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 موجز تنفيذي

 في بلدان االستهالك (TPMPs)إن الهدف من هذا التقييم هو تحليل دور خطط إدارة اإلزالة النهائية  1
إحداث االمتثال لهدف البلدان من  وتمكين ي قطاعات الخدمةلوروفلوروكربون فلتحقيق إزالة الك ،المنخفض

تأخر في ، والم تقييمها أسباب تأخيرات التنفيذومن بين المسائل التي ت. 2007 سنة في في المائة 85تخفيض بنسبة 
عوبات غ، والصبالطلبات التمويل، والتنسيق بين الوكالة الرئيسية والوكالة المتعاونة، ونوعية الرصد واإلتقديم 

 والدروس التي تم إنشاؤها استدامة التدابير المتخذة والقدرات المؤسسية فرصالتغلب عليها، وتم  والتي نشأت
 .خطط اإلزالة النهائية للهيدروكلوروفلوروكربونإعداد المستفادة من أجل اإلزالة النهائية للكلوروفلوروكربون و

 
 الصادر عن اللجنة التنفيذية لتمكين 45/54ل المقرر إدارة اإلزالة النهائية من خالخطط  استحدث مفهوم 2

 في بلدان ، حسب الحالة،والمواد األخرى المستنفدة لألوزون(CFC) لكلوروفلوروكربون ة لكاملاإلزالة ال
 الثانية تين على األقل مع توافر الشريحةوفي معظم الحاالت، تم صرف التمويل في شريح. االستهالك المنخفض

وقد حدد هذا المقرر مستويات . السابقة) أو الشرائح(لتزامات اإلزالة للشريحة الوفاء باحقة بعد والشرائح الال
 في إتباعهافلوروكربون ووصف األساليب التي يجب روالتمويل القصوى استنادا إلى خط األساس الستهالك الكلو

 إلدارة ا خططحتى اآلن منها 66 اعتمد بلدا من بلدان االستهالك المنخفض المؤهلة، 99ومن بين . المشروع
. 2008 وسنة 2007  سنة خطة أخرى في40 و2006 سنة خطة حتى نهاية 26وقد اعتمدت . اإلزالة النهائية

. ألبانيا والبوسنة والهرسك، كانت الخطط تسمي خطط اإلزالة الوطنيةحالة ، مثل وفي بعض الموافقات األولى
تغطي جميع المواد المستنفدة لألوزون المتبقية، وألنها ستهالك المنخفض ونظرا للموافقة على هذه الخطط لبلدان اال

 . هذا التقييمإلى بالمثل فقد أضيفت
 
ي الرصد والتقييم، الوثائق المتاحة عن خطط إدارة سؤول، بالتعاون مع كبير م االستشارياستعرض الخبير 3

 وبرامج العمل، ،ة، والتقارير المرحلية السنوية، وتعليقات األمانأساسا وثائق المشروعاتوهي (اإلزالة النهائية 
وكانت معظم البلدان التي تم . )الصادرة عن اللجنة التنفيذيةذات الصلة باإلضافة إلى المقررات واإلرشادات 

 قد استكملت شريحة واحدة على األقل من خططها إلدارة اإلزالة النهائية  بلدا،16، وعددها تحليلها بتفصيل أكبر
 . لها الثانية أو الشرائح الالحقةالشريحةوافقة على وتمت الم

 
 في األساس لخطط إدارة غازات ارة اإلزالة النهائية هي استمرار أن خطط إدهذه الدراسة النظريةتبين  4

 إلى مرافق هيئة خالئط الهيدروكربون، وإضافةبعضها على أنشطة جديدة مثل إعادة تيحتوي و. التبريد السابقة
 لى عإتباع نهج متكاملوتبين جميع خطط إدارة اإلزالة النهائية . طط الحوافز ووحدات اإلدارة، وخرجاعاالست

مستوى التخطيط، ولكن األنشطة الفردية، وخصوصا األجزاء المعنية باالستثمار واألجزاء غير االستثمارية، يتم 
، مما قررعلى النحو الممتعاونة دائما  وال يكون التنسيق بين الوكالة الرئيسية والوكالة ال،تنفيذها بشكل منفصل

 لم تنفذ بعد إلى وفورات من األنشطة التي المرونة أساسا لنقل شرطواستعمل . يسبب تأخيرات في الشرائح الالحقة
 سنةومن بين البلدان التي قدمت بيانات استهالكها ل. األخرى التي شهدت زيادات في التكاليف خطوط الميزانية

 . في إطار االتفاقات2007 سنةها متطلبات التخفيض ل، استوفت جميع2007
 
إعداد دراسات قطرية في بعض بلدان االستهالك المنخفض التي تمت الموافقة على عدة من المقترح  5

 شهرا أو أكثر في تقديم الطلب للشريحة 18 التي حدث فيها تأخيرات بلغت بلدانشرائح لها، بما في ذلك بعض ال
تم تي الرصد والتقييم بتحديد العينة، بالتشاور مع وحدات األوزون في البلدان التي سسؤول ميقوم كبيرسو. التالية

 .زيارتها ومع الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية المعنية
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  والمنهجية الخلفية  – أوال
 
امج عمل إدارة اإلزالة النهائية جزء من برنخطط إعداد الدراسة النظرية والتقرير الختامي لتقييم إن  6

 خطط إدارة اإلزالة النهائيةو.  المعتمد في االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية2008 سنةالرصد والتقييم ل
والمواد األخرى المستنفدة لألوزون في بلدان االستهالك  CFCsية الرئيسية إلزالة االستهالك المتبقي من لهي اآل

 ي المائة فيف 85بنسبة  CFCاستهالك  وأهميتها لتحقيق هدف تخفيض ونظرا للعدد الكبير لهذه الخطط. المنخفض
 لتقييم التقدم المحرز في اإلزالة واالمتثال مناسبأن الوقت ، يبدو 2010  سنة واإلزالة النهائية في2007 سنة

ا ومن بين المسائل التي سيتم تقييمه.  في المائة85 في المائة و 50 بنسبتي CFCلخطوات تخفيض استهالك 
 التي نشأت، والصعوبات  ونوعيتهماغبالالرصد واإلشطة وتقديم طلبات التمويل، و التأخيرات في تنفيذ األنبابأس
حول السبيل  استدامة النتائج المحققة والقدرات المؤسسية المنشأة، والدروس المستفادة فرص التغلب عليها، وتمو
 .الهيدروكلوروفلوروكربونبل مستقفي النهائية للكلوروفلوروكربون و اإلزالة الإلى
 
 خطط اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون، ال تتوقع أساليب تنفيذ خطط إدارة على النقيض من 7

 في المائة فقط 10، تخضع 45/54ووفقا للمقرر .  مستقلة لكل هذه الخططعمليات تحققاإلزالة النهائية استعمال 
وبالتالي، يكون لتقييم عينة من . مستقلدة الجاري تنفيذها، تخضع لتحقق ممن خطط إدارة اإلزالة النهائية المعت

 .تجر حتى اآلن التحقق لم اهذعمليات خطط إدارة اإلزالة النهائية أهمية كبيرة، وخصوصا أن 
 
 :تستعرض هذه الدراسة النظرية ما يلي على وجه الخصوص 8
  

 2003  سنةالستهالك المنخفض فيمتابعة تقييم خطط إدارة غازات التبريد في بلدان ا  )أ(
  ؛41/100 المقرر المترتبة عليها فيوالتوصيات 

  
  مال وثائق وتقارير المشروعات المقدمة كوثائق مساندة لتمويل الشريحة التالية؛تكنوعية وا  )ب(
  
  ة؛قرراالمتثال ألهداف تخفيض الكلوروفلوروكربون وإتمام األنشطة الم  )ج(
  
  ، ومعدالت الصرف والتأخيرات في التنفيذ؛ليفاتكال فاعلية، واستعراض تكلفة المشروع  )د(
  
 أن تستعمل الوكالة الثنائية أو جب، ي45/54بموجب المقرر : رصد المشروع واإلبالغ عنه  )ه(

 في المائة من األموال المعتمدة من أجل 20أو البلد المعني نسبة تصل إلى /الوكالة المنفذة و
ن خطة إدارة اإلزالة النهائية، بما في ذلك برنامج االستعادة ضمان رصد وإبالغ سنوي شامل ع

  وإعادة التدوير؛
  
من أجل أساليب الختيار المنتفعين وفاعلية مشروعات االستعادة وإعادة التدوير وإعادة التهيئة   )و(

في أنشطة إزالة مستقبال ستعمال معدات االستعادة وإعادة التدوير إزالة الكلوروفلوروكربون وا
  يدروكلوروفلوروكربون؛هال

  
بعد توقف تمويل خطة إدارة اإلزالة ( الفترة االنتقالية خاللية المنشأة ساساستدامة البنية األ  )ز(

  ؛)النهائية وبدء تمويل خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
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 مستقبالبون  إزالة الهيدروكلوروفلوروكرا بالعالقة إلى خطط إدارةتحديدالدروس المستفادة، و  )ح(
  .والروابط المحتملة معها

 
 :ما يليه الدراسة النظرية  المستعملة في هذت الوثائق ومصادر البياناتضمنت 9
 

  مقررات اللجنة التنفيذية، والوثائق والتقارير المتعلقة بخطط إدارة اإلزالة النهائية؛  )أ(
  
لمرحلية، وطلبات الشرائح التالية وثائق المشروعات لخطط إدارة اإلزالة النهائية، والتقارير ا  )ب(

  ؛واحدة معتمدة خطة من هذه الخطط بها أكثر من شريحة تمويل 16لعينة تمثيلية تتكون من 
  
  ؛ بلدا16 البالغ عددها بلدان العينةات البرامج القطرية المقدمة من  وبيان7المادة   )ج(
  
وعات المعتمدة وبيانات التقارير أمانة الصندوق المتعدد األطراف للمشرمن إعداد قائمة جرد   )د(

  المرحلية عن خطط إدارة اإلزالة النهائية المعتمدة؛
  
   الدعم المؤسسي؛روعاتمشدراسة نظرية عن تقييم   )ه(
  
 لتقييم خطط إدارة غازات التبريد في اجرى إعدادهدراسة نظرية، ودراسات حالة وتقرير ختامي   )و(

  ؛2003  سنةبلدان االستهالك المنخفض في
  
  المناقشات مع موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطراف؛  )ز(
  
  .المعلومات والتعليقات المقدمة من الوكاالت المنفذة  )ح(

  

 خطط إدارة غازات التبريد شأن بةالمقررات الرئيسية للجنة التنفيذي  -انيثا
  وخطط إدارة اإلزالة النهائية

لتبريد في اجتماعها الثاني والعشرين المنعقد في اعتمدت اللجنة التنفيذية مفهوم خطط إدارة غازات ا 10
وفي االجتماع الحادي والثالثين، تقرر أن بلدان االستهالك المنخفض التي لديها بالفعل . 1997 نحزيرا/يونيه

 في المائة لألنشطة اإلضافية الالزمة 50خطط إلدارة غازات التبريد يمكنها الحصول على تمويل إضافي بنسبة 
 .)31/48المقرر (تهالك وبالتالي ضمان االمتثال للبروتوكول لتخفيض االس

 
 وتنفيذ استراتيجية شاملة إلزالة استهالك إعدادكان الهدف الرئيسي من خطط إدارة غازات التبريد  11

 سليم وضع ترتيب تسلسليوتهدف خطط إدارة غازات التبريد إلى . تبريدالكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة ال
 موماوتتضمن ع. ابير السياسة والعمل بطريقة منسقة مع مراعاة الروابط بين مختلف األنشطةللمشروعات وتد

 :مشروعات خطط إدارة غازات التبريد المشروعات الفرعية التالية
  

  مراقبة المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك نظام الترخيص؛قواعد تنظيمية لاعتماد   )أ(
  
   التبريد؛ مجالسات الجيدة فيتدريب الفنيين على الممار  )ب(
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  تدريب مسؤولي الجمارك على مراقبة واردات المواد المستنفدة لألوزون؛  )ج(
  
  االستعادة وإعادة التدوير بما في ذلك التدريب العملي على الممارسات في كال المجالين؛  )د(
  
  . رابطات التبريد وخطط الترخيص للفنيين المدربينإنشاءدعم   )ه(

  
تدابير إضافية مثل تحسين جمع البيانات، والرصد، وزيادة التوعية، المشروعات عموما  هذه صاحب 12

 .واألنشطة األخرى ذات الصلة
 

 في 50 بتحقيق خطوة التخفيض بنسبة نتفع الميلتزم البلد خطط إدارة غازات التبريد وتحديثاتها أن تقتضي 13
. ، بدون طلبات إضافية للتمويل2007  سنة في المائة في85 وخطوة التخفيض بنسبة 2005  سنةالمائة في

 الواردات عند الضرورة لتحقيق االمتثال لخطوات التخفيض ولدعم أنشطة خطة بالحد منويتضمن ذلك التزام البلد 
 .إدارة غازات التبريد

  
ة  في بلدان االستهالك المنخفض، قررت اللجنة التنفيذي2007  سنةما بعدتقديم مساعدة إضافية في الفترة ل 14

إمكانية النظر في طلبات تمويل محددة لخطط اإلزالة النهائية ) 38/64المقرر (في اجتماعها الثامن والثالثين 
ط أن يكون لدى البلد للكلوروفلوروكربون في بلدان االستهالك المنخفض، على أساس كل حالة على حدة، بشر

تحقيق اإلزالة الكاملة ب لتزم توكان على الحكومة المعنية أيضا أن.  للترخيصالمعني نظام ساري
للكلوروفلوروكربون، بدون طلب تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف، وأن تقدم تقريرا سنويا عن التقدم 

أو /ة أو الوكاالت المنفذة والمحرز في تنفيذ األنشطة المقترحة واستيفاء خطوات التخفيض بالتعاون مع الوكال
 ).انظر نص المقرر في المرفق الثاني(ذ خطة اإلزالة النهائية ئية المسؤولة عن تنفيالثنا

  
 مرة أخرى على معايير مقترحات خطط إدارة اإلزالة النهائية لمساعدة بلدان 45/54 المقرر قد أكدو 15

 :ويمكن تلخيص هذه المعايير كما يلي. 2007  سنةاالستهالك المنخفض في الفترة ما بعد
  

 التزاما من كحد أدنى، ،دارة اإلزالة النهائيةإخطة مشروعات بغي أن تتضمن مقترحات ني  )أ(
 في البلد CFCs الكاملـة الستهـالك الـ زالة واإلتدريجينجاز التحقيـق الإالحكومة المعنية ب

شى على األقل مع تدابير الرقابة المقررة في بروتوكول ا يتمزالةوفقا لجدول زمني محدد لإل
  ؛مونتريال

  
المعنية مرونة في استعمال الموارد المتاحة لمواجهة احتياجات محددة يمكن أن يكون للحكومة   )ب(

 ؛ وجهكمل على أمواد المستنفدة لألوزون الإزالةتنجم خالل تنفيذ المشروعات، وذلك لتسهيل 
  
باإلضافة  ة السابقالسنة خالل المنفذةغ السنوي عن تنفيذ األنشطة بالاإلالنص بشكل إلزامي على   )ج(

  ؛سنة التاليةشاملة لتنفيذ أنشطة الة عمل  خطإلى
  

الوكالة باإلضافة إلى  ، أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيينيجب تعريف  )د(
  ؛تعاونة، حيثما يكون األمر وارداة والوكاالت المرئيسيالمنفذة ال
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 بالنسبة للبلدان التي ،ى دوالر أمريكي كحد أقص205,000يجوز أن تتباين مستويات التمويل بين   )ه(
 565,000  من أطنان قدرات استنفاد األوزون و15 يقل عن CFCلديها خط أساس الستهالك 

 من أطنان قدرات استنفاد 120ط أساس أعلى من خدوالر أمريكي بالنسبة للبلدان التي لديها 
  ؛أن مستوى التمويل ضروري مقترحات المشروعات الفردية ويجب أن تبين. األوزون

  
غ بال في المائة من األموال المعتمدة لضمان الرصد واإل20ينبغي استخدام نسبة تصل إلى   )و(

استراتيجية انتقالية إلعداد  دوالر أمريكي 30 000 إلىمبلغ يصل  واستعمال اسنويشاملين ال
ق التي تبين فيها الحاجة وتوث، CFC التي تعمل بالـالجرعات المقننةألجهزة االستنشاق ذات 

ضافية من الصندوق المتعدد األطراف أو من الوكاالت إلن تطلب موارد و. لى النحو الكاملع
 مواد المستنفدة لألوزون غيرها من الإزالة وCFCs الـ إزالةالثنائية لتغطية أنشطة تتعلق ب

  .حسب مقتضى الحال
  

توصيات المتعلقة بتقييم خطط تجميع لفئات الا التاسع واألربعين، على هوافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماع 16
إدارة غازات التبريد وخطط اإلزالة الوطنية في بلدان بخالف بلدان االستهالك المنخفض، مع التركيز على قطاع 

المقرر ( والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية سابقا الجديدة التوصياتويميز نص المقرر بين . خدمة التبريد
ويرد النص . غبال أساسا أحكاما بشأن التشريع والتدريب واإل41/100ر إلى المقرر وأضاف ذلك المقر. )49/6

 .الكامل في المرفق الثاني
 

  عرض عام لخطط إدارة اإلزالة النهائية المعتمدة والمنفذة  -ثالثا

ية اعتمدت أول خطة إلدارة اإلزالة النهائية في قطاع التبريد في جزر البهاما في اجتماع اللجنة التنفيذ 17
 66 اعتمدت خطط إدارة اإلزالة النهائية لـالرابع والخمسين، ومنذ ذلك الحين حتى االجتماع . الخامس والثالثين

 دوالرا أمريكيا، وكان 25,709,104) من حيث المبدأ( بلغ مجموع التمويل لها بلدا من بلدان االستهالك المنخفض
 31، و 2006  سنةة إدارة اإلزالة النهائية بنهاية واعتمدت ستة وعشرين خط. بشريحتي تمويل) 49(معظمها 

واعتمدت أموال إلعداد المشروعات إلعداد خطط إدارة اإلزالة النهائية في . 2008  سنة في9 و 2007  سنةفي
 .2008نيسان /ولم تقدم هذه الخطط حتى أبريل.  بلدا آخر من بلدان االستهالك المنخفض18

 من بلدان االستهالك 66خطط إدارة اإلزالة النهائية في شريحة ل 146 هارائح المعتمدة البالغ عددشالإن  18
، تم اإلبالغ عن 2008أيار / مايو21 وحتى . األوزون طنا من قدرات استنفاد1,054.7زالة  إلةموجهالمنخفض، 

 18,851,245وتم اعتماد ما مجموعه . ) في المائة46.7( من أطنان قدرات استنفاد األوزون 492.5إزالة 
بنهاية )  في المائة26.2 (ا أمريكيا دوالر4,942,614لهذه الشرائح صرف منه )  في المائة73.3 (ا أمريكيادوالر
 .2007سنة 

 : الوكاالت مع التمويل المعتمد والمصروفحسب أدناه خطط إدارة اإلزالة النهائية 1 وترد في الجدول 19
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  الوكاالت المنفذة حسب المعتمدة خطط إدارة اإلزالة النهائية -1الجدول 

  .وكالة واحدةبالتنفيذ   حالة، قام21زالة النهائية، وفي تان خطط إدارة اإلذت وكال حالة، نف45في : 66بالنسبة للبلدان البالغ عددها  *

  

تعّرف ( للبلدان في األقاليم األربعة الرئيسية  أدناه خطط إدارة اإلزالة النهائية المعتمدة2ويرد في الجدول  20
 ):األقاليم حسب تعريفها في قاعدة بيانات قائمة الجرد

  قاليم المعتمدة حسب األخطط إدارة اإلزالة النهائية -2الجدول 

 

من مجموع األموال المخصصة للشرائح المعتمدة ) أموال مصروفة( في المائة 26 ق ما نسبتهإنفا أن يبدو 21
 بلدا 66المواد المستنفدة لألوزون في ستهالك  في المائة من مجموع ا47 ما نسبته إزالةحتى اآلن نتج عنه 

كان تنفيذ خطط و. وزون استنفاد األ دوالرات أمريكية لكل كيلوغرام من قدرات10بفاعلية تكلفة شاملة قدرها 
في المتوسط ، أكثر تقدما إدارة اإلزالة الوطنية في إقليمي أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية والكاريبي

خطط  عدد الوكالة
إدارة 
اإلزالة 
النهائية 
 المعتمدة

عدد 
الشرائح 
 المعتمدة

عدد 
الشرائح 
 المنفذة

األموال المعتمدة
)دوالر أمريكي(

األموال 
  المصروفة

)دوالر أمريكي(

النسبة المئوية
% 

قدرات استنفاد 
األوزون المقرر 

 إزالتها
 )ODP أطنان(

قدرات استنفاد 
ون التي األوز

 أزيلت
ODP)أطنان (

النسبة 
 المئوية

% 

 0  64.9 42 342,120 820,000 1 6 5 كندا
 0  65.1 13 109,187 814,414  4 3 فرنسا
 68 47.3 69.9 86 1,105,595 1,291,830 6 10 4 ألمانيا

البنك الدولي 
لإلنشاء 

 والتعمير 

3 8 3 2,300,866 985,715 43 272.0 207.0 76 

 0  0.0 0   220,000  1 1 ايطاليا
 0  2.2 52 105,655 205,000  2 1 اليابان
 100 13.0 13.0 100 92,200 92,200 3 3 1 السويد

 26 67.0 257.7 10 552,207 5,292,394 2 41 37 يوئنديبي
 0 0.0 0.0 16 615,192 3,917,225 2 44 42 يونيب
 51 158.2 309.9 27 1,034,743 3,897,316 8 27 14 يونيدو

 47 492.5 1,054.7 26 4,942,614 18,851,245 25 146 *111 المجموع

عدد البلدان اإلقليم
 التي لديها

دارة إلخطط 
اإلزالة 
 النهائية 

عدد 
الشرائح 
  المعتمدة

عدد 
الشرائح 

  ةنفذالم

األموال 
  المعتمدة

)دوالر أمريكي(

األموال 
  المصروفة

)دوالر أمريكي(

النسبة 
 المئوية

% 

قدرات استنفاد
المقرراألوزون 

  إزالتها
)ODPأطنان (

قدرات اس
األوزون
أزيلت

DPأطنان (

 41.2 161.5 19 1,351,569 6,984,138 5 60 29 أفريقيا
حيط آسيا والم
 الهادئ

13 24 1  3,527,300 807,866 23 121.1 32.8 

 163.5 277.5 36 1,053,591 2,935,941 13 27 7 أوروبا
أمريكا الالتينية 

 والكاريبي
17 35 6 5,403,866 1,729,588 32 494.6 255.0 

 492.5 1,054.7 26 4,942,614 18,851,245 25 146 66 المجموع
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تأخر  مثل تنفيذوقد ترجع بعض التأخيرات إلى مشاكل بدء ال. عن مثيله في إقليمي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ
 التعاون مع اتترتيباتخاذ وعات، والوقت الالزم لتعيين موظفي وحدة إدارة المشروع والتوقيع على اتفاقات المشر

 .أصحاب المصلحة

بلدان االستهالك المنخفض المؤهلة لخطط إدارة اإلزالة النهائية، لم  من 99 من 6 تكن، لم 2005  سنةفي 22
لبروميد بالنسبة  بلدان 6الونات، و وكانت بلد واحدة غير ممتثلة لله. للكلوروفلوروكربونبالنسبة  ةمتثلتكن م

 بلدا من بلدان 55  حتى اآلنوقدم. لرابع كلوريد الكربونبالنسبة في حالة عدم امتثال اثنان ن االميثيل وبلد
أيلول / سبتمبر1 حتى ت كانة المقررمهلةال (2007 بيانات استهالكها في 99االستهالك المنخفض البالغ عددها 

  سنةوأظهرت بيانات.  في المائة85الها لهدف تخفيض الكلوروفلوروكربون بنسبة وأبلغت كلها امتث) 2008
 بلدا من بلدان االستهالك المنخفض أن استهالك الكلوروفلوروكربون كان أعلى من هدف 15 التي قدمها 2006

 .2007 سنة هدف التخفيض لتبلغمما يجعل من الصعب أن في بعضها ، بهامش كبير 2007  سنةالتخفيض في

   بلدا مختارا16إلزالة النهائية في ااستعراض وثائق خطط إدارة   - رابعا

 خضعت للتحليلالتي لوثائق العينة المختارة وا  1- ارابع

بالتفصيل وثائق مشروعات خطط إدارة االستشاري هذه الدراسة النظرية، استعرض الخبير ألغراض  23
ية، لست التال) للشرائح(مرحلية المقدمة، وطلبات للشريحة اإلزالة النهائية، وخطط التنفيذ السنوية، والتقارير ال

أنجز شريحة واحدة على األقل ولدى وكان معظم البلدان قد .  من بلدان االستهالك المنخفضعشرة بلدا مختارا
ان  بلد5وتشمل هذه البلدان بلدين من أفريقيا الناطقة بالفرنسية، و .  شريحة تالية معتمدة على األقلجميع البلدان

من أوروبا، وبلدا واحدا بلدان  4من أفريقيا الناطقة باإلنجليزية، و بلدين من آسيا، وبلدين من دول الكاريبي، و 
يكا، البلد الوحيد الذي لديه شريحة ثانية لم تدرج في العينة، قد شمله تقييم خطط اوكانت جام. من أمريكا الالتينية

وكانت الوكاالت المشتركة في . 2003  سنةالمنخفض الذي أجري فيإدارة غازات التبريد في بلدان االستهالك 
، ويوئنديبي، ويونيب، لإلنشاء والتعميرهذا التقييم كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والسويد، والبنك الدولي 

 . أدناه3ويونيدو، كما يظهر في الجدول 

  خضعت لالستعراضالتي المختارة ان الستة عشرة   عرض عام لخطط إدارة اإلزالة النهائية في البلد-3الجدول 

  
   المبدأمن حيثالموافقة 

حسب كل اتفاق من (
 )االتفاقات

  الموافقات الفعلية والتنفيذ

مجموع  الوكالة  البلد
األموال 

دوالر (
 )أمريكي

  اإلزالة

 أطنان(
ODP( 

عدد 
الشرائح 
  1المعتمدة

عدد 
الشرائح 

  2ةنفذالم

األموال 
  المعتمدة

دوالر (
 )مريكيأ

األموال 
  المصروفة

دوالر (
 2)أمريكي

قدرات استنفاد 
 مقرراألوزون ال
 إزالتها

  ODP(2 أطنان(

قدرات استنفاد 
تي األوزون ال
 أزيلت

  ODP2) أطنان(

/ يونيب ألبانيا
 يونيدو

653,125 68.0 9 6 608,481 234,629 68.1 34.1 

 IBRD 560,000 66.0 3 2 560,000 240,000 66.0 41.0 جزر البهاما

البوسنة 
 والهرسك

 58.4 121.1 375,422 864,160 1 3 121.1 864,160 يونيدو
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   المبدأمن حيثالموافقة 

حسب كل اتفاق من (
 )االتفاقات

  الموافقات الفعلية والتنفيذ

مجموع  الوكالة  البلد
األموال 

دوالر (
 )أمريكي

  اإلزالة

 أطنان(
ODP( 

عدد 
الشرائح 
  1المعتمدة

عدد 
الشرائح 

  2ةنفذالم

األموال 
  المعتمدة

دوالر (
 )مريكيأ

األموال 
  المصروفة

دوالر (
 2)أمريكي

قدرات استنفاد 
 مقرراألوزون ال
 إزالتها

  ODP(2 أطنان(

قدرات استنفاد 
تي األوزون ال
 أزيلت

  ODP2) أطنان(

بوركينا 
 فاصو

/ يونيب
 كندا

345,000 7.4 4  388,0003 141,203 7.4 0.0 

 12.7 26.6 244,007 705,000  2 50.6 800,000 يونيدو الكاميرون

/ السويد كرواتيا
 يونيدو

379,700 98.0 8 6 399,7003 335,390 76.1 66.0 

 IBRD 1,689,800 246.0 4 1 1,671,466 745,715 204.0 166.0 إكوادور

 5.0 8.2 27,456 325,000  2 8.2 325,000 يوئنديبي جورجيا

 12.2 17.5 112,853 344,894  2 17.5 344,894 يوئنديبي غانا

  65.1 97,759 512,914  2 138.8 725,000 فرنسا كينيا

 1.4 2.6 117,330 127,300 2 3 2.6 127,300 ألمانيا وتوليس

 4.6 4.0 204,130 212,030 2 3 4.0 212,030 ألمانيا موريشيوس

  2.2 105,655 205,000  2 3.3 205,000 اليابان منغوليا

 10.5 12.0 177,235 252,500 1 2 12.0 252,500 ألمانيا ناميبيا

بابوا غينيا 
 الجديدة

 30.8 35.0 606,900 700,000 1 2 35.0 700,000 ألمانيا

ترينيداد 
 وتوباغو

 46.0 77.0 240,245 480,0003 1 3 77.0 460,000 يوئنديبي

  .يشمل عدد الشرائح المعتمدة عدد الشرائح المعتمدة لكل وكالة منفذة لنفس السنة 1
  .، حسب آخر التقارير المرحلية للوكاالت المنفذة2007التاريخ حتى نهاية  2
 كرواتيا كل منل صرفو. طة إدارة اإلزالة النهائيةفي بوركينا فاصو، األموال المتبقية من خطة إدارة غازات التبريد أضيفت إلى شريحة خ 3

  . إلعداد الرصد وتقرير تدقيق التحقق20,000 وقدره وترينيداد وتوباغو مبلغ إضافي

 

ة والهرسك، كانت الخطط تسمى خطط اإلزالة  الموافقات السابقة، مثل حالة ألبانيا والبوسنبعضفي  24
أدرجت فقد ونظرا ألنها لبلدان االستهالك المنخفض وتغطي جميع المواد المستنفدة لألوزون المتبقية، . الوطنية

 .بالمثل في هذا التقييم

  النتائج الرئيسية  2 - ارابع

  عرض عام  1-2- رابعا

في طريقها تحديثها أو أنها انتهت من بريد أو  بلدا مختارا خططها إلدارة غازات الت16  من12 أنجز 25
وترتبط جميع خطط إدارة . قية أي خطط إلدارة غازات التبريدمتبولم يكن لدى البلدان األربع ال.  ذلكلتحقيق
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بخطط إدارة غازات التبريد وكانت بالضرورة استمرارا لخطط إدارة غازات فيما عدا خطة واحدة اإلزالة النهائية 
وأبلغت جزر البهاما عن نجاح أنشطة خطة إدارة . ا يتعلق أساسا بتدريب الفنيين ومسؤولي الجماركالتبريد، فيم

. لخطة إدارة اإلزالة النهائيةمشروع لم تدرج نتائج خطة إدارة غازات التبريد في وثيقة لكن غازات التبريد، و
، )2(وإضافة إلى مرافق االستعادة ، )1(بعض الدول أنشطة جديدة مثل إعادة تهيئة الهيدروكربون دى وكان ل

 ولكن ذلك لم يتم اإلبالغ عنه 7، ويمكن أن تكون 4(وإنشاء وحدات إلدارة المشروع ) 4(وخطط الحوافز 
 ).بوضوح

 
ت خطة واحدة إلدارة اإلزالة النهائية مشروعا استثماريا في قطاع المذيبات، ومشروعا في قطاع تضمن 26

 . والتبريد، وواحدا في قطاعات الرغوة والتبريد والمذيباتالتبريد، وواحدا في قطاعي الرغوة
 

 إلزالة ا مشروعا غير استثماري واحد،16خطط إدارة اإلزالة النهائية البالغ عددها أيضا ت وتضمن 27
ين يمقننة الجرعات؛ ومشروعين غير استثمارمشروعين الستراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق الالهالونات؛ و
 . مشروعات غير استثمارية إلزالة بروميد الميثيلةفورم الميثيل؛ وثالثإلزالة كلورو

 
، ولكن أدوار ومسؤوليات أصحاب مختلف أصحاب المصلحةفي معظم الحاالت إلى وردت إشارة  28

ن فقط اتفاقات مع الوكاالت المنفذة، والمؤسسات، اوقد عرض بلدان اثن. ة بوضوحعّرفتكن دائما مالمصلحة لم 
دة لألوزون، بما في ذلك نظم زالة المواد المستنفالقواعد التنظيمية إلوقد حددت .  والجماركستشاريين االوالخبراء

 مسؤوليات الهيئات الحكومية، بما في ذلك وحدة األوزون في العادةخيص عند اعتماد الحكومة لها، حددت التر
القواعد إلبالغ تأخيرات في اعتماد هذه وفي العادة سببت المناقشات حول توزيع المسؤوليات وخطوط ا. الوطنية
 . في التوقيت المناسبالتنظيمية

 
يبدو أن إنشاء وحدات إدارة المشروعات نتج عنها منافسة مع وحدة األوزون الوطنية في بعض بلدان  29

وينبغي .  أساساجنب حدوث مثل هذه الصراعاتت بلدان أخرى إنشاء وحدة إدارة المشروع لتتورفض. 5المادة 
 إنشاء وحدات إدارة وجب والظروف المحددة التي قد تستالدواعيفي على أساس كل بلد على حدة ر النظ

 .المشروعات في بلدان االستهالك المنخفض
 

د المبردات المنزلية والتجارية وأجهزة التكييف المتنقلة التي تعمل اعدأ تقدير جرى البلدان، في أغلب 30
 البلدان بعض وقدم، على مستوى األسر عن التبريد المنزلي اسحوأجرى بلد واحد م. بالكلوروفلوروكربون

وفي معظم الحاالت، استندت بيانات . توضيحات عن منهجيتها إلى أمانة الصندوق عندما طلب منها ذلك
 .الورش على مستوىلى مسوحات إاالستهالك 

 
لبلدان الساحلية التي لديها وفي ا.  جميع االستعماالت التقليدية للكلوروفلوروكربوناشتملت الدراسة على 31

سفن لغير أنه بالنسبة للبلدان التي هي مقاصد ل. ، تم تغطية هذا القطاع الفرعي المهم أيضا مبّردةسفن صيد
ولم يتم تغطية .  من استهالك الكلوروفلوروكربون واليخوت الخاصة، لم يتم مسح أو تقدير هذا النوعسياحيةال

 .الهيدرو كلوروفلوروكربون أيضا
 

ومع ذلك، ينبغي مالحظة أن المعلومات المذكورة أعاله ال تعكس تماما الحقيقة في جمع بيانات استهالك  32
فقد أظهر استعراض خطط إدارة اإلزالة النهائية غياب . المواد المستنفدة لألوزون في بلدان االستهالك المنخفض

هالك المواد المستنفدة لألوزون في بلدان المسح وجمع بيانات استعمليات جية قياسية ذات معنى في إجراء همن
في الوقت الراهن بالغة التنوع، وتقوم أساسا على المنهجيات و. بلدان االستهالك المنخفض وخصوصا في 5المادة 
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د لتحقيق التجانس في جمع بيانات وتحتاج الوكاالت المنفذة إلى بذل جه. االستشاريالخبير استخدام  أساس
 .المستنفدة لألوزون داخل نفس الوكالة على األقللمواد  من اااستهالكه

 
أظهرت جميع خطط إدارة اإلزالة النهائية نهجا متكامال عند مستوى التخطيط، ولكن األنشطة الفردية، وال  33

 من الخطط 13وتقوم وكالة واحدة بتنفيذ . سيما األجزاء االستثمارية وغير االستثمارية، كانت تنفذ بصورة منفصلة
، والوكالة األلمانية )2 ( والتعميراءإلنشل الدولي ك البن– خطة من خطط إدارة اإلزالة النهائية 16دها البالغ عد

 مع برنامج 1(، واليابان )2(، واليونيدو )3(، واليوئنديبي ) زائد خطة بالنيابة عن فرنسا4 ((GTZ)للتعاون التقني 
اليونيدو باالشتراك من وباإلضافة إلى ذلك، تنفذ كل . )دريبالمساعدة على االمتثال التابع ليونيب لتنفيذ أنشطة الت

ومن . مع يونيب، ويونيب باالشتراك مع كندا، واليونيدو باالشتراك مع السويد خطة واحدة إلدارة اإلزالة النهائية
.  في العادة بين الوكالة الرئيسية والوكالة المتعاونة في المشروعات المتعددة الوكاالتا جيداالواضح أن هناك تنسيق

ن أو أكثر مما أدى إلى اغير أنه في بعض الحاالت، حدث قصور في التخطيط والتوقيت عندما اشتركت وكالت
 : المشكالت التالية في معظم الحاالتوثحدتكرر و. تأخيرات شاملة

 
ين التدريب وشراء المعدات، وخصوصا في تخطيط وتنفيذ برامج االستعادة غياب التنسيق ب  )أ(

  وإعادة التدوير؛
  
 بكثير كميات غازات التبريد المستعادة زتمويل وشراء معدات االستعادة وإعادة التدوير تجاو  )ب(

  ؛ معطلةوحداتوجود والمعاد تدويرها مما أدى إلى 
  
ي الجمارك المحليين سؤولالدوليين لتدريب مستشاريين االستمر استخدام الخبراء نادرا ما ا  )ج(

 وعدم دمج 5كمدربين، نظرا للتغير الكبير في دورة الموظفين في الجمارك في بلدان المادة 
  الجمارك؛مسؤولي المسائل المتعلقة باألوزون دائما في المناهج العامة لتدريب 

  
 شكل الدورات التدريبية الفردية علىلغالب  برامج التدريب في قطاع خدمة التبريد في ااقتصرت  )د(

مناهج ال باعن طريق تزويدهبشكل كاف شترك فيها المدارس المهنية المحلية والجامعات تالتي ال 
   قدرات أكثر استدامة؛لتمكينها من تحقيقدعم ال والتعليمية

  
تي  اإلزالة النهائية الطلب إنشاء مرافق محلية لتجميع ماكينات االستعادة وبدأ ذلك في خطط إدارةُ  )ه(

التجارية واالقتصادية لهذه الستدامة  لتحليل قويهذه الطلبات لم يصاحب و. رامؤخ تقدم
ولم تشر المواصفات التقنية للمنتجات المستقبلية إلى أن هذه الماكينات . المرافق في المستقبل

درجات  مع R410Aمثل خليط (يمكن استعمالها في استعادة بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون 
  ).ط أعلى بكثيرضغ

 
 ولم تعقد أربع.  بلدا12زالة مع  عن التزام الحكومة باإلزالة في االتفاقات بشأن خطط اإلاإلعرابتم  34

كانت التزامات الحكومات قد أدرجت في مقررات  وضئيالبلدان اتفاقات مع اللجنة التنفيذية نظرا ألن التمويل كان 
 .اللجنة التنفيذية

 
الدوالرات األمريكية لكل كيلوغرام في خطط إدارة ب التكاليف مدى فاعليةالشكل البياني أدناه ويظهر  35

 المقرركل كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون ل، أي متوسط التكلفة  خطة16اإلزالة النهائية البالغ عددها 
 .اإزالته
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ODP أطنان  

 

C.E. $/kg 
 

ففي . ستهالك المواد المستنفدة لألوزون، كلما تحسنت فاعلية التكاليف اارتفعوالجدير بالمالحظة أنه كلما  36
ية لبلد تشمل فيها خطة إدارة اإلزالة النهائية أيضا مشروعات استثمارية في تعود الذروة العال البياني أعاله، شكلال

ة اإلزالة النهائية وبالنسبة لخطط إدار. مغالي في تقديرها تقديرات التكاليف ظهر أنقطاعات التصنيع، والتي 
أكثر فيها  أطنان من قدرات استنفاد األوزون، تكون معدالت فاعلية التكاليف 10 عن ها استهالكيقلللبلدان التي 

 .45/54 ذلك مع مستوى التمويل المعتمد في المقرر مشىويت. يلوغرام دوالرات لكل ك10من 
 

  نظم الترخيص وتدريب مسؤولي الجمارك  2-2- رابعا

. نظام الترخيص القائم/القواعد التنظيمية القائمة  نظم الترخيص أو لتعزيز نشاءسع بلدان أنشطة إل تاقترح 37
نظما ولم تضع سبع بلدان  .تدريبفي هذا البدء ال استمرار تدريب موظفي الجمارك أو  بلدا12واقترحت 

من هذه البلدان لم يكن لديها  3(ية إعدادها كجزء من خطة إدارة اإلزالة النهائ بلدان تقترح 4للترخيص؛ من بينها 
وكان لدى إحدى عشرة .  خطط أخرى ولكنها لم تعتمد بعد من الحكومة3 تم إعداد، و) إلدارة غازات التبريدخطط
 بالفعل في مرحلة إعداد هذا أنها بقية البلدان القيام بذلك أو تقترح بالمواد المستنفدة لألوزون، وتشريع ما يتعلقبلدا 

وتعتمد جميع خطط إدارة اإلزالة النهائية على التشريع ونظام الحصص . ضعه في صورته النهائية ووالتشريع
وكان بلدان اثنان، بدون أي خطة إلدارة غازات التبريد أو مشروعات . اإلزالةخصوص لتلبية التزاماتها ب

 .ا بسرعةم أيضا في مشروعات استثمارية لتخفيض استهالكهاننظري، استثمارية
 

فقد ذكرت . بلدان اثنان فقط أن االتفاقات اإلقليمية كان لها أثر على إزالة المواد المستنفدة لألوزون فادأ 38
حظر استيراد المواد المستنفدة لألوزون يبوركينا فاصو أن تشريع االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 

غير أن القواعد التنظيمية لالتحاد االقتصادي . 2006كانون الثاني /د منذ ينايروالمعدات التي تستعمل هذه الموا
ية سمح أيضا للدول األعضاء بإصدار تصاريح خاصة بالمواد المستنفدة لألوزون لتلبتوالنقدي لغرب أفريقيا 

 .وذكرت كرواتيا أن أوامر االتحاد األوروبي تشترط اإلزالة المبكرة باستثناء حاالت خاصة. احتياجات كل بلد
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  وإعادة التهيئةيرإعادة التدوعادة واالست  3-2- رابعا

المشروعات خالل بلدا  16تم توريد معدات االستعادة وإعادة التدوير في جميع البلدان البالغ عددها  39
 فادتوأ. و لخطة إدارة اإلزالة النهائيةأثناء خطة إدارة غازات التبريد، أأو في فردية لالستعادة وإعادة التدوير، ال

ومن المحتمل ان تكون المعدات األخرى قابلة . ادة وإعادة التدوير كانت معطلةدات االستعبلد واحد أن معظم مع
ويجب أن تكون معدات االستعادة القابلة للعمل قادرة .  من جديدعملمال ولكنها تحتاج إلى قطع غيار لتلالستع

وربما . CFC-12مواد كل  بشرط أن يتم شطف المعدات جيدا لضمان إزالة HCFC-12أيضا على استعادة 
الضاغط بدون زيت مما يسمح الذي يستعمل نوع ال من 2005كانت معدات االستعادة التي تم توريدها بعد سنة 

وستكون  .HCFCsعلى القتراب فرض الضوابط باستعمال غازات تبريد متعددة، وهو أمر جدير باالهتمام نظرا 
 R-410Aغير أن استعادة .  أيضاHFC-134a ا قادرة على معالجةمؤخرمعظم معدات االستعادة المقدمة 

د معدات االستعادة وإعادة التدوير ويجب االتصال بموّر. وتعديالت لمعالجة الضغط األعلىستتطلب عناية خاصة 
 دةلمعدات الموّراويجب أن تكون الوكاالت المنفذة قادرة على تقديم قوائم . ل على مشورة تقنيةللحصو

 الطلب من البلدان أن تبين ما إذا كانت المعدات تعمل حتى اآلن وما هي الترتيبات  حاجة إلىثمةو. ومواصفاتها
قد فالجدير بالمالحظة أن التعليق أعاله يتعلق بجزء االستعادة فقط؛ و. قطع الغيار ومواد االستهالكللحصول على 

 غاز هي من نوععادة التدوير غازات التبريد المستعادة من المعدات الحالية لالستعادة وإمعظم  بالفعل أن لوحظ
HCFC-22 بينما قد ال تتمكن معظم ماكينات االستعادة وإعادة التدوير من إعادة تدوير HCFC-22. 

 
 اإلبالغ عن استعادة غازات التبريد وإعادة تدويرها عموما، بالرغم من لضعفال تتوافر سجالت كاملة،  40

، يجب أن تستعمل الوكالة الثنائية أو 45/54المقرر وعمال ب. التي خصصت للرصد واإلبالغضخامة األموال 
 في المائة من األموال المعتمدة لضمان الرصد واإلبالغ 20صل إلى نسبة تأو البلد المعني /الوكالة المنفذة و

وتراوح التمويل . نامج االستعادة وإعادة التدويرالسنوي الشاملين عن خطة إدارة اإلزالة النهائية، بما في ذلك بر
 في المائة من خطط 50 ما نسبته بالتحديد، أشارو. مائة من مجموع التمويل المعتمد في ال36 في المائة إلى 6ن م

 حاجة إلى القيام بذلك من أجل وجود رصد مشروعات االستعادة وإعادة التدوير أو إجراءإدارة اإلزالة النهائية إلى 
 الستعادة وإعادة التدويرامشروعات يضا أن يتم رصد ومن المحتمل أ .فاعلية استعمال المعداتمدى متابعة 
 .ها من خالل خطة إدارة اإلزالة النهائيةأعيد تنشيط، إذا السابقة

 
غير أو البدائل /بون و بلدان أنشطة إعادة تهيئة مثل التدريب على إعادة تهيئة الهيدروكرياقترح ثمان 41

 بيانية عن إعادة التهيئة أو مشروعات إلعادة التهيئة بعض الحاالت مشروعاتدائل األخرى، وفي ة أو البالمتوقع
واقترحت بوركينا فاصو مشروعا مفصال إلعادة تهيئة الهيدروكربون للتبريد وأجهزة التكييف . تستند إلى الحوافز

التدريب  نظموقد . المتنقلة؛ واقترحت موريشيوس وبابوا غينيا الجديدة التدريب على إعادة تهيئة الهيدروكربون
 وتم تنفيذ كربون لسنوات كثيرة في الهند، واندونيسيا وفي عدة بلدان في أمريكا الوسطىلى إعادة تهيئة الهيدروع

 في السنغال كجزء من خطتها إلدارة غازات 2004كربون في سنة  بياني بشأن إعادة تهيئة الهيدرومشروع ثنائي
ولكنها لم تنشر على نطاق ى هذه المشروعات علوقد صدرت تقارير مفصلة ). كمشروع ثنائي سويسري(التبريد 
را مؤخوقد أدرجت مقترحات إلعادة تهيئة الهيدروكربون في كثير من خطط إدارة اإلزالة النهائية المقدمة . واسع

  .بدون اإلشارة إلى الخبرة في إعادة تهيئة الهيدروكربون المتاحة حتى اآلن
 

 41/100االمتثال للمقرر   4-2- رابعا

 2003 في سنة غازات التبريد التي نتجت عن تقييم خطط إدارة 41/100لدان عناصر المقرر تنفذ عدة ب 42
 من البلدان البالغ 10وينبغي مالحظة أن ).  المرفق الثانيانظر نص المقرر في(في بلدان االستهالك المنخفض 
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ي االجتماع الحادي خططها إلدارة اإلزالة النهائية فقد اعتمدت  بلدا التي خضعت لالستعراض، 16عددها 
 : ذلك االجتماعقبلواألربعين أو 

 
 التكاليف الزائدة إما لتغطيةوفورات من خطوط الميزانية ست بلدان أعادت تخصيص : المرونة  )أ(

أو إلى خطوط الميزانية األخرى؛ واقترح بلد واحد استعمال وفوراته من مشروعات استثمارية 
يئة باإلضافة إلى حوافر الستبدال مبردات المباني، ولوحدة لالستعادة وإعادة التدوير وإعادة الته

 وأضاف بلدان اثنان معدات  متعددة،عمل بلد واحد وفوراته لشراء مبين غازاتتاالسترداد؛ ويس
ر بلد واحد نظام الحوافز لديه من إعادة التهيئة إلى البدائل أكثر لالستعادة وإعادة التدوير، وغّي

لسداد إعادة تهيئة بعض المعدات جزئيا استعمال نظام الحوافز اثنان دان غير المتوقعة، واقترح بل
  ؛التي تمتلكها الحكومة

  
ت جميع خطط إدارة اإلزالة النهائية هذا تضمن: دعم التشريع والتدريب والتوعية وأدوات الفنيين  )ب(

  ؛41/100الشرط المنصوص عليه في المقرر 
  
 :مج الحوافز المتوقعة من خالل براأو البدائل غير/هيئة البدائل و بالنسبة إلعادة تفاعلية التكاليف  )ج(

  ؛ بلدان حوافز إلعادة تهيئة أو تدريب في إعادة التهيئة كما ذكر أعالهياقترح ثمان
  
بالنسبة لخطط إدارة اإلزالة النهائية، : ية وخصوصا مشروعات إعادة التدويرئاالستعادة االنتقا  )د(

 منها بمعدات للتحليل الكروماتوغرافي للغازلالسترداد، واثنان اقترح ثالث بلدان وحدات 
. ء المعدات حتى آخر تقرير مرحلي؛ ولم يتم شرانقاء الغاز المسترددرجة  لتحديد )استشراب(
 بلد واحد ألغىمشروع إعادة التدوير المقترح وأعاد تخصيص األموال؛ وعن  بلد واحد تخلىو

غير . ات أساسية للفنيين بدال من ذلك المتنقلة واشترى أدومشروع إعادة تدوير أجهزة التكييف
  ؛أن خمس بلدان اقترحت إنشاء مراكز إلعادة التدوير

  
في  ذلك يوضحلم :  االسترداد وإعادة التدويربمشروعاتمنتفعين الختيار الالمنهجية المستعملة   )ه(

مع ذلك، و. قدم أي تفاصيلي م لولكنهاختيار عملية ويشير البعض إلى . أي وثيقة تم استعراضها
وفي مشروعات  .CFC-12ورش التي تعالج كميات كبيرة من ال المنتفعين هم يمكن افتراض أن

خطط إدارة اإلزالة النهائية، يمكن افتراض أنه ة، بما في ذلك تعادة وإعادة التدوير األخيراالس
ورش التي تخدم أساسا اللى ، فإن معدات االستعادة وإعادة التدوير ستعطى إ41/100وفقا للمقرر 

 مثل الغرف الباردة، ومبردات المباني ،تكييف الهواء التجارية والصناعية/معدات التبريد
من المنتفعين بمعدات هي وستكون ورش أجهزة التكييف المتنقلة التي يتزايد إنشاؤها . يرهاوغ

التزام بالحكم هناك ذا كان وليس من الواضح ما إ.  تدوير أجهزة التكييف المتنقلةاستعادة وإعادة
 وفي االتفاقات الحديثة لخطط إدارة اإلزالة النهائية التي تتطلب نهجا 41/100الوارد في المقرر 

  ؛تدريجيا لتنفيذ برامج االستعادة وإعادة التدوير
  
 بلدان فقط مشاركة المنتفعين ت ثالثاقترح: في التكاليف من جانب المنتفعينالمشاركة المهمة   )و(

 في إطار ترتيبات )ألبانيا وجزر البهاما (ا تمويل معدات االستعادة وإعادة التدوير، اثنان منهفي
وقد أوقف بلد واحد مشروع االستعادة وإعادة التدوير؛ ولم يبدأ بلدان اثنان بعد مشروع . التأجير

  ؛االستعادة وإعادة التدوير فيهما
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ستعمال معدات خدمة ابلدا  16بلدان البالغ عددها لم يقترح أي من ال: المعدات المجمعة محليا  )ز(
نشاء مرافق إل ه قدمت طلباتغير أن. ةواشترى بلد واحد معدات من السوق المحلي. مجمعة محليا

. رامؤخفي خطط إدارة اإلزالة النهائية المقدمة هذا اإلنشاء  وبدأ عادةستماكينات االمحلية لتجميع 
جارية  المرافق بالنسبة الستدامتها التهقوي في هذل أعماهذه الطلبات تحليل لم يصاحب و

وال تشير المواصفات التقنية للمنتجات المستقبلية إلى أن هذه الماكينات . واالقتصادية في المستقبل
 ضغط أعلىدرجة  الذي يتميز بR410Aمثال خليط ( الهيدروفلوروكربون عادةستستعمل الست

  ؛)بكثير
  
وحدات مخصصة إلدارة المشروعات من أجل تنفيذ ورصد خطط إدارة  بلدان أنشأ أربع: الرصد  )ح(

وتنفذ بقية خطط إدارة . دارة المشروع قريباإلويعتزم بلدان آخران إنشاء وحدة . اإلزالة النهائية
واقترح جميع البلدان التي لديها . من جانب وحدات األوزون الوطنيةاإلزالة النهائية ويتم رصدها 

تدوير ولكن يبدو أن التنفيذ وإعادة التدوير رصد أنشطة االستعادة وإعادة المشروعات لالستعادة 
  .، كما ذكر أعالهضعيف

  

  التأخيرات في التنفيذ  5-2- رابعا

وقدم ست منها .  شهرا12 بلدا شرائح تمويل من المقرر تنفيذها خالل أكثر من 16لدى ثماني بلدان من  43
ولدى الثماني .  شهرا12 البلدان االثنان المتبقيان لفترة تصل إلى وتأخر. طلباتها للشريحة الثانية في موعدها

وقدم اثنان منها طلباتهما للشريحة الثانية مقدما، وصادف اثنان تأخيرات طويلة في . األخرى دورات تنفيذ سنوية
أخرت بمقدار اجتماع تقديم طلبات الشرائح التالية، والتزم األربع بلدان المتبقية بالجدول الزمني الموضوع أو أنها ت

 .واحد للجنة التنفيذية
 

 بموجب عليها الواقعة اإلزالة بالتزامات أوفت ولكنها السابقة الشرائح إطار في األنشطة بلدان عدة تستكمل لم 44
بلد ما أو قوى السوق ومبادرات الصناعة كأدوات لدى / ويوحي ذلك بأهمية التشريع ونظم الحصص و.االتفاق

 قد يواجه 2007 في المائة لسنة 85غير أن مطلب التخفيض بنسبة . إزالة الكلوروفلوروكربونب للوفاء بالتزامه
 .تحديات ويشجع على التجارة غير المشروعة

 
 مسائل االمتثال   6-2- رابعا

 مشاكل  التي خضعت للتحليل، لم يصادف سوى صربيا والبوسنة والهرسك وكينيا16من بين البلدان الـ  45
 .وروفلوروكربون، في تنفيذ خططها إلدارة اإلزالة النهائيةبة للكلفي االمتثال بالنس

 
 في االجتماع 2003كانون األول /اعتمدت خطة إدارة اإلزالة النهائية للبوسنة والهرسك في ديسمبر 46

راف، قدمت حكومة ط الصادر عن اجتماع األXIV/21ولوحظ أنه وفقا للمقرر . الحادي واألربعين للجنة التنفيذية
سنة والهرسك إلى اللجنة التنفيذية، في اجتماعيها الثالثين والحادي والثالثين، خطة عمل تحتوي على مقاييس البو

وبعد ذلك، الحظت لجنة االمتثال، في اجتماعها الحادي والثالثين مع . زمنية محددة لضمان العودة إلى االمتثال
 طنا من قدرات 243.6  منCFC  استهالكها منالتقدير تقديم البوسنة والهرسك لخطة عمل تلتزم فيها بخفض

، 2004في  ODP طنا 167 إلى و؛2003في  ODP طنا 235.3 إلى 2002 في (ODP) استنفاد األوزون
 وإزالة ؛2007في  ODP أطنان 3 إلى و؛2006 في ODP  طنا33 إلى و؛2005في  ODP طنا 102.1 إلىو

، باستثناء االستعماالت الضرورية التي قد 2008لثاني كانون ا/ يناير1استهالك الكلوروفلوروكربون بحلول 
 نظاما لترخيص الواردات ،2004والتزمت البوسنة والهرسك أيضا بأن تنشئ بحلول . ترخص األطراف بها
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 وارداتها 2006والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك فرض نظام الحصص، وأن تخطر بحلول 
 .واد مستنفدة لألوزونمن المعدات العاملة بم

 
، مع طلب البوسنة والهرسك للشريحة الثالثة، وجود مستوى أقل مما 2005أظهر التحقق من استهالك  47

، وهذا  األوزونالتي قدمت إلى أمانة) (ODP)  طنا من قدرات استنفاد األوزون50.8 (2005أظهرته بيانات 
 2006لبيانات المقدمة لسنة ا ف.ODP طنا 102.1البالغ  المستوى يقل بكثير عن الحد المتفق عليه في خطة العمل

ولم . في خطة العمل ODP طنا 33 مقابل هدف ODP طنا 32.6تشير إلى استهالك الكلوروفلوروكربون بمقدار 
والجدير بالمالحظة أن البوسنة والهرسك التزمت ). 2008حزيران / يونيه1في ( قد أبلغت بعد 2007تكن بيانات 
 باستثناء االستعماالت الضرورية 2008كانون الثاني / يناير1ملة للكلوروفلوروكربون اعتبارا من باإلزالة الكا

وربما كان ذلك ضربا من التفاؤل الزائد نظرا ألن هذا البلد لم يوقع على اتفاق . التي قد ترخص األطراف بها
 .اتللتمويل مع اليونيدو بصدد مشروع التعزيز المؤسسي منذ أكثر من ثالث سنو

 
تنص تعليقات األمانة وتوصياتها بشأن طلب الشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية لكينيا على أن  48

 أطنان من قدرات استنفاد 160.6  و131.7 التي أبلغت عنها الحكومة الكينية كانت CFCمستويات استهالك "
 طنا 70.6 و 16.7تزيد بمقدار هذه ك وكانت مستويات االستهال. ، على التوالي2005 و 2004األوزون في 

وقد الحظت األمانة، مع ذلك، أنه ". من قدرات استنفاد األوزون على المستويات المسموح بها بموجب االتفاق
بالرغم من أن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية لم يبدأ إال بعد الموافقة على القواعد التنظيمية بشأن المواد المستنفدة 

 كانت أقل من المستويات 2007 و 2006 لسنتي CFC، فإن مستويات استهالك 2007أيار /ي مايولألوزون ف
 .القصوى المسموح به بموجب االتفاق لهاتين السنتين، كما يظهر من الجدول أدناه

 
  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

 35.9 35.9 35.9 119.0 119.0 239.5  حدود بروتوكول مونتريال

ك بموجب خطة حد االستهال
  إدارة اإلزالة النهائية

115.0 90.0 60.0 30.0 10.0 - 

   22.7  57.7 160.6 131.7  االستهالك الفعلي المبلغ عنه

حد خطة إدارة اإلزالة (الفرق 
  ) االستهالك الفعلي–النهائية 

(16.7) (70.6) 2.3 7.3   

  

 
ذية، اعتمدت الشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة بعد المناقشة في االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفي 49

 دوالر أمريكي لعدم 73,000 دوالر أمريكي، مع األخذ في الحسبان غرامة بمقدار 297,000النهائية لكينيا بمبلغ 
 .)54/34المقرر  (2005 و 2004االمتثال ألحكام االتفاق في سنتي 

 
 / يونيه1ي العينة المختارة، قدمت الكاميرون وليسوتو في فالمتبقية  بلدا 14من بين البلدان البالغ عددها  50

وكانت ). 2008أيلول / سبتمبر1وكان من المقرر تقديمها في  (2007 بيانات استهالكها لسنة 2008حزيران 
وينبغي مالحظة أن ناميبيا أبلغت . 2007 في حالة امتثال لمتطلبات التخفيض في سنة 12البلدان األخرى وعددها 

 فصاعدا، بينما أبلغت موريشيوس وترينيداد وتوباغو استهالكا صفريا 2005 من CFC الك صفري لـعن استه
 .2007في  CFC لـ



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8 
 
 

18 

 
  المستفادةية ولاألالدروس   اخامس

وسيكون من المفيد إضافة هذا . لم يشتمل أي من التقارير عن تنفيذ الشرائح قسما بشأن الدروس المستفادة 51
 .برامج العمل السنويةالقسم في اإلبالغ عن تنفيذ 

 
حتاج األمر إلى استكشافها بدرجة أكبر خالل يفيما يلي بيان ببعض الدروس األولية المستفادة، والتي  52

 :دراسات الحالة القطرية
 

باستخدام خطة جيدة التصميم مع التزام الحكومة   CFCيمكن تحقيق اإلزالة المبكرة لـ   )أ(
اع الخدمة والمنتفعين النهائيين، حسبما يمكن رؤيته من باإلضافة إلى تعاون المستوردين، وقط

وتتحقق أهداف اإلزالة . تقارير االستهالك المقدمة من ناميبيا وموريشيوس وترينيداد وتوباغو
أحيانا بالرغم من تأخر األنشطة، ربما بسبب التشريع واإلنفاذ واتجاهات السوق ومبادرات 

  ؛الصناعة
  
ففي السنة .  إقامة االعتبار للوقت الالزم للبدء في تنفيذ األنشطة،لواقعيينبغي من أجل التخطيط ا  )ب(

األولى عادة يحتاج األمر إلى وقت طويل إلتمام جميع االتفاقات والترتيبات بين الوكاالت الثنائية 
 ؛ وفي بعض الحاالت تحتاج نفس الشريحة إلى إتباع نفس الترتيبات؛والمنفذة والبلد

  
ف شخص متفرغ أو تكليف وحدة إدارة المشروع بتنفيذ ورصد خطة إدارة اإلزالة من المهم تكلي  )ج(

ويعتبر التنسيق الفعال بالمثل . النهائية، التي تشكل خليطا من عدة مشروعات، بعضها مترابط
مهما بين وحدة األوزون الوطنية ووحدة إدارة المشروع، وبين الوكالة الرئيسية والوكالة 

  ؛المتعاونة
 
ن أن يطرأ تغير سريع جدا في وضع السوق من وقت تصميم المشروع إلى وقت تنفيذه، يمك  )د(

وذلك كما يمكن رؤيته من بعض مشروعات االستعادة وإعادة التدوير التي يجري تقليصها أو 
وهناك حاجة إلى استمرار االتصال الوثيق مع قطاع الخدمة للتأكد من . تأخيرها أو إلغاؤها
 قبل تنفيذ عنصر االستعادة وإعادة التدوير، والتي يفترض أن تنفذ على االحتياجات الفعلية

 ؛41/100مراحل على أي حال وفقا للمقرر 
 
غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائية، وأيضا إدارة نظرا للخبرة المكتسبة من خالل خطة   )ه(

، وخصوصا رابطات شركات الدعم السياسي، والدعم من الصناعة(من البنية األساسية القائمة 
، )التبريد، وقاعدة بيانات الخبراء االستشاريين، والتعاون والتنسيق مع الجمارك ومع المستوردين

 بشكل استباقي وقائم على HCFCأن تتعامل مع إزالة فمن الممكن لوحدة األوزون الوطنية 
ام خطة إدارة اإلزالة وهذا بالطبع يفترض مسبقا عدم وجود فاصل زمني طويل بين إتم. المعرفة

  .النهائية وبدء تنفيذ إدارة إزالة الهيدروكربون
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  خطط إدارة اإلزالة النهائيةالميداني لتقييم الالمسائل المقترحة في مجال   اسادس

  المحققة، واالمتثال والتأخيراتزالة اإل  1-ساساد

.  في خطة إدارة اإلزالة النهائيةتم إنجاز أهداف اإلزالة في عدة حاالت بدون استكمال األنشطة المقترحة 53
وهناك آليات . ويثير ذلك مسألة ما إذا كانت المواد المستنفدة لألوزون غير المشروعة تجد طريقها إلى السوق

 قد CFCويجب إثارة السؤال عما إذا كانت إزالة . قائمة لمنع مثل هذه الواردات ويجب التحقق من استعمالها
 مع إحداث أدنى قدر من الخلل في األنشطة االقتصادية، وما إذا كان استهالك تحققت بدون إحداث أي خلل أو

المواد المستنفدة لألوزون قد كان تقديره في األصل مبالغا فيه أو أن اإلبالغ عنه مؤخرا قد بخس في تقدير ذلك 
ية للمواد وسيكون من المفيد أيضا تحليل وضع السوق، وخصوصا ما إذا كانت األسعار الجار. االستهالك

 .ويعد ذلك أمرا حاسما للتحقق من اإلزالة المنجزة. المستنفدة لألوزون أعلى من أسعار البدائل في البلد
 

سيكون من المفيد أيضا إجراء تقييم ميداني للوقوف على أسباب التأخيرات في التنفيذ المبلغ عنها بالنسبة  54
ارة اإلزالة النهائية، وتحليل ما إذا كان ذلك قد أدى إلى لبلدان كثيرة، وبحث أسباب التأخيرات في تقديم خطة إد

 .2010 واحتمال عدم االمتثال في سنة 2007عدم االمتثال في سنة 
 

طلب األمر أن يمتثل عدد من الدول لالتفاقات اإلقليمية مثل االتحاد األوروبي، واالتحاد االقتصادي تسي 55
 وميركسور ،(COMESA)  ألفريقيا الشرقية والجنوبية والسوق المشتركة،(UEMOA) والنقدي لغرب أفريقيا

وسيسعى التقييم . (CARICOM) )جماعة الكاريبي(أو كاريكوم ) األرجنتين، البرازيل، باراغواي وأوروغواي(
 المختارة 5إلى تحليل تأثيرها على إزالة المواد المستنفدة لألوزون وعلى التجارة غير المشروعة في بلدان المادة 

 .دراسات الحالةإلجراء 
 

   من الحكومات والوكاالت المنفذةدعمة التمويل والمدى كفاي  2-سادسا

سيكون من المفيد التأكد مما إذا كان التمويل المستلم لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية كافيا إلنجاز اإلزالة  56
وفي هذا السياق، ينبغي . مة منهاواإلبقاء عليها، مع مراعاة المساهمات المتوقعة من الشركات المنتفعة والمقد

 . وخصوصا في البلدان المرتبطة بعملة اليورو،تحليل األثر الناتج عن انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي
 

وتدعو الحاجة أيضا إلى تحليل ما إذا كان هناك دعم حكومي كامل عبر مختلف الوزارات واإلدارات  57
ا إذا كانت الحكومة قدمت تمويال إضافيا أو دعما عينيا، إذا تطلب والوكاالت الحكومية لدعم اإلزالة، وكذلك م

 .األمر ذلك
 

فيما يتعلق بالدعم من الوكاالت المنفذة، ثمة حاجة إلى إجراء تحليل لمعرفة ما إذا كان هذا الدعم كافيا  58
ما إذا كانت وسيتطلب األمر أيضا بحث . وفي التوقيت المناسب، وما إذا كانت األموال قد صرفت في موعدها

، بما في ذلك القيام بزيارات إلى البلدان إلزالة  للمتابعةالوكاالت المنفذة لديها موارد كافية لتقديم دعم إضافي
وسيتم بحث . الصعوبات التي تعترض التنفيذ والتأخيرات خالل جميع الشرائح الخاصة بخطط إدارة اإلزالة النهائية

ة والوكالة المتعاونة باإلضافة إلى التوقيت بين األنشطة االستثمارية واألنشطة  بين الوكاالت الرئيسينسيقمسألة الت
 .غير االستثمارية
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  تنفيذ خطط إدارة اإلزالة النهائية  3-سادسا

، وبوجه خاص ما إذا كان ذلك قد ساعد على غازات التبريدسيتم بحث الخبرة في تنفيذ خطط إدارة  59
كنهج شامل ومتكامل، بدال من كونه مجموعة من األنشطة زالة النهائية إدارة اإلتحسين التخطيط وتنفيذ خطط 

إدارة اإلزالة الفردية، وما إذا كان هناك إحساس أكبر بملكية المشروع لدى البلد، أو أن تخطيط وتنفيذ خطط 
 . إلى حد كبير بالوكالة أو الوكاالت المنفذة في كل حالةامدفوعالنهائية ما زال 

 
خطط إدارة اإلزالة النهائية وهو تعيين مدير متفرغ لكل خطة أو فريق متفرغ في معظم ثمة عنصر جديد  60

 .والسؤال هو ما إذا كان ذلك قد أدى إلى تحسين التنسيق والتنفيذ. يعمل باعتباره وحدة إدارة المشروع
  

عم لنظم التشريع تتكون األنشطة الفردية المنفذة في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائية عادة من تقديم الد 61
والترخيص، وتدريب مسؤولي الجمارك وتدريب الفنيين، واالستعادة وإعادة التدوير وإعادة التهيئة باإلضافة إلى 

 . تحلل نتائج هذه األنشطة ببعض التفصيل مع التركيز على المسائل المبينة في المرفق الثالثقوسو. الرصد
 

  غ والتحققبالالرصد واإل  4-سادسا

 تحليل كيفية جمع وتوليف البيانات من نتائج مختلف األنشطة، وذلك بواسطة وحدات األوزون سيتم أيضا 62
الوطنية ووحدات إدارة المشروعات والوكاالت المنفذة من أجل تقارير التنفيذ السنوية، وهذا في ضوء جداول 

ت البيانات المجمعة والمبلغة والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان. العروض الشاملة بشأن االتفاقات متعددة السنوات
تقدم صورة واضحة للتقدم الشامل المحرز، والصعوبات التي اعترضت هذه العمليات، والتي تم التغلب عليها، 

وفي هذا السياق، سيتم . وفرص ومخاطر تحقيق اإلزالة النهائية للمواد المستنفدة لألوزون في مواعيدها المقررة
إدارة اإلزالة النهائية  في المائة من خطط 10ات التحقق السنوية لما نسبته أيضا بحث أسباب عدم إجراء عملي

 .45/54المعتمدة حسبما طلب ذلك المقرر 
 

لكلوروفلوروكربون وإعداد الكاملة لإلزالة االدروس المستفادة من تحقيق   5-سادسا
  خطط إدارة إزالة الهيدروكربون

 CFC تعديالت يلزم إدخالها لتحقيق اإلزالة النهائية لـ أخيرا، ستقدم الدروس المستفادة بهدف تحديد أي 63
في التوقيت المناسب، والخروج باستنتاجات إلعداد خطط إدارة اإلزالة النهائية للهيدروكربون لبلدان االستهالك 

 .المنخفض
 

  ارة اإلزالة النهائيةدلتقييم الكامل لخطط إمن أجل اخطة عمل التقييم   سابعا

راسات حالة قطرية في عدد من بلدان االستهالك المنخفض، بما في ذلك البلدان التي من المقترح إجراء د 64
 وينبغي أن تشمل العينة بعض البلدان التي .45/54اعتمدت خطط إدارة اإلزالة النهائية لها قبل إصدار المقرر 

ت في تقديم الشرائح  التي حدثت فيها تأخيرات لألنشطة وتأخيرابلدان وبعض الCFCحققت اإلزالة المبكرة لـ 
 حاجة إلى إجراء مقارنة بين خطط إدارة اإلزالة النهائية التي نفذتها وكالة واحدة والخطط التي نفذتها ثمةو. التالية

وكما جرت العادة، سيتم تغطية البلدان في جميع . وكالتان لمعرفة ما إذا كان لهذا األمر أهمية بالنسبة للتنفيذ
 .الة النهائية التي نفذتها وكاالت مختلفةالمناطق وخطط إدارة اإلز

 
ينبغي القيام بزيارات إلى العديد من البلدان الستة عشر التي جرى تقييم وثائقها، مثل جزر البهاما،  65

وباإلضافة إلى ذلك، يقترح أن تضاف إلى الدراسات القطرية . وكرواتيا، وغانا، وموريشيوس، وناميبيا، ومنغوليا
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لتي كانت قد اعتمدت خططها إلدارة اإلزالة النهائية بين االجتماعين الرابع واألربعين والحادي طائفة من البلدان، ا
وفي بعض البلدان، سيدمج تقييم خطة إدارة اإلزالة . والخمسين للجنة التنفيذية، ولكنها لم تطلب بعد شريحتها الثانية

وسيتولى وضع القائمة النهائية كبير . لسفرالنهائية مع تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي للحد من تكاليف ا
 .مسؤولي الرصد والتقييم، بالتعاون مع وحدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة المعنية

 
إن المجموعات المستهدفة التي يجب مقابلتها أثناء عملية التقييم، باإلضافة إلى وحدات األوزون الوطنية  66

، ورابطات الفنيين، ومرافق االستعادة ردادت الجمارك، ومراكز االستووحدات إدارة المشروعات، تشمل إدارا
 وسوف تطرح أسئلة محددة خالل مختلف االجتماعات . ومؤسسات التدريب، ومرافق إعادة التهيئة،وإعادة التدوير

 .حسبما هو مالئم بالنسبة للبلد أو المجموعة المستهدفة
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Annex I 

OVERVIEW OF PROJECT APPROVALS AND IMPLEMENTATIONS BY COUNTRY 
Approved in Principle 
(As Per Agreements) 

Actual Approvals and Implementations  Country Sector Agency 

Total Funds 
(US $) 

Phase-Out 
(ODP Tonnes)

Number of 
Tranches 
Approved 

Number of 
Tranches 

Completed 

Funds 
Approved 

(US $) 

Funds 
Returned 

(US $) 

Funds 
Disbursed 

(US $) 

ODP To Be 
Phased Out 

(ODP Tonnes)

ODP 
Phased Out 

(ODP Tonnes) 

Albania ODS Phase Out Plan UNEP/UNIDO 653,125 68.0 9 6 608,481 -7,594 234,629 68.1 34.1 
Antigua and Barbuda CFC Phase Out Plan IBRD 97,300 1.8 1   69,400 0 0 2.0 0.0 
Bahamas  CFC Phase Out Plan IBRD 560,000 66.0 3 2 560,000 0 240,000 66.0 41.0 
Bahrain CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 642,500 58.7 2   482,500 0 11,801 38.4 2.0 
Belize CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 295,000 3.7 2   175,000 0 0 0.0 0.0 
Bhutan CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 75,000 0.1 2   75,000 0 289 0.0 0.0 
Bolivia ODS Phase Out Plan Canada/UNDP 540,000 26.9 2   230,000 0 57,712 0.1 0.0 
Bosnia and 
Herzegovina 

ODS Phase Out Plan UNIDO 864,160 121.1 3 1 864,160 0 375,422 121.1 58.4 

Burkina Faso CFC Phase Out Plan UNEP/Canada 345,000 7.4 4   388,000 0 141,203 7.4 0.0 
Cambodia CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 450,000 13.5 2   315,000 0 0 3.5 0.0 
Cameroon ODS Phase Out Plan UNIDO 800,000 50.6 2   705,000 0 244,007 26.6 12.7 
Cape Verde CFC Phase Out Plan UNEP 100,000 0.0 1   70,000 0   0.0   
Chad CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 345,000 5.2 2   186,000 0 0 0.0 0.0 
Comoros CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 205,000 0.4 2   120,000 0 49,011 0.0 0.0 
Congo ODS Phase Out Plan UNEP/UNIDO 205,000 3.4 2   118,000 0   0.0   
Costa Rica  CFC Phase Out Plan UNDP 565,000 37.5 1   200,000 0 0 0.0 0.0 
Cote D'Ivoire CFC Phase Out Plan UNEP/UNIDO 565,000 44.1 2   335,000 0   0.0   
Croatia CFC Phase Out Plan Sweden/UNIDO 379,700 98.0 8 6 399,700 0 335,390 76.1 66.0 
Djibouti CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 285,000 3.2 2   227,000 0 0 0.0 0.0 
Dominica CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 217,000 0.7 2   75,000 0 20,518 0.0 0.0 
Ecuador CFC Phase Out Plan IBRD 1,689,800 246.0 4 1 1,671,466 0 745,715 204.0 166.0 
El Salvador CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 565,000 46.0 2   250,000 0 0 16.0 0.0 
Eritrea ODS Phase Out Plan UNEP/UNIDO 345,000 4.2 2   200,000 0   0.0   
Fiji CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 120,000 0.5 2   120,000 0 80,000 0.5 0.0 
Gabon CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 205,000 1.5 2   115,000 0 34,522 0.0 0.0 
Gambia CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 295,000 3.6 2   192,500 0 0 0.0 0.0 
Georgia CFC Phase Out Plan UNDP 325,000 8.2 2   325,000 0 27,456 8.2 5.0 
Ghana CFC Phase Out Plan UNDP 344,894 17.5 2   344,894 0 112,853 24.4 12.0 
Grenada CFC Phase Out Plan UNDP/UNEP 250,000 3.0 2   77,000 0 14,992 0.0 0.0 
Guyana CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 345,000 8.0 2   182,000 0 0 0.0 0.0 
Jamaica CFC Phase Out Plan UNDP/Canada 380,000 59.5 2 2 380,000 0 349,928 59.5 2.0 
Kenya CFC Phase Out Plan France 725,000 138.8 2   512,914 0 97,759 65.1   
Kuwait ODS Phase Out Plan UNEP/UNIDO 565,000 70.0 2   460,000 0 66 15.0 0.0 
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Approved in Principle 
(As Per Agreements) 

Actual Approvals and Implementations  Country Sector Agency 

Total Funds 
(US $) 

Phase-Out 
(ODP Tonnes)

Number of 
Tranches 
Approved 

Number of 
Tranches 

Completed 

Funds 
Approved 

(US $) 

Funds 
Returned 

(US $) 

Funds 
Disbursed 

(US $) 

ODP To Be 
Phased Out 

(ODP Tonnes)

ODP 
Phased Out 

(ODP Tonnes) 

Kyrgyzstan CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 550,000 7.0 2   336,600 0 80,188 1.0 0.0 
Lao, PDR CFC Phase Out Plan France 320,000 6.5 1   181,500 0   0.0   
Lesotho CFC Phase Out Plan Germany 127,300 2.6 3 2 127,300 0 117,330 2.6 1.4 
Liberia CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 345,000 8.4 2   235,500 0 0 0.0 0.0 
Madagascar ODS Phase Out Plan UNEP/UNIDO 345,000 2.3 2   211,000 0 86,066 0.0 0.0 
Malawi CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 345,000 8.7 2   220,500 0 25 0.0 0.0 
Maldives CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 180,000 0.7 2   165,000 0 0 0.7 0.0 
Mali CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 520,000 16.2 2   292,000 0 0 0.0 0.0 
Mauritania CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 295,000 3.0 2   181,000 0 0 0.0 0.0 
Mauritius ODS Phase Out Plan Germany 212,030 4.0 3 2 212,030 0 204,130 6.0 4.6 
Moldova CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 520,000 10.0 2   227,000 0 506 0.0 0.0 
Mongolia CFC Phase Out Plan Japan 205,000 3.3 2   205,000 0 105,655 2.2   
Montenegro ODS Phase Out Plan UNIDO 270,295 5.2 1   175,000 0 0 3.0 0.0 
Namibia CFC Phase Out Plan Germany 252,500 12.0 2 1 252,500 0 177,235 13.5 10.5 
Nepal CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 170,000 12.0 2   110,000 0 109 0.0 0.0 
Niger CFC Phase Out Plan UNEP/UNIDO 333,000 4.8 2   212,000 0   0.0   
Oman CFC Phase Out Plan UNIDO 470,000 35.0 1   305,800 0 1,803 10.0 0.0 
Papua New Guinea CFC Phase Out Plan Germany 700,000 35.0 2 1 700,000 0 606,900 47.8 30.8 
Paraguay CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 565,000 31.6 2   240,000 0 0 68.7 0.0 
Qatar CFC Phase Out Plan UNIDO/UNEP 432,500 15.0 2   307,500 0 0 3.0 0.0 
Rwanda CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 345,000 4.6 2   234,500 0 0 0.0 0.0 
Saint Kitts and Nevis CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 252,000 1.8 2   90,000 0 15,000 0.0 0.0 
Saint Lucia CFC Phase Out Plan Canada 205,000 1.2 1   156,000 0 15,000 0.0   
Saint Vincent and the 
Grenadines 

ODS Phase Out Plan UNEP/UNDP 237,000 2.1 2  168,000 0 30,478 1.3 0.0 

Samoa CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 150,000 0.0 2   100,000 0 1,243 0.0 0.0 
Sao Tome and 
Principe 

CFC Phase Out Plan UNEP/UNIDO 190,000 0.7 
2   120,000 0  0.0   

Senegal CFC Phase Out Plan UNEP/Italy 565,000 23.4 2   329,500 0 76,000 0.0 0.0 
Seychelles CFC Phase Out Plan France 193,000 1.4 1   120,000 0 11,428 0.0   
Tanzania ODS Phase Out Plan UNEP/UNDP 485,000 54.0 2   335,000 0   15.9   
Togo CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 316,000 5.9 2   184,000 0   0.0   
Trinidad and Tobago CFC Phase Out Plan UNDP 460,000 77.0 3 1 480,000 0 240,245 77.0 46.0 
Uruguay CFC Phase Out Plan UNDP/Canada 565,000 29.9 2   400,000 0 0 0.0 0.0 
Zambia CFC Phase Out Plan UNEP/UNDP 245,000 4.1 2   203,000 0 0 0.0 0.0 
Total     25,709,104 1,646.4 146 25 18,851,245 -7,594 4,942,614 1,054.7 492.5 
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Annex II 

RELEVANT EXECUTIVE COMMITTEE DECISIONS 
 

Decision 31/48 
 
The representative of Sweden, facilitator of the contact group on refrigerant management plans, 
introduced document UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/57, containing draft guidelines on refrigerant 
management plans. He recalled that an original draft (UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/39) had been 
produced at the 30th Meeting of the Executive Committee, when some issues had been discussed 
within a contact group, after which the Executive Committee had urged the contact group to 
continue its deliberations. 

Following a discussion, the Executive Committee decided: 

A. Already approved refrigerant management plans (RMPs) for 
low-volume-consuming countries (LVCs) 

(a) To request national ozone officers, with the assistance of the implementing 
agency concerned, to review and assess the content, implementation to date and 
expected outcomes of their RMPs against their objective to phase out all 
consumption in the refrigeration sector according to the Montreal Protocol 
timetable. In undertaking this review, national ozone officers should: 

(i) Calculate current and forecast future consumption in relation to the freeze, 
50 % cut in 2005, 85 % cut in 2007 and phase-out in 2010 and calculate 
the size of consumption cuts in the refrigeration sector required to meet 
these targets; 

(ii) Include forecast cuts in consumption attributable to the activities already 
approved under the RMP, including training activities and 
recovery/recycling; 

(iii) Ensure that the current and expected future consumption of all sub-sectors, 
including the informal sector, small and medium-sized enterprises and 
mobile air conditioners, are included in the review; 

(iv) For each activity identified, consider the cost and means of funding, 
including national financing; 

(v) Ensure that the RMP and government strategy for delivering phase-out 
includes adequate provision for monitoring and reporting on progress; 

(b) That LVCs (or groups of LVCs) with already approved RMPs may submit to the 
Executive Committee requests for funding additional activities necessary to 
reduce consumption and thereby ensure compliance with the Protocol. Such 
additional activities should be essential parts of their comprehensive strategy for 
phase-out in the refrigeration sector. Additional funding shall not exceed 50 % of 
the funds approved for the original RMP or, where relevant, RMP components. 
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With the possible exception of the post-2007 period noted in sub-paragraph (d) 
below, no further funding beyond this level, including funding related to retrofits, 
would be considered for activities in this sector; 

(c) That requests for additional funding consistent with sub-paragraph (b) above 
should be accompanied by: 

(i) A justification for the additional activities to be funded in the context of 
the country’s national phase-out strategy; 

(ii) A clear explanation of how this funding, together with the initial RMP 
funding and steps to be taken by the government, will ensure compliance 
with the Protocol’s reduction steps and phase-out; 

(iii) A commitment to achieve, without further requests for funding for the 
RMP, at least the 50 % reduction step in 2005 and the 85 % reduction step 
in 2007. This shall include a commitment by the country to restrict 
imports if necessary to achieve compliance with the reduction steps and to 
support RMP activities; 

(iv) A commitment to annual reporting of progress in implementing the RMP 
and meeting the reduction steps; 

(d) That it will review in 2005 whether further assistance is needed for the post-2007 
period, and what assistance the Fund might consider at that time to enable full 
compliance with the Protocol’s phase-out requirements; 

 
B. Preparation and approval of new RMPs for LVCs 

(e) That the project preparation phase for RMPs should, as intended by the existing 
guidelines, include a full survey of CFC consumption in all sub-sectors, the 
development of a comprehensive government phase-out strategy and a 
commitment by the government to enact regulations and legislation required for 
the effective implementation of activities to phase out the use of CFC refrigerants. 
To enable these preparatory activities, including the development of legislation 
and regulations, to be completed in full, the funding provided for the project 
preparation phase should be double the level traditionally provided; 

(f) That the provisions relating to existing RMPs in section A, subparagraphs (a), (c) 
and (d) above shall also apply to new RMPs submitted pursuant to this decision; 

(g) That in lieu of the ability given to already approved RMPs to request additional 
funds, the total level of funding for the implementation of new RMPs could be 
increased by up to 50 % compared to the level of RMP funding typically 
approved to date, with flexibility for the country in selecting and implementing 
the RMP components which it deems most relevant in order to meet its phase-out 
commitments. With the exception of the post-2007 phase noted in section A, 
subparagraph (d) above, no further funding beyond this level, including funding 
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for retrofits, would be considered for activities in this sector; 

(h) That the following text should be added to the RMP guidelines (decision 23/15) 
after the last bullet in section 3.1: 

The elements and activities proposed for an RMP, whether they are to be funded 
by the Multilateral Fund or the country itself should reflect the country’s 
particular circumstances and address all relevant sectors including the informal 
sector. They  should be sufficient to ensure fulfilment of the countries’ control 
obligations at least up to and including the 85 % reduction in 2007, and should 
include mechanisms for reporting progress.” 

 
C. RMPs for higher-volume-consuming countries 

(i) That, taking into account the need for large consuming countries to initiate 
planning for dealing with this large and complex sector, as well as the related 
decision of the Meeting of the Parties, it will consider requests for funding the 
development of long-term strategies for the refrigeration sector for 
high-volume-consuming countries. High volume-consuming countries that have 
not yet undertaken country programme updates should undertake this strategic 
RMP development in the context of such updates, consistent with any Executive 
Committee guidance on country programme updates; 

(j) That future Executive Committee decisions on funding the implementation of the 
elements of such RMP strategies should take into account the relative priority in 
national government planning of CFC reductions in the refrigeration sector and 
the availability of other reduction opportunities in meeting the country’s control 
obligations; 

(k) That, in that context, the Executive Committee may consider whether certain 
activities often considered to be part of an RMP (such as training of customs 
officers) could be initiated before an RMP was developed. 

 
Decision 38/64 
 
The Executive Committee decided that specific requests for funding of terminal CFC phase-out 
plans for LVC countries might be considered on a case-by-case basis, provided that: 

(a) The country concerned has a licensing system in operation and has enacted or 
improved legislation to phase-out ODS consumption; 

(b) The Government concerned is committed to achieve, without further request for 
funding from the Multilateral Fund, the complete phase out of CFCs in accordance 
with its obligation under the Montreal Protocol; 

(c) The Government is committed to annual reporting of progress in implementing the 
activities proposed and meeting the reduction steps; and 
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(d) Implementing and/or bilateral agency(ies) responsible for implementing the 
terminal phase-out plan be requested to advise the Government concerned on the 
financial implications to the country for submitting a terminal phase out plan, and 
make every effort to assist the Government concerned to achieve phase-out targets 
specified in the plan. 

 
Decision 41/100 

Following a discussion, in recognition of the fact that in certain cases Article 5 countries needed 
flexibility in implementing refrigerant management plans in order to reflect changing 
circumstances, the Executive Committee decided: 
 

(a) To recommend that bilateral and implementing agencies, in collaboration with 
Article 5 countries preparing and implementing refrigerant management plans, be 
given flexibility, within historically agreed funding levels, to implement 
refrigerant management plan components that are adapted to meet the specific 
needs of relevant Article 5 countries, and that planned changes to project 
activities be clearly documented and available for future monitoring and 
evaluation in accordance with Fund rules; and 

 
(b) That in developing appropriate interventions, Article 5 countries and bilateral and 

implementing agencies should give consideration to: 
 

(i) Concentrating support on the development of legislation and coordination 
mechanisms with industry, where these are not yet in place, and on further 
training programmes for refrigeration technicians and customs officers, 
using existing national capacities and providing expert support and 
resources such as equipment and tools required; this should also include 
efforts to raise awareness of the value of skilled technicians for end users 
and for stakeholders; 

(ii) Also concentrating recovery and reuse of CFC on large-size commercial 
and industrial installations and mobile air conditioner (MAC) sectors, if 
significant numbers of CFC-12 based systems still exist and the 
availability of CFC is strongly reduced by the adoption of effective import 
control measures; 

(iii) Further exploring possibilities for facilitating cost-effective retrofitting 
and/or use of drop-in substitutes, possibly through incentive programmes; 

(iv) Becoming more selective in providing new recovery and in particular 
recycling equipment by: 

a. establishing during project preparation a sounder estimate of the 
likely demand for recovery and recycling equipment; 

b. delivering equipment to the country only against firm orders and 
with significant cost participation by the workshops for equipment 
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provided, using locally-assembled machines to the extent possible; 

c. procuring, delivering and distributing equipment in several stages, 
after reviewing the utilization of equipment delivered and verifying 
further demand; and  

d. ensuring that adequate follow-up service and information are 
available to keep the recovery and recycling equipment in service; 
and 

(v) Monitoring the use of equipment and knowledge acquired by the 
beneficiaries, on an ongoing basis, through regular consultations and 
collection of periodic reports from the workshops, to be carried out by 
national consultants in cooperation with associations of technicians. 
Progress reports based on such monitoring should be prepared annually by 
the consultant and/or the National Ozone Units, in cooperation with the 
implementing agency, as provided for in Decision 31/48, and sufficient 
additional resources should be made available to allow for such follow-up 
and reporting work. 

 
Decision 45/54 

Following a discussion on the need to provide assistance to low-volume-consuming countries for 
the post-2007 period, the Executive Committee decided: 

(a) To urge bilateral and/or implementing agencies on behalf of low volume 
consuming countries without an approved terminal phase out management plan 
(TPMP) to submit TPMP proposals, on the understanding that: 

(i) TPMP project proposals should be in conformity with all relevant 
decisions taken by the Executive Committee; 

(ii) TPMP project proposals should contain, as a minimum, a commitment by 
the government concerned to the phased reduction and complete phase-out 
of the consumption of CFCs in the country according to a specific phase 
out schedule, which was at a minimum consistent with the Montreal 
Protocol’s control measures; 

(iii) No additional resources would be requested from the Multilateral Fund or 
bilateral and/or implementing agencies for activities related to the phase 
out of CFCs and other ODS where applicable; 

(iv) The government concerned would have flexibility in utilizing the 
resources available to address specific needs that might arise during 
project implementation to facilitate the smoothest possible phase-out of 
ODS; 

(v) Annual reporting on the implementation of the activities undertaken in the 
previous year, as well as a thorough and comprehensive work plan for the 
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implementation of the following year’s activities, would be mandatory; 
and 

(vi) The roles and responsibilities of the major national stakeholders, as well as 
the lead implementing agency and the cooperating agencies when 
applicable, must be defined; 

(b) That additional funding of up to US $30,000 could be requested for the 
preparation of a TPMP proposal on the understanding that up to US $10,000 of 
this funding could be earmarked for the bilateral and/or Implementing Agencies 
to report on the implementation and impact of the approved recovery and 
recycling programme, where applicable, and that this report should be integrated 
within the resulting TPMP proposal; 

(c) That future TPMP proposals for the post-2007 period might include requests for 
funding up to the levels indicated in the table below, on the understanding that 
individual project proposals would still need to demonstrate that the funding level 
was necessary to achieve complete phase-out of CFCs. Up to 20 per cent of 
approved funds should be used by the bilateral or implementing agency and/or 
country concerned to ensure comprehensive annual monitoring and reporting of 
the TPMP, including the recovery and recycling programme: 

CFC baseline
(ODP tonnes)

Funding level (US $)

<15 205,000 
15 to 30 295,000 
30 to 60 345,000 
60 to 120 520,000 

>120 565,000 
 
(d) To require, on an annual basis, verification of a randomly selected sample of 

approved TPMPs for low volume-consuming countries under implementation 
(i.e., 10 per cent of approved TPMPs). The costs associated with verification 
would be added to the relevant work programme of the lead implementing 
agency; and 

(e) To approve, on a case-by-case basis, up to US $30,000 for the preparation of a 
transitional strategy for CFC-MDIs in low-volume-consuming countries where 
the need for a strategy had been fully demonstrated and documented. 

 
Decision 49/6 

Following discussion of those modifications, the Executive Committee decided: 

(a) To recommend that National Ozone Units (NOUs) in planning and implementing 
refrigerant management plans and national or terminal phase-out plans consider, 
where feasible and in cooperation with other relevant government 
ministries/agencies: 
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(i) Updating and complementing ODS-related legislation where additional 
legal measures were needed and further specification of enforcement 
mechanisms had been identified, including, for example: 

- Banning the import and export of CFC-based second-hand 
refrigeration equipment; 

- Mandatory certification of technicians performing professional 
activities in refrigeration servicing; 

- Specification of a system of sanctions in cases of violation of legal 
regulations; 

- Improvement of the mechanisms for import and export quota 
allocations under the licensing system and the monitoring of their 
actual use; 

- Enhancement of cooperation between the NOU and the customs 
authorities; 

(ii) Upgrading the curriculum for technical training in refrigeration, where 
needed, and providing all training institutions with the latest relevant 
information with regard to the general application of good practices to 
significantly reduce usage of ODS and to promote the use of alternatives; 

(b) To request implementing and bilateral agencies, when implementing ongoing 
national phase-out plans and when planning new national phase-out plans, to take 
into consideration decision 41/100 for the recovery and recycling part of national 
phase-out plans, in particular the following paragraphs: 

(i) “Concentrating recovery and reuse of CFCs in large-size commercial and 
industrial installations and mobile air conditioning sectors, if significant 
numbers of CFC-12-based systems still existed and the availability of CFC 
was strongly reduced by the adoption of effective import control 
measures; 

(ii) Further exploring possibilities for facilitating cost-effective retrofitting 
and/or use of drop-in substitutes, possibly through incentive programmes; 

(iii) Becoming more selective in providing new recovery, and in particular 
recycling, equipment by: 

a. Establishing during project preparation a sounder estimate of the 
likely demand for recovery and recycling equipment; 

b. Delivering equipment to the country only against firm orders and 
with significant cost participation by the workshops for equipment 
provided, using locally-assembled machines to the extent possible; 

c. Procuring, delivering and distributing equipment in several stages, 
after reviewing the utilization of equipment delivered and verifying 
further demand; 
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d. Ensuring that adequate follow-up service and information was 
available to keep the recovery and recycling equipment in service; 

(iv) Monitoring the use of equipment and knowledge acquired by the 
beneficiaries, on an ongoing basis, through regular consultations and 
collection of periodic reports from the workshops, to be carried out by 
national consultants in cooperation with associations of technicians.  
Progress reports based on such monitoring should be prepared annually 
by the consultant and/or the National Ozone Units, in cooperation with the 
implementing agency, as provided in decision 31/48, and sufficient 
additional resources should be made available to allow for such follow-up 
and reporting work” (from decision 41/100); 

(c) To request bilateral and multilateral implementing agencies, in cooperation with 
the relevant national institutions: 

(vi) To base the training of technicians on a strategy combining theoretical 
training with practical exercises during seminars with limited numbers of 
participants, and assisting in upgrading the curriculum of technical 
training institutes for refrigeration servicing in countries where it had not 
yet been done;  

(vii) To pay full attention to safety aspects and the necessary modification or 
replacement of electrical components in countries where training in the 
use of hydrocarbons and particularly retrofitting was carried out; and 

(viii) To select carefully the type of refrigerant identifiers to be purchased, 
taking into account preferences for small portable units, suitable for 
identifying different types of refrigerants, and including a test phase, 
where feasible, before buying larger numbers.  Moreover, the 
administrative details of their distribution, usage and storage should be 
planned in advance in order to avoid delays and to increase the 
effectiveness of their use; 

(d) To request the Fund Secretariat, in cooperation with bilateral and multilateral 
implementing agencies, to develop recommendations for indicative lists of 
appropriate equipment for the main target groups and share information about 
competitive suppliers, including from Article 5 countries; and 

(e) To request the Fund Secretariat, in cooperation with bilateral and multilateral 
implementing agencies, to develop an appropriate reporting format for the 
tracking of cumulative progress achieved in the annual work programmes, 
summarizing in standardized overview tables the information requested in 
decision 47/50, with a view to simplifying and rationalizing the overall reporting 
requirements and to report back to the 51st Meeting of the Executive Committee.  
Such assessment should contain a “comparison of what had been planned in the 
previous annual tranche and what had been achieved.  The disbursement 
information should be provided cumulatively and data concerning actual or 
planned commitments could also be provided, as appropriate.  The information 
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should also specify how the relevant flexibility clause in the agreement was 
implemented and/or how to allocate unused funds from previous tranches” (from 
decision 47/50, subparagraph (b)(i)). 

- - - - 
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Annex III 
 

LIST OF EVALUATION QUESTIONS WITH REGARD TO ACTIVITIES UNDER 
TPMPS 

 
1. Legislation and customs 

(a) Is the licensing scheme fully operational and is it consistently applied? 

(b) Does it cover imports and exports of all ODS, including HCFCs? If not, how 
lengthy a process would it be to get them included? 

(c) Is the customs training now sustainable? Has national capacity been built up to 
continue the training? 

2. Training of technicians 

(a) Has the formation of an association in the refrigeration service sector been 
encouraged?  

(b) What support is given to the association by the NOU and what is the level of “buy 
in” by the associations? 

(c) What are the numbers of technicians trained, how effective was the training and is 
the training of technicians sustainable?  

(d) Have national vocational or training centres incorporated training modules into 
their curricula and developed the capacity to continue the training?  

(e) Has the curriculum been changed to reflect the Good Refrigerant Management 
Practices? 

(f) In countries with significant numbers of expatriate workers how is the training 
being conducted (language issues) and is it sustainable? 

(g) How is the informal sector of service technicians being identified and induced to 
participate in the training programme? Is a different modality of training, 
compared to the in-class and practical training normally given, being used or 
planned? 

(h) No RMP and TPMP can cover the training needs of all technicians. How is it 
foreseen to make further training activities financially sustainable? 

3. Recovery, recycling, reclaim and retrofit 

(a) Where recycling centres have been proposed and are active, what has been the 
service sector response to it?  

(b) How is the operating cost of the centre being covered? Approval of 
recovery/recycling for halon banking requires presentation of a business plan to 
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demonstrate the sustainability. Would a similar approach be meaningful for R&R 
operations in refrigeration servicing? 

(c) Has it been considered to cancel the plans for recycling centres and providing 
instead self purging recovery machines with built-in moisture and particle filters 
to a larger number of service companies dealing with commercial and industrial 
equipment?  

(d) Has the use of hand pumps and recovery bags been monitored after they were 
distributed, either through RMPs or TPMPs? Is there any benefit being seen by 
the service companies? 

(e) Some new TPMPs have proposed local assembly of recovery equipment. Has an 
economic analysis been done? How do the prices compare with imported 
equipment? Can they deal with multi-refrigerants (self purging) and do they have 
basic filters? 

(f) Are retrofit projects successful? What alternative refrigerants are being used?  

(g) What is the cost per item retrofitted (domestic refrigerators and freezers, small 
commercial refrigerators, MAC)?  

(h) Is the alternate refrigerant readily available? What is the price compared to CFC-
12?  

(i) Has experience available from several retrofitting projects implemented under 
RMPs, NPPs and TPMPs been considered? 

(j) Where reclaim equipment is proposed, can the equipment deal with CFC-12, 
HCFC-22, HFC-134a, etc.? 

(k) Where gas chromatographs are proposed to certify purity of refrigerant how is the 
cost of operation and consumables being covered?  

(l) Are purity standards readily available?  

(m) Have other alternatives such as sub-renting equipment from university 
laboratories or elsewhere been investigated? 

(n) How effective is the monitoring of the recovery/recycling/reclaim projects? Is 
regular and appropriate data being made available by the beneficiaries?  

(o) What is done if a beneficiary is not making use of the equipment?  

(p) What is done with regard to the disposal of unusable recovered ODS?  

- - - - 
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