 2007) (US $): 48,944,101 
ODS to be phased out (ODP tonnes) 10,888.1 
ODS phased out (as at October 2007) (ODP tonnes) 7,863.3 
 
13. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities Funds approved (US $) 
(a) Investment projects: 54,019,337 
(b) Institutional strengthening: 1,410,031 
(c) Project preparation, technical assistance, training and other 

non-investment projects: 
4,642,985 

 Total: 60,072,353 
 
Progress Report 
 
14. For this phase of its Institutional Strengthening (IS) project, Indonesia has strengthened 
its enforcement of existing regulations, including training of customs officers, development of 
standard of non-ODS labelling system, improve capacity of local governments on the 
implementation of ozone layer protection activities and improvement of the capacity of NOU to 
appraise, monitor and evaluate proposed and existing projects. Activities were also carried out to 
promote public awareness.  Most significant was the NOU’s effort in pursuing and cooperating 
with other relevant ministries which facilitated the issuance of a revised regulation by the 
Ministry of Trade to better monitor and control ODS supply to Indonesia, and a related quota and 
reporting system, that will ensure effective monitoring and control of ODS supply into the 
country. 

Plan of Action 
 
15. The objective of the Phase VI of the Institutional Strengthening project will be to 
continue the effective management, monitoring and enforcement on ODS activities in order to 
ensure sustainability of phase-out achievements.  In this next phase of the IS project, Indonesia 
will strengthen the capacity and facilitate the work of the local institutions on their roles to 
control and monitor ODS activities, and increase public awareness so that the complete 
phase-out of CFCs by end of 2007 will be sustained. 
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Islamic Republic of Iran:  Renewal of institutional strengthening 
 

Summary of the Project and Country Profile  
Implementing Agency: UNDP 
Amounts previously approved for institutional strengthening: 

Phase I: Oct. 1992 
Phase II: Nov. 1997 
Phase III: Dec. 2000 
Phase IV: Nov. 2002 

Phase V (year 1): Dec. 2004 
Phase V (year 2): Nov. 2005 

Phase VI (year 1):  Nov. 2006 

 
200,200 
133,470 
133,470 
173,511 

86,755 
86,756 
86,755 

Total 900,917 
Amount requested for renewal of Phase VI (year 2) (US $): 86,756 
Amount recommended for approval for Phase VI (year 2) (US $)  86,756 
Agency support costs (US $) 6,507 
Total cost of institutional strengthening Phase VI (year 2)  to the Multilateral Fund 
(US $) 

93,263 

Equivalent amount of CFC phase-out due to institutional strengthening Phase VI 
(year 2) at US $12.1/kg (ODP tonnes) 

n/a 

Date of approval of country programme June 1993 
Date of approval of country programme update (if applicable) 2000 
ODS consumption reported in country programme (1991), (ODP tonnes) 5,703.5 
Latest reported ODS consumption (2005) (ODP tonnes) 2,448.6 
Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  
(a) Annex A Group I (CFCs) (Average 1995-1997) 
(b) Annex A Group II (Halons) (Average 1995-1997) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) (Average 1998-2000) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) (Average 1998-2000) 
(e) Annex E (Methyl bromide) (Average 1995-1998) 

 
4,571.7 
1,420.0 

77.0 
8.7 

26.7 
Latest consumption of controlled substances (2005)  (ODP tonnes):  
(a) Annex A Group I (CFCs) 
(b) Annex A Group II (Halons) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) 
(e) Annex C Group I (HCFCs) 
(f) Annex E (Methyl bromide) 

 
2,221.0 

0.0 
13.6 

4.3 
192.9 
16.8 

Amount approved for projects (US $) 65,323,350 
Amount disbursed (as of October 2007) (US $): 55,868,425 
ODS to be phased out (ODP tonnes) 6,628.1 
ODS phased out (as of October 2007) (ODP tonnes) 5,520.5 

 
16. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:  

 Summary of activities Funds approved (US $) 
(a) Investment projects 62,905,391
(b) Project preparation and institutional strengthening 1,003,694
(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects 
1,414,265

 Total: 65,323,350
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Progress Report 
 
17. For the first year (2007) of Phase VI of its Institutional Strengthening (IS) project, the 
Islamic Republic of Iran has successfully coordinated and effectively managed the 
implementation of its National Phase-out Plan, achieving the phase-out targets stipulated in the 
Agreement and to ensure compliance with the Montreal Protocol’s control measures.  Iran also 
adopted and enforced the control of the import of CFCs and solvents into the country by 
establishing a quota system. In addition, it implemented the solvent sector plan approved at the 
50th ExCom to address and achieve the complete phase-out of CTC and TCA by end of 2007. 
The OLPU has also organized activities to promote public awareness including activities to 
celebrate the 20th Anniversary of the Montreal Protocol on International Ozone Day. 

Plan of action 
 
18. The objectives of the second year (2008) of Phase VI of the Institutional Strengthening 
project will be the continued effective management of the implementation of the NPP to achieve 
compliance with the Montreal Protocol in meeting the phase out milestones, to achieve complete 
phase-out of CTC and TCA consumption with the complete implementation of the solvent sector 
phase-out plan in order to maintain its compliance on CTC consumption. In addition, the Ozone 
Layer Protection Unit (OLPU) will also initiate activities in the MDI sector by implementing the 
recently approved conversion project.  It will likewise pursue its efforts to increase awareness of 
public and government organizations on ozone layer protection to ensure sustainability of the 
phase-out achieved. The OLPU will also facilitate full enforcement of the import and export 
licensing system with the Policy and Enforcement Centre which is now fully operational. 

 
Malaysia: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the Project and Country Profile  
Implementing Agency: UNDP 

Amount originally approved: 
Phase I: March 1993 

Phase II: October 1996 
Phase III: November 1998 
Phase IV: December 2000 
Phase V: November 2002 

Phase VI:  November 2004 

 
322,520 
215,000 
215,000 
215,000 
279,500 
279,500 

Total 1,526,520 
Amount requested for renewal Phase VII (US $): 279,500 
Amount recommended for approval for Phase VII (US $) 279,500 
Agency support costs (US $) 20,963 
Total cost of institutional strengthening Phase VII to the Multilateral Fund 300,463 
Equivalent amount of CFC phase-out due to institutional strengthening Phase VII at 
US $12.1/kg (ODP tonnes): 

n/a 

Date of approval of country programme February 1992 
Date of approval of country programme update (if applicable) 2000 
ODS consumption reported in country programme (1990), (ODP tonnes) 1,904.0 
Latest reported ODS consumption (2005) (ODP tonnes) 671.6 
Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs) (Average1995-1997) 
(b) Annex A Group II (Halons) (Average 1995-1997) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) (Average 1998-2000) 

 
3,271.1 

8.0 
4.5 
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(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) (Average 1998-2000) 
(e) Annex E (Methyl bromide) (Average 1995-1998) 

49.5 
14.6 

Latest consumption of controlled substances (2005) (ODP tonnes): 
(a) Annex A Group I (CFCs) 
(b) Annex A Group II (Halons) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) 
(e) Annex C Group I (HCFCs) 
(f) Annex E (Methyl bromide) 

 
668.3 

0 
0 

3.3 
0 
0 

Amount approved for projects (US $) 49,480,926 
Amount disbursed (as at October 2007) (US $): 44,965,178 
ODS to be phased out (ODP tonnes) 6,554.3 
ODS phased out (as at October 2007) (ODP tonnes) 6,144.1 

 
19. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities Funds approved (US $) 
(a) Investment projects: 45,790,136 
(b) Institutional strengthening: 1,643,931 
(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-

investment projects: 
2,046,859 

 Total: 49,480,926 
 
Progress report 
 
20. During this phase of the institutional strengthening (IS) project of Malaysia, the NOU 
continued successfully, achieving and maintaining compliance with the Montreal Protocol by 
monitoring on-going projects and those newly identified under the National CFC phase-out 
programmes. Projects were completed in the aerosol sector, MAC and foam sectors. One main 
achievement is the continued monitoring of the NOU on national enforcement of service shops 
through regular spot checks and visits.   It also continued to implement a number of public 
awareness campaigns and production of awareness material. To promote ozone protection and 
organise awareness activities for public and industries such as the International Ozone Day 2007, 
Malaysia held exhibitions, placed TV and newspaper advertisements and distributed materials 
with ozone protection messages. The country also ratified the Beijing Amendment during this 
phase. 
 

Plan of action 
 
21. For the seventh phase of the institutional strengthening project, the NOU of Malaysia’s 
objective is to continue and strengthen the monitoring of the implementation of the separately 
funded ODS phase-out projects.  During this phase of the IS project, the NOU will be focusing 
on compliance and enforcement of the regulations it has been able to set in place as well as 
preparing for the accelerated phase-out of HCFCs. 
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Pakistan:  Renewal of institutional strengthening 
 

Summary of the Project and Country Profile  
Implementing Agency: UNDP 
Amounts previously approved for institutional strengthening (US $): 

Phase I: September 1994 
Phase II : December 2001 
Phase III: December 2003 

Phase IV (year 1):  March 2007   

 
259,000 
172,666 
224,467 
112,233 

Total 768,366 
Amount requested for renewal for Phase IV (year 2) (US $): 112,234 
Amount recommended for approval for Phase IV (year 2) (US $) 112,234 
Agency support costs (US $) 8,418 
Total cost of institutional strengthening Phase IV (year 2) to the Multilateral Fund 
(US $) 

120,652 

Equivalent amount of CFC phase-out due to institutional strengthening Phase IV 
(year 2)at US $12.1/kg (ODP tonnes) 

n/a 

Date of approval of country programme October 1996 
Date of approval of country programme update (if applicable) 1999 
ODS consumption reported in country programme (1995), (ODP tonnes) 2,538.9 
Latest reported ODS consumption (2005) (ODP tonnes) 606.8 
Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes)  
(a) Annex A Group I (CFCs) (Average 1995-1997) 
(b) Annex A Group II (Halons) (Average 1995-1997) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) (Average 1998-2000) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) (Average 1998-2000) 
(e) Annex E (Methyl bromide) (Average 1995-1998) 

 
1,679.4 

14.2 
412.9 

2.3 
14.0 

Latest consumption of controlled substances (2005) (ODP tonnes) 
(a) Annex A Group I (CFCs) 
(b) Annex A Group II (Halons) 
(c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) 
(d) Annex B Group III (Methyl chloroform) 
(e) Annex C Group I (HCFCs) 
(f) Annex E (Methyl bromide) 

 
453.0 

0.0 
148.5 

0.0 
5.3 
0.0 

Amount approved for projects (US $) 20,508,415 
Amount disbursed (as at October 2007) (US $): 18,169,069 
ODS to be phased out (ODP tonnes) 2,295.4 
ODS phased out (as at October 2007) (ODP tonnes) 1,986.8 

 
22. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:  

 Summary of activities Funds approved (US $) 
(a) Investment projects 18,648,076
(b) Institutional Strengthening 845,168
(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects 
101,571

 Total:   20,508,415
 
Progress report 
 
23. During the first year of its fourth phase, the NOU focused on the implementation of the 
action plan for non-compliance in the consumption in CTC, and addressed this by ensuring the 
implementation of the solvent project in the country. The NOU also looked at strengthening its 
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current licensing system to meet and sustain compliance in other sectors, and continued its 
awareness raising activities.  

Plan of action 
 
24. For this new phase, the NOU of Pakistan will monitor the implementation of the RMP, 
the CTC Sector phase-out plan and halon bank project.  It will also continue to ensure that it 
meets the target set out in their action plan in line with decision XVIII/31, to bring Pakistan back 
into compliance with the control measures for CTC.   Further to the implementation of specific 
projects, the NOU will continue raising public awareness through various media.  Due to the 
unfortunate loss of the Ozone Office caused by fire, the NOU will be rebuilding its infrastructure 
and files during this phase. 
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  المرفق الثاني
 

 االراء التي عبرت عنها اللجنة التنفيذية حول تجديدات مشاريع التعزيز المؤسسي
   المقدمة لالجتماع الثالث والخمسون

 
  األرجنتين

 
اجعة التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي لألرجنتين قامت اللجنة التنفيذية بمر .1

وتشير  . األرجنتين خالل تنفيذ المرحلة الرابعةOPROZوتشير مع التقدير إلى اإلنجازات الرائعة التي حققتها 
إيجاد نظام تراخيص اللجنة التنفيذية بشكل خاص إلى مدى التقدم الذي أحرزه األرجنتين في عمله الرامي إلى 

سيوفر هذا التقدم مستوى رائع من الدعم لبؤرة االهتمام الوطنية باألوزون في البلد  .كامل التشغيل والتحديث
تشير اللجنة التنفيذية أيًضا . وستساعد في التقليل من حاالت التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لألوزن

يذ أنشطة اإلزالة في قطاعات متعددة، بما في ذلك استكمال األنشطة في قطاع إلى التقدم الذي تم تحقيقه في تنف
الرغاوي، وتحويل مصنع إنتاج الكلوروفلوروكربون إلى أنشطة بديلة، والتقدم الكبير في قطاع خدمة التبريد من 

رحلة الحالية، خاصة تُطري اللجنة التنفيذية على إنجازات حكومة األرجنتين خالل الم .خالل خطة اإلزالة الوطنية
فيما يتعلق بإزالة الكلوروفلوروكربون في قطاع اإلنتاج، وتعتبر عن توقعها، خالل العامين التاليين، باستمرار 
األرجنتين في تنفيذ أنشطتها المبرمجة بمستوى رائع من التقدم، وستسعى إلى الحفاظ على المستويات الحالية 

 . ية الفلورية والبناء عليهاالخاصة بها لخفض مواد الكربون الكلور

  الديشغبن

راجعت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب التجديد الخاص بمشروع التعزيز المؤسسي لبنجالديش  .2
 ألمانة األوزون والتي قد تخطت كل من 2006وتشير مع التقدير إلى أن بنجالديش قد أبلغت عن البيانات في عام 

مائة من بروتوكول مونتريال والهدف المحدد في خطة اإلزالة الوطنية الخاصة  في ال50هدف التخفيض بنسبة 
بها، مما يجعل البلد في موقف إذعان ألهداف التخفيض الخاصة ببروتوكول مونتريال جنًبا إلى جنب مع التزاماتها 

 التعزيز المؤسسي، تُشير اللجنة التنفيذية أيًضا إلى أنه في إطار مشروع ).NPP(بموجب خطة اإلزالة الوطنية 
اتخذت بنجالديش خطوات هامة إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون، وعلى وجه الخصوص، التقدم 

وتؤيد اللجنة التنفيذية تأييداً كبيراً  . الخاص بهاMDIفيما يتعلق باإلعداد والموافقة الالحقة على مشروع تحويل 
لذلك يحدو األمل اللجنة التنفيذية في أن  . استهالك المواد المستنفدة لألوزونالجهود التي تبذلها بنجالديش للحد من

تواصل بنجالديش في العامين القادمين تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطة اإلزالة الوطنية الخاصة بها، مع 
 .زونتحقيق مستوى رائع من النجاح في تخفيض مستويات االستهالك الحالية للمواد المستنفدة لألو

  ريكااكوست

قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي لكوستريكا  .3
وتشير مع التقدير إلى اإلنجازات الرائعة التي حققتها وحدة األوزون الوطنية في كوستاريكا خالل تنفيذ المرحلة 

اص إلى مدى التقدم الذي حققته كوستريكا في تخفيض استهالكها من وتشير اللجنة التنفيذية بشكل خ .السادسة
تشير اللجنة التنفيذية أيًضا إلى مستوى التقدم الذي تم تحقيقه في  ).MB(الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل 

سائل الخاصة تنفيذ مشاريع اإلزالة في القطاعات الرئيسية الستهالك المواد المستنفدة لألوزون، باإلضافة إلى الو
وتعبر اللجنة التنفيذية عن  .بتقديم منهًجا متكامالً في الجهود الرامية إلى الحد من المواد المستنفدة لألوزون

إطراءها على إنجازات حكومة كوستريكا خالل المرحلة الحالية وتعتبر عن توقعها، خالل العامين التاليين، 
ة بمستوى رائع من التقدم، وستسعى إلى الحفاظ على المستويات باستمرار كوستريكا في تنفيذ أنشطتها المبرمج
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ة في ـة والبناء عليها من أجل تحقيق إجمالي اإلزالـالحالية الخاصة بها لخفض مواد الكربون الكلورية الفلوري
 .2010عام 

  كوبا
 
المؤسسي لكوبا قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشاريع التعزيز  .4

وتشير مع التقدير إلى اإلنجازات الرائعة التي حققتها وحدة األوزون الوطنية في كوبا خالل تنفيذ المرحلة 
وتشير اللجنة التنفيذية بشكل خاص إلى مدى التقدم الذي حققته كوبا في تخفيض استهالكها من  .الخامسة

ية أيًضا إلى العمل الرائع الذي أنجزته كوبا فيما يتعلق وقد أشارت اللجنة التنفيذ ).CFC(الكلوروفلوروكربون 
بزيادة الوعي، خاصة فيما يتعلق باالحتفال بيوم األوزون العالمي باإلضافة إلى الحمالت المختلفة على المستوى 

الية وتعبر اللجنة التنفيذية عن إطراءها على إنجازات حكومة كوبا خالل المرحلة الح .الوطني واإلقليمي والمحلي
وتعتبر عن توقعها، خالل العامين التاليين، باستمرار كوبا في تنفيذ أنشطتها المبرمجة بمستوى رائع من التقدم، 
وستسعى إلى الحفاظ على المستويات الحالية الخاصة بها لخفض مواد الكربون الكلورية الفلورية والبناء عليها 

 .2010وااللتزام بالجدول الزمني لإلزالة في عام 

  إندونيسيا
 
قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة المعلومات المقدمة مع طلب تجديد التعزيز المؤسسي ألندونيسيا وتشير مع  .5

، )NOU(التقدير إلى القانون الُمراجع الصادر عن وزارة التجارة، كما تم تيسيره من قبل وحدة األوزون الوطنية 
تشير اللجنة التنفيذية أيًضا إلى أن أندونيسيا  .دة لألوزون في البالدللرصد والمراقبة الفعالة لتوريد المواد المستنف

ستعزز من قدرة الهيئات المحلية على رصد ومراقبة أنشطة المواد المستنفدة لألوزون لضمان االستدامة بعد تحقيق 
دونيسيا بنجاح وتعبر اللجنة التنفيذية عن توقعها بأن تقوم أن. 2007أهداف استكمال اإلزالة قبل نهاية عام 

باستكمال تنفيذ أنشطتها المبرمجة مع مستوى رائع من التقدم، والحفاظ على المستويات الحالية الخاصة بها 
 والبناء عليها من اجل تحقيق أهدافها لاللتزام بالجدول الزمني للتخفيض الخاص ببروتوكول CFCsلتخفيض 
 .مونتريال

  جمهورية ايران االسالمية
 
تنفيذية بمراجعة المعلومات المقدمة مع السنة الثانية لطلب التجديد الخاص بالتعزيز قامت اللجنة ال .6

المؤسسي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية وتشير مع التقدير إلى حقيقة أن إيران تراجعت عن حالة عدم االلتزام في 
 الُمذيبات لإلزالة الكاملة لرابع بالموافقة على خطة اإلزالة الخاصة بقطاع) CTC(استهالك رابع كلوريد الكربون 

 .، وأنه قد تم البدء بالفعل في أنشطة المشروع2007قبل نهاية عام ) TCA(كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل 
تشير اللجنة التنفيذية أيًضا إلى التطبيق الكامل لنظام تراخيص استيراد وتصدير رابع كلوريد الكربون والُمذيبات 

تعبر اللجنة التنفيذية عن  . المسؤولين من الوزارات أو المنظمات المعنية لتيسير عملية التطبيقوتدريب الموظفين
توقعها بأنه خالل العامين القادمين، ستستمر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في التقدم الذي قد تم تحقيقه، وتحافظ 

ن أجل تحقيق هدف االلتزام بالجداول الزمنية  الخاص بها والبناء عليه مCFCعلى المستوى الحالي من استهالك 
  .للتخفيض وتحقيق أهداف اإلزالة الخاصة بها

  ماليزيا
 
قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة التقرير الُمقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لماليزيا وتشير  .7

 في 85 القريبة من نسبة التخفيض 2006مع التقدير إلى أن ماليزيا قد أبلغت أمانة األوزون بالبيانات في عام 
واللجنة التنفيذية تدعم إلى حد بعيد جهود ماليزيا الرامية إلى . 2007المائية التي يغطيها بروتوكول مونتريال لعام 
لذلك يحدو األمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل ماليزيا في  ).ODS(تخفيض استهالك المواد المستنفدة لألوزون 
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دمين تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطة اإلزالة الوطنية الخاصة بها، مع تحقيق مستوى رائع من العامين القا
 .النجاح في تخفيض مستويات االستهالك الحالية للمواد المستنفدة لألوزون

  باكستان
 
تشير قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لباكستان و .8

 القريبة من هدف التخفيض 2006 في عام CFCمع التقدير إلى أن باكستان قد أبلغت أمانة األوزون عن بيانات 
وتشير اللجنة التنفيذية أيًضا إلى اإلجراءات الفورية التي . 2007 في المائة الخاص ببروتوكول مونتريال لعام 85

 التي يغطيها بروتوكول مونتريال CTCتزام بمعايير مراقبة اتخذتها باكستان في تقديم خطة عمل للعودة إلى االل
وترغب في اإلشارة إلى الخطوات الهامة التي تم اتخاذها إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون، خاصة 

 تبذلها وتؤيد اللجنة التنفيذية تأييداً كبيراً الجهود التي . الخاص بهاCTCفي قطاع الهالونات واإلزالة في قطاع 
لذلك يحدو األمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل باكستان في  .باكستان للحد من استهالك المواد المستنفدة لألوزون

العامين القادمين تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطة اإلزالة الوطنية الخاصة بها، مع تحقيق مستوى رائع من 
ترغب اللجنة التنفيذية في التعبير  . للمواد المستنفدة لألوزونالنجاح في تخفيض مستويات االستهالك الحالية

لحكومة باكستان عن أسفها على فقد مكتب األوزن الخاص بها نتيجة لألحداث المؤسفة، وتأمل في أن تدعم هذه 
  .المرحلة من مشروع التعزيز المؤسسي وحدة األوزون الوطنية في باكستان للمساعدة على إعادة بناء ملفاتها

 
- - - - 
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2007 UNDP WORK PROGRAMME AMMENDMENT 
 

53rd Executive Committee Meeting (26 – 30 November 2007, Montreal) 
 
This Work Programme document contains all non-investment and project preparation programmes 
that are being requested at the 53rd Meeting of the Executive Committee. These requests amount to 
US$2,180,085 plus US$ 173,136 of support cost, as elaborated upon below.   
 
1) Institutional Strengthening Renewal Requests. 
  
The following Institutional Strengthening Renewal Requests are being submitted at the 53rd 
meeting of the Executive Committee: 
 
Nr COUNTRY TITLE  ODP  BUDGET 

 SUPPORT 
COST  TOTAL 

1 Argentina Institutional Strengthening Phase V 0 311,567 23,368 334,935 
2 Bangladesh Institutional Strengthening Phase V 0 130,000 9,750 139,750 
3 Costa Rica Institutional Strengthening Phase VII 0 140,513 10,538 151,051 
4 Cuba Institutional Strengthening Phase VI 0 149,066 11,180 160,246 
5 Indonesia Institutional Strengthening Phase VI 0 271,245 20,343 291,588 
6 Iran (Islamic Republic 

of) 
Institutional Strengthening Phase VI 
– Second Year 0 86,755 6,507 93,262 

7 Malaysia Institutional Strengthening Phase VII 23.1 279,500 20,963 300,463 
8 

Pakistan 
Institutional Strengthening Phase IV-
Second Year 0 112,233 8,418 120,651 

Sub Total Institutional Strengthening Projects  1,480,879 111,067 1,591,946 

 
Documents for the IS Renewal Requests have been submitted separately by UNDP.    
 
2) Requests for HCFC Surveys. 
 
Nr COUNTRY TITLE BUDGET SUPPORT 

COST TOTAL 

1 Armenia HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

2 Bolivia HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

3 Costa Rica HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

4 El Salvador HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

5 Fiji HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

6 Georgia HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

7 Ghana HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

8 Kyrgyzstan HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

9 Nigeria HCFC Survey 68,807 6,193 75,000 

10 Philippines HCFC Survey 114,679 10,321 125,000 

11 Peru HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

12 Uruguay HCFC Survey 45,872 4,128 50,000 

Sub Total Technical Assistance Projects 642,206 57,794 700,000 
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Based on the discussions on HCFCs and the subsequent decision from the Meeting of the Parties 
on the matter, UNDP understands that assistance to Article 5 parties to conduct surveys to 
improve reliability in establishing their baseline data on HCFCs should be considered as a 
priority. Based on this, UNDP would like to submit for consideration by the Secretariat a request 
of funds to assist Article 5 Parties that have requested UNDP assistance to prepare surveys to 
determine consumption of HCFCs. 
 
The surveys will help countries to identify HCFC applications, distribution of consumption per 
sector, growing trends, alternatives available and price comparison. The HCFC surveys will also 
facilitate national stakeholder consultations allowing a better understanding of the situation in 
the country related to HCFC supply and demand and identifying potential barriers to the 
adoption of alternative technologies so that countries can make informed decisions. 
 
3) Requests for Project Preparation in the Refrigeration Servicing Sector. 
 
 

Nr COUNTRY TITLE BUDGET SUPPORT 
COST TOTAL REMARKS 

1 Armenia Preparation of TPMP 12,000 900 12,900 Jointly with UNEP 

2 Swaziland Preparation of TPMP 15,000 1,125 16,125 Jointly with UNEP 

Subtotal PRP-Proposals Refrigeration 27,000 2,025 29,025  

 
4) Requests for Activities in the MDI Sector. 
 

Nr COUNTRY TITLE BUDGET SUPPORT 
COST TOTAL REMARKS 

1 Colombia PRP for MDI Investment Project 30,000 2,250 32,250 Details in PRP 
Proposal 

Subtotal PRP-Proposals (Other Sectors) 30,000 2,250 32,250  

 
Project preparation request above is related to the development of an investment project for 
Metered Doses Inhalers (MDIs). Funds would be used for an international consultant, 
stakeholders workshops and sundries. Detailed information required to submit this preparation 
activity as per Decision 51/34 of the Executive Committee is submitted separately in the PRP 
proposal for MDI Colombia. 
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COLOMBIA MDI 
 
Justifications for the need to receive assistance by Colombia for 
phasing out of CFC in MDI sector as required under decision 
51/34 Para (c).   
 
 
Background: 
 
Laboratorios Chalver is the only local producer of MDI in Colombia. The 
manufacture of CFC MDIs by Chalver started in 2003. The company started its 
production line for MDI products based on CFCs as by the time the company 
started to establish its production line (2001 – 2002), HFA technologies were not 
available in developing countries, only few companies in Article 5 countries had 
developed this technology. Currently the company is not fully equipped to have a 
transition to CFC-free MDIs within the timeframe available, and in a cost effective 
way. 
 
Chalver’s annual production is low compared to similar companies assisted in 
other countries (lower than 500,000 units a year with a consumption of CFC not 
higher than 10 Tonnes per year). Chalver has 8 products registered but it is only 
producing 5 of them and its participation in the private market is small. However, 
Chaver is an important supplier to the public market as it provides 30 % of the 
MDIs to the Government financed health care institution (Seguro Social) to threat 
asthma. This fact is particularly important considering that this market is focused 
on providing the medical products to the lower income patients.  
 
During 2005 and 2006 Chalver lost participation in the market due to the arrival 
of imported MDI from India at a very low price. By 2007 Chalver could reduce 
production costs and offer a more competitive product recovering its participation 
in the institutional sector.  
 
Chalver is the only local company manufacturing CFC MDI in the country and is 
one of the main suppliers to the public market addressed to the lower income 
patients. As such, it has been considered important to take measures to avoid 
that the transition to CFC-free technologies leave the country fully dependant on 
imported medical products, at least on the most basic ones.  
 
With regards to the baseline scenario, being aware of the need to reconvert its 
production to a CFC-free technology earlier than 2010, the company has 
undertaken preliminary calculations of the incremental capital cost to have its 
Pamasol equipment producing with HFA ( HFC 134a). It has been found that due 
to the relatively recent initiation of production, the equipment is modern and will 
be able to be adapted and complemented to operate with HFA technology at a 
reasonable cost; opposite to a total replacement like in other projects. On the 
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technology side, the company has informed the initiation of preliminary tests of a 
new HFA salbutamol formulation, which is a demonstration of Chalver’s capacity 
to undertake laboratory tests and some other activities related to the product 
development. This is also a demonstration that the company is willing to look into 
potential co-finance for the project. However, a more detailed calculation of the 
portion to be assumed by the company could only be done with the assistance of 
an expert in the sector and a visit to the laboratory. 
 
The present proposal aims to justify the need to fund Chalver to formulate a 
project to be funded by the Multilateral Fund to convert its MDI products to CFC-
free technologies. With the assistance requested it would take to Chalver about 2 
to 3 years to fully convert from CFC-based MDI to HFA-based MDI technology 
(including the time taken to register and launch the final approved and 
reformulated product(s) in the market). The post 2010 CFC availability and the 
country compliance are issues that will be considered in the Project preparation 
phase in order to design a plan that calculates any possible need of CFC post 
2010 and programs procurement and possible stockpiling accordingly. On the 
other hand experience gained in the sector will help to some extent expedite 
conversion in order to avoid as much as possible production after 2010.  
 
Eligible Consumption Situation  
 
As of the 41st Meeting of the Executive Committee the remaining consumption of 
CFCs eligible for funding was 1,295.5 ODP Tonnes. At the 41st Executive 
Committee Meeting Colombia received approval for its National CFC Phase Out 
Plan to phase out 801.5 ODP Tonnes of CFC, based on reported consumption at 
the time of approval. 
 
Colombia became aware of the CFC consumption in the MDI sector after the 
approval of the National Phase Out Plan in 2003. During the collection of data 
undertaken for the preparation of the NPP, the company Chalver consuming 
CFC in the manufacturing of MDI was not identified as it had recently started 
production and it was not very well known as a MDI producer yet. Since the 
confirmation of the CFC consumption in the MDI sector in Colombia by Chalver, 
this consumption has been yearly reported to the Multilateral Fund Secretariat as 
part of the Country Programme Implementation Report.  
 
In view of above, the present preparatory funds request is submitted for 
consideration by the Secretariat. The following justification has been prepared in 
light of the paragraph 1 and 2 of Decision XVIII/16 of the 18th Meeting of the 
Parties (MOP) and Decision 51/34 of the Executive Committee.   
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Information as required by the Executive Committee (ExCom) 
under its Decision 51/34 (Para C)  
 
 
I.  Name of nationally owned CFC-MDI manufacturing facilities, the date when the 

CFC production lines were established and the production capacity of each 
production line 

 
BASIC INFORMATION 

Name LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A 

I.D. 890.203.194-1 

Address  Av. 68 No. 37B –31 Sur 

Date of establishment of the 
production line 

There is one production line established in the 
year 2002 

Production Capacity for each 
line 

The operational capacity of the production line is 
between 2000 and 3000 units/hour. 

 
 
 
II.  Type of CFC-MDI products manufactured, active ingredients used, annual 

production output (units/year) 
 

Pharmaceutica
l Form Active Ingredients Propellant used Annual Production  

2006 (units/year) 
Aerosol 
Nabumex 

Beclomethasone 
Dipropionate 

Diclorodifluoromethane 
Triclorofluoromethane 9,000

Aerosol 
Aspromio 

Ipratropium 
Bromide 

Diclorodifluoromethane 
Triclorofluoromethane 12,000

Aerosol 
Airmax 

Salbutamol Diclorodifluoromethane 
Triclorofluoromethane 72,000

Aerosol 
Oxitone 

Salbutamol+ 
Beclomethasone 

Diclorodifluoromethane 
Triclorofluoromethane 15,000

Aerosol 
Salpromio 

Salbutamol+ 
Ipratropioum 
Bromide 

Diclorodifluoromethane 
Triclorofluoromethane 5,000

Aerosol 
Inflabon 

Budesonide  Diclorodifluoromethane 
Triclorofluoromethane 0

Aerosol 
Frudexan 

Fluticasone Diclorodifluoromethane 
Triclorofluoromethane 0

Aerosol 
(Undetermined
) 

Formoterol 
Fumarate + 
Budesonide 

Diclorodifluoromethane 
Triclorofluoromethane 0

TOTAL    113,000
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III.  Growth patterns of CFC- MDI production over the past three years 
 

Annual Production (units /year) 
Pharmaceutical Form 

2003 2004 2005 2006 2007 
(As of Oct) 

Nabumex: 
Beclomethasone 
Dipropianate 

63.000 69.000 3.000 9.000 25.000 

Aspromio:  
Ipatropium Bromide - 42.000 78.000 12.000 63.000 
Airmax: 
Salbutamol 144.000 300.000 - 72.000 163.000 
Oxotone: 
Salbutamol + 
Beclomethasone 

6.000 3.000 36.000 15.000 24.000 

Salpromio: 
Ipratropiium/salbutamo
l 

- - 10.000 5.000 6.000 

Inflabon: 
Budesonide - - - - - 
Frudexan: 
Fluticasone - - - - - 
TOTAL 213.000 414.000 127.000 113.000 281.000 
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Consumption in the sector has accordingly been reported as part of the CP 
implementation Report submitted to the Multilateral Fund Secretariat as follows: 

 

Substanc
e 

2003 2004 2005 2006 

CFC 11 2.52 2.80 0.80 0.56 

CFC 12 3.56 5.28 1.00 1.65 

Total 6.08 8.08 1.80 2.21 

 
 
IV.  Whether any of the CFC-MDI manufacturing plants were contemplating alternatives 

to CFC MDIs and what those alternatives were 
 
Laboratorios CHALVER is considering undertaking the retrofit of the production line in order to be 
able to produce HFA MDI. As part of this process the company has expressed particular concern 
on the development of the HFA formulations. Chalver already started to do some preliminary 
tests on a HFA formulation for salbutamol, however, any test can only be validated when the HFA 
production line is in place. 

 

V. Each production facility plans for phasing out CFC consumption 

 

Production Line Plan to eliminate consumption of CFC Time Cost 

Línea 1 Retrofitting of certain line components in 
order to be able to produce alternative 

2-3 To be determined 
depending on 
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Pamasol mixing 
vessel filler, crimper. 

HFA MDI drugs equivalent to the CFC 
MDI drugs currently produced. 

years alternative 
formulations 

 

 

VI.  The number of non-CFC MDIs and dry-powder inhalers sold or distributed within 
the Party, by active ingredient, brand/manufacturer, and source 

 
According to the information collected from the company it is estimated that the total annual 
amount of MDI units sold in the market in 2006 was 2.5 Million, counting imports and national 
production by Chalver. Multinational companies affiliated to IPAC have reported imports of the 
alternatives below: 
 
HFA MDI Beclomethasone DP. 
DPI Budesonide 
DPI Budesonide & Formoterol 
DPI Fluticasone P. 
HFA MDI Fluticasone P. 
HFA MDI Fluticasone/Salmeterol 
DPI Fluticasone/Salmeterol 
DPI Formoterol 
DPI Salbutamol 
HFA Salbutamol 
DPI Salmeterol 
DPI Terbutaline 
 
The information available on imports in 2005 is presented in the table below: 

 
Inhaladores de dosis 

medida importados/año Ingrediente 
activo Fabricante Propulsor 

2003 2004 2005 
Salbutamol 
Micronizado 

Glaxo Wellcome 
Mexico S.A. De C.V. 

Triclorofluorometano, Diclorofluorometano 
 NA NA  173,799 

Salbutamol Cipla Limited Monofluorotriclorometano, Diflurodiclorometano  NA  NA 204,430 

Salbutamol Mckesson Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano  NA  NA 288,646 
Salbutamol Merck Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano  NA  NA 300,497 
Salbutamol Medyspray 

Laboratories Private 
Limited 

Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano 
 NA  NA 90,953 

Salmeterol Glaxosmithklaine Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano  NA  NA 40,077 

Bromuro De 
Ipratropio 

Mckesson Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano  NA  NA 92,171 

Budesonida   Laboratorios Biogen 
De Colombia S.A. 
(Importador) 

Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano 
 NA  NA 44,166 

Budesonida 
Micronizada 

Boehringer Ingelheim 
International 

Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano  NA  NA 148,787 

Propionato De 
Fluticasona 
(Micronizado) 

Glaxosmithklaine Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano 
 NA  NA 60,423 

Bromuro De 
Ipratropio 

Mckesson Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano 
 NA  NA 56,841 
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Inhaladores de dosis 
medida importados/año Ingrediente 

activo Fabricante Propulsor 
2003 2004 2005 

Bromuro De 
Ipratropio 

Cipla Limited Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano 
 NA  NA 41,336 

Beclometasona 
Dipropionato 

Laboratorios Aldo 
Union S.A. 

Difluorodiclorometano, Monofluorotriclorometano 
 NA  NA 12,634 

Beclometasona 
Dipropionato 

Cipla Limited Monoflurotricloro Metano, Diflurodicloro Metano 
 NA  NA 40,510 

Bromuro De 
Ipratropio 

Boehringer Ingelheim 
Do Brasil Quimica E 
Farmaceutica Ltda 

Tricloromonofluorometano, 
Tricloromonofluorometano/Diclorodifluorometano/1,
2-Diclorotetrafluoroetano 

 NA  NA 317,655 

 
 

 
 




