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 الك المنخفضلدان ذات االستهوتنفيذها في البـــ) خاغت( نظرة عامة لخطط إدارة غازات التبريد -األولالمرفق 

 تنفيذ الـ خاغت في البلدان ذات االستهالك المنخفض)  أ (–المرفق الثاني 
 بيانات االمتثال للبلدان ذات االستهالك المنخفض) ب    ( 

 ان من غير ذات االستهالك المنخفض تنفيذ الـ خاغت في البلد-المرفق الثالث
  بيانات االمتثال للبلدان من غير ذات االستهالك المنخفض–المرفق الرابع 
 ........نظرة عامة إلى مشروعات االسترداد وإعادة التدوير المعتمدة خارج نطاق الـ خاغت) أ (-المرفق الخامس

 الـ خاغتنظرة عامة إلى مشروعات التدريب المعتمدة خارج نطاق )  ب     ( 
  مالحظات من دراسات الحاالت– تقييم الـ خاغت في البلدان التي تمت زيارتها –المرفق السادس 
 آثار إعادة تهيئة األجهزة المنزلية واألجهزة التجارية الصغيرة الستعمال غازات تبريد بديلة ) أ (–المرفق السابع 

 HCFCالتحويالت إلى مزيج من ) ب(
 ات تبريد هيدروآربونية التحويالت إلى غاز) ج(

  معلومات تقنية عن استرداد وإعادة تدوير واستصالح وتدمير وحفظ غازات التبريد–المرفق الثامن 
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 خلفية الموضوع  -أوًال

 :قرر االجتماع الحادي والثالثون للجنة التنفيذية ما يلي  -1

اال      "  ) أ( ن الوآ اعدة م وا ، بمس وطنيين أن يقوم ؤولي األوزون ال ن مس ب م ة ،  أن يطل ذة المعين ت المنف
د ،         ازات التبري ا لغ ط إدارته ن خط ة م ائج المتوقع ى اآلن والنت ذ حت وى والتنفي يم المحت تعراض وتقي باس
رر                   بالقياس إلى هدفها المتمثل في إزالة جميع االستهالك في قطاع خدمة التبريد ، وفقًا للجدول الزمني المق

 .في بروتوآول مونتريال 

ة التنف"  ) د( تقوم اللجن ام س ي ع ة ف رة  2005يذي ي الفت اعدة ف ن المس د م ى مزي ر إل اج األم ل يحت تعراض ه  بإس
ام  ة لع ن    2007الالحق ين م ت ، للتمك ك الوق ي ذل ا الصندوق ف ر فيه ن أن ينظ ي يمك اعدة الت ين المس  ، وتب

 ) .31/48المقرر "(االمتثال الكامل لمتطلبات اإلزالة المقررة في البروتوآول 

ل ال -2 امج عم ي برن ام ف يم لع د والتقي اندة  2003رص د لمس ازات التبري ط إدارة غ يم لخط راء تقي ع إج ن المتوق  ، م
ديها من          ا ل ذ م ق بتنفي ا يتعل االستعراض المزمع ، عن طريق تجميع دالئل تجريبية وتغذية مرتدة من البلدان المعنية باألمر ، فيم

 .خطط إدارة غازات التبريد 

ا وسانت     للجن 39قدم إلى االجتماع الـ      -3 اال وجامايك ة التنفيذية دراسة نظرية موسعة تتضمن دراسات قطرية عن غواتيم
يا ،  ة (لوتس ة     ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14الوثيق ي الوثيق ة ف ات المقدم ًا بالمعلوم ة علم ة التنفيذي ت اللجن ، وأحاط

UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14    د          ، شاملة ام بمزي يم المقترحة ونهج للقي  من التقييمات لخطط إدارة غازات          قضايا التقي
د  بان      ) خاغت (التبري ي الحس ذلك ف يأخذ آ يم س ن الرصد والتقي ؤول ع ر المس وم أن الموظف الكبي ن المفه ه م اس أن ى أس عل

ـا    ـالل اجتماعهـــــ ة خـ يم والمالي د والتقي ة للرص ة الفرعي اء اللجن دمها أعض ي يق ات الت ات واالقتراح التعليق
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/43 43 ، الفقرة. ( 

ًا               41إن الوثائق المقدمة إلى االجتماع الـ        -4 رًا تجميعي دة وتقري ة جدي ونظرًا  .  للجنة التنفيذية تتضمن سبع دراسات قطري
رة ، في                  ة األخي دأ إال في األون لضيق الوقت والميزانية ، فإن العدد الكبير من الخاغت المعتمدة ، وآذلك آون أن الـ خاغت لم تب

دان ذات االستهالك المنخفض               غير بلدان االستهالك المنخفض ، فإن        ى البل ًا عل ا من   ترآيز التقریر الحالي سيكون واقع ، بينم
ادم                      ام الق نخفض في الع ائج      . المقترح تقييم الـ خاغت وخطط اإلزالة لقطاع التبريد في بلدان غير االستهالك الم ر نت دم التقري ويق

ى إنجاز         مستخلصة ودراسات مستفادة     نخفض عل ـالك الم دان ذات االسته درة البل ز ق وتوصيات لتحسين فعالية الـ خاغت وتعزي
وأعد ذلك التقرير آبير االستشاريين .  في قطاع خدمة التبريد ، وبذلك يتم االمتثال ألحكام بروتوآول مونتـريال           CFCsإزالة الـ   

 . لرصد والتقييم ، ويتضمن إسهامات من استشاريين آخرين ، البروفسور استيفان موستو ، باإلشتراك مع آبير موظفي ا

 

 

 

 قضایا التقييم للدراسة الشاملة  ثانيًا 

ـ خاغت                       -5 يم ال ة الموسعة بشأن تقي ا في الدراسة النظري م تبينه إن قضايا التقييم للقيام بزيارات ميدانية أخرى ، والتي ت
 :، هي القضايا اآلتية ) من النص األنكليزي 12 و 11 صفحتا UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14الوثيقة (

تيراد ، يجرى    )أ( رخيص باالس ام للت ه ، نظ م يتضمن ، آموضوع أساسي في ريع مالئ د تش ل يوج ه
 تطبيقه وتشغيله ، دون حاالت تميع وتضارب قانونية ؟
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ع في إ                  )ب( ى التخفيض المتوق تيراد إل تاحة   هل أدى تطبيق اللوائح القانونية وحصص الترخيص باالس
ق                      دابير محددة للتطبي د تحقق ، هل اتخذت ت ذا التخفيض ق م يكن ه إذا ل ة ف المواد الخاضعة للرقاب

خ   ( ات إل ام بتفتيش يض الحصص ، القي تهالك ، تخف ى االس رض ضرائب عل رد ) ف ان ال إذا آ ؟ ف
 باإليجاب ، فما هي تلك التدابير وما هي نتائجها ؟

ات األسعار في       هل إسهم التشريع ونظام الترخيص باإل      )ج( ستيراد في إحداث تغير محسوس في عالق
ذلك هل اتخذت            األسواق ، بين المواد الخاضعة للرقابة والمواد المسموح بها ؟ فإذا لم يكن األمر آ

ة اإليجاب ،   CFCsتدابير للتأثير في عالقات األسعار المذآورة ، بتقييد الطلب على الـ         ، وفي حال
 ؟ما هي نوعية تلك التدابير 

دريب                         )د( تيراد ، وهل أسهم ت ى االس ود عل ق القي ى تحسين تطبي هل أدت برامج التدريب الجمرآي إل
ـ     ا      CFCsاألخصائيين على الممارسات الجّيدة في تخفيض إسهالك ال رد باإليجاب م ان ال إذا آ  ؟ ف

 هو مدى ذلك التخفيض وإذا آان الرد بالسلب فما هي المشكالت ؟

تعمال الف )ه( م االس ل ت ك   ه ل إسهمت تل دها وه م توري ي ت دوير الت ادة الت ترداد وإع دات االس ي لمع عل
دات ؟ وإذا      CFCsالمعدات في تخفيض استهالك الـ       ذه المع  ؟ فإذا آان الرد باإليجاب ما هو نوع ه

 آان الرد بالسلب فالمرجو بيان األسباب ؛

ية     )و( اندة سياس ن مس اه م ا تتلق ة وم دة األوزون الوطني يم أداء وح ع اإلدارات  تقي اون م املة التع  ، ش
 الحكومية األخرى ومع القطاع الخاص ؛

ما هو مدى موثوقية البيانات المتعلقة بإستهالك غازات التبريد ؟ وما هي مصادر المعلومات ؟ وما               )ز(
ذه المصادر   ة ه ي موثوقي ره  (ه ى آخ ون ، إل توردون ، الموزع ارك ، المس ات ) الجم ل البيان وه

ا  ن المص ة م ي    المقدم ا ه كة ، فم ن متماس م تك إذا ل كة أم متضاربة ؟ ف ات متماس ة بيان در المختلف
ن    وع  م ل ن ة بك ات المتعلق دار تفصيل البيان و مق ا ه اذا ؟ وم ا ولم وق به ن الوث ي يمك ات الت الجه
وق          اد نظام رصد موث غازات التبريد والمعدات المستعملة وفئة من يستعملونها ؟ وآيف يمكن إيج

  وبنتائج المشروعات ؟CFCستهالك الـ به فيما يتعلق بإ

 : إن قضايا التقييم التي أثارها أعضاء اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية هي  -6

ـ خاغت ، خصوصًا إذا                 )أ( ذ ورصد ال ما هو دور الوآاالت المنفذة والوآاالت الثنائية في إعداد وتنفي
 آانت عدة وآاالت ضالعة في هذه النشاط ؟

 المساعـدة التي تقدمها الوآاالت المنفذة والوآاالت الثنائية إلى وحدة األوزون الوطنية آافية ؟هل  )ب(

ـ         )ج( تعادة                   CFCsما هي أهمية سعر ال ات االس اء التحول وعملي ق بق دائلها لتحقي ى سعر ب اس إل  بالقي
 وإعادة التدوير ؟

ل الحصول ا  )د( ي مث وائح الت ى الل ا هي نظرة أصحاب المصلحة إل بة م هادة بالنس ى ش اري عل إلجب
 لألخصائيين ، وآيف يشارك أصحاب المصلحة في وضع تلك اللوائح ؟

  ؟ODS لغرض تشجيع إزالة CFCsآيف تستعمل الضريبية البيئية على  )ه(

ة                CFC ما هي الحاجة إلى مراآز استصالح الـ         )و( ل قطاع خدم ذه المراآز في تحوي  وما هو دور ه
 التبريد ؟

ة                    على أساس  -7 ئلة اآلتي ى األس ة أيضًا عل  ما تم تجميعه من معلومات حول القضايا المذآورة أعاله ، آان البد من اإلجاب
 : ذات الطابع األقرب إلى العمومية 
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هل إدخال الـ خاغت آمفهوم قد ساعد على تحقيق التزامن في األنشطة الفردية ؟ وهل جرت عملية           )أ(
 وهل تحسنت جودة  عمليات تحديث الـ خاغت ووضع خاغت        تعلم في البلدان وتعلم بصفة عامة ؟      

دابير                     ين الت جديدة بالقياس إلى الـ خاغت القديمة ؟ هل يمكن تحقيق مزيد من التحسين في التنسيق ب
 وفي تحقيق التزامن بينها ؟ 

ل آاف ،     ما هـي األشياء التي يحتاج األمر إليها باإلضافة إلى ما يوجد فعًال من تدابير ؟ هل التمو                 )ب( ي
دة                   وهو تمويل نهائي بالنسبة لجميع البلدان التي حصلت على تحديًث للـ خاغت أو على خاغت جدي

ـ   اع ال د االجتم غ    (31بع افي يبل ل إض ع تموي رر    % 50م ًا للمق ديم طبق ل الق ى التموي اس إل بالقي
ـ    ) 31/48 يض ال زيج صحيح إلدراك تخف طة م زيج األنش ل م ـ  % 85وه تهالك ال ن اس  CFCم
ال                2007لول عام   بح ر فع ه أث ل إضافي يكون ل د آل              ؟ وهل تموي ؟ أم هل من المفروض أن يزي

 قطر وحكومته والقطاع الخاص فيه من أنشطتهم ؟ أم هل ينبغي األخذ بتوليفة من آال األمرين ؟ 

ة ا           )ج( ة إلزال ة أو الخطط الوطني ة النهائي ـ خاغت أو خطط إدارة اإلزال ك لتحديثات ال ي ذل اذا يعن ـ م ل
CFC        دابير إضافية أم تتضمن  ؟ وهل الخطط األخيرة ال تزال أفضل تنسيقًا ؟ وهل هي تتضمن ت

 ؟2006 أو 2005بحلول عام  CFCفقط مزيدًا من التمويل مقابل اإللتزام بالتعجيل بإزالة الـ 

 مناقشات في اجتماعات الشبكات اإلقليمية وما ورد من استبيانات  -ثالثًا

دمت                عقدت عدة اجتما   -8 ـ خاغت ، وق يم ال ذ وتقي ام ، ناقشت تنفي ذا الع عات للشبكات اإلقليمية خالل النصف األول من ه
 : بيد أنه . بيانات محددة عن آل قطر ، تتباين من حيث آونها بيانات آاملة أو ناقصة 

 شبكات جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا )أ( 

ا في              شارآت آل من بنجالديش وآمبوديا وجمهورية الو الديمق         ال وسري النك ا ونيب ة الشعبية ومنغولي راطي
ـ خاغت             ى ال ة بشأن المواضيع              . اجتماع موضوعي في دّآا ترآز عل واد هام ة م ات المقدم وتضمنت الورق

واردة في          CFCالمختلفة المتعلقة بإزالة الـ     ود ال ع البن ى جمي م تجب عل ا ل ر أنه  في قطاع خدمة التبريد ، غي
ة با  ئلة المرفق ة األس ة قائم ة النظري ة (لدراس عة ) المكتبي ة (الموس الوثيق

UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14. ( 

 شبكة غرب آسيا )ب( 

جرت مناقشة في االجتماع المعقود بالبحرين ، واستعمل استبيان يشبه إلى حد بعيد االستبيان المرفق بالوثيقة                 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14 .     ة ع أوراق قطري بكة بتجمي ق الش ام منس اس   وق ى أس وم عل تق

 .االستبيان المذآور ، وأعد مقدمة تتعلق بالمنطقة آلها 

 شبكة أمريكا الالتينية  )ج( 

ا وشيلي             . عقدت مناقشات في اجتماع للشبكات في بوغوتا          ل وآوب وقد أجابت على االستبيان آل من البرازي
. كسيك وبنما وبراغواري وبيرو     وآولومبيا وآوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهندوراس والم      

 . غير أن التفاصيل ودرجة اآتمال المعلومات المقدمة تختلف 

 شبكة بلدان الكاريبي المتحدثة باألنكليزية  ) د(

يس ،                     تس ونيف د في سانت آي ذي عق ر ال اع األخي ة لالجتم وردت نظرة مقارنة بين معلومات األقطار آمتابع
 . ماع غرينايدا في العام الماضي الذي استكمل المناقشات المعقودة في اجت

 الشبكات األفريقية المتحدثة باألنكليزية وبالفرنسية  )ه( 
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عقدت مناقشات بين جماعات في اجتماع للبلدان المتكلمة باألنكليزية في أديس أبابا ثم مرة أخرى في اجتماع                  
 . استبيانات من هذا الفريق 4ولم ترد إال . مشترك في موريشيوس 

ة                       أن ال  -9 ارات ميداني ام بزي ارة للقي دان المخت ئلة محددة للبل معلومات الواردة تم تحليلها وأخذت في الحسبان عند إعداد أس
ات                             . إليها   ك البيان دم تل ه أن يق ذي تمت زيارت د ال ألوزون في البل ة ل . وفي حالة المعلومات الناقصة ، طلب من الوحدة الوطني

 . رير التجميعي واستعملت البيانات أيضًا إلعداد التق

 الزیارات الميدانية  -رابعًا

 :إن المعايير اآلتية المستعمـلة في تكوين عينة البلدان التي تمت زيارتها ، قد أشير إليها في الدراسة النظرية الموسعة  -10

 البلدان الممتثلة والبلدان غير الممتثلة ؛ )أ( 

 االستهالك العالي ؛البلدان ذات االستهالك المنخفض والبلدان ذات  )ب( 

ر          (البلدان الالساحلية والبلدان المفتوحة لوسائل الوصول إليها أو للتجارة العابرة            )ج( واردات غي ام لل وهو أمر ه
 وآذلك البلدان الكبيرة والبلدان الصغيرة ؛) المشروعة 

 بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينة وأوروبا والشرق األوسط ؛ )د( 

دان ذات )ه( ديها ،   بل د ل ازات التبري بة لخطط إدارة غ اين بالنس ل متب م للتموي ة وذات حج ة متباين واريخ موافق  ت
  .CFCوبلدان أخرى لديها خطة ختامية لإلزالة أو خطة وطنية إلزالة الـ 

 .الـ خاغت التي تقوم بتنفيذها وآاالت مختلفة  )و( 

ة     -11 دان المبني ار البل ي اختي ايير ف ع المع ق جمي م تطبي دان ذات     ت ى البل ًا عل ان واقع ز آ دا أن الترآي ا ع ي ، فيم ا يل  فيم
د                    . االستهالك المنخفض    اع الشبكة ق دونيا ، إذا أن اجتم ة آانت مق والبلد الوحيد من غير أصحاب االستهالك المنخفض في العين

ـ  بيد أن مقدونيا بلد صغير أيضًا من حيث حجمه الجغرافي واستهالآه من . عقد في ذلك البلد   د     CFCال ة التبري .  في قطاع خدم
ارة عدد                        ا يقتضي زي ة ، مم وبالترآيز على بلدان االستهالك المنخفض ، آانت العينة أقرب إلى اإلنسجام بين عناصرها المختلف

 . أقل من البلدان في سبيل التوصل إلى نتائج ذات صفة تمثيلية 

ة         إن البلدان السبعة التالية تمت زيارتها ، باإلضافة    -12 ا ألغراض الدراسة  النظري ي سبقت زيارته ة الت دان الثالث إلى البل
 :الموسعة 

وفمبر     : البحرين ي ن ت ف نخفض ، وتم تهالك الم دان ذات االس ن البل ـي م ـ خاغت  1998وه ى ال ة عل  الموافق
ـ خاغت     ك ال ذ تل وم اليونيب بتنفي ا ، ويق ايو  . الخاصة به ي م م ف ترداد  1997وت اد مشروع اس  اعتم

ذة          وإعا ة      . دة تدوير ، وآان اليونئديبي هو الوآالة المنف ة معلومات قيم دمت وحدة األوزون الوطني وق
ـ                         ذ ال ق بتنفي ا يتعل ة فيم في استبيان تم ملؤه بعد اجتماع الشبكة ، والبلد هو أشد البلدان تقدمًا في المنطق

 . خاغت 

ـ          وهي من بلدان االستهالك المنخفض ، وتمت الموافقة على ال          :غانا اع ال ـ خاغت الخاصة بها في االجتم
رر 32 ع المق يًا م ديبي ،  31/48 تمش ذها اليوئن وم بتنفي افز وأنشطة للرصد يق امج ح امًال برن  ، ش

م                    دوير ، ت ادة ت دريب مبكر ومشروعات استرداد وإع ذه اليونيب ، وت وم بتنفي وتدريب جمرآي يق
 . بلد  ، آما تم تحديث دراسة حالة هذا ال2000تقييمها في عام 

ه                            : مقدونيا ا في يولي ـ خاغت الخاصة به ى ال ة عل نخفض وتمت الموافق دان االستهالك الم وهي من غير بل
د                          1999 ه نظام رصد جي ة ، ول دم بخطى طيب د يتق د  .  ، والوآالة المنفذه هي اليونيدو ، وهي بل وق

  . 2003  أآتوبر9 إلى 6تمت زيارته بمناسبة االجتماع اإلقليمي للشبكات المعقود من 
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ـ                    :موريشيوس  اع ال وهي من بلدان االستهالك المنخفض ، وتمت الموافقة على الـ خاغت الخاصة بها في االجتم
ة             14 آجزء من مشروع يتعلق بالـ خاغت لـ         26 ذ هيئ ة ، وقامت بالتنفي  بلدًا افريقيًا تتكلم باألنكليزي

GTZ     بتمبر  29يمي المشترك للشبكات من      األلمانية ، وتمت زيارة البلد بمناسبة االجتماع اإلقل  س
  .CFCوهذا البلد متقدم بخطوات طيبة فيما يتعلق بإزالة الـ  . 2003 أآتوبر 2إلى 

ـ             :بيرو   27هو من بلدان االستهالك المنخفض ، وتمت الموافقة على الـ خاغت الخاص به في االجتماع ال
ـ     ، ويقوم اليونيب بتنفيذها ، وتمت الموافقة على مشروع         اع ال دوير في االجتم االسترداد وإعادة الت

  .2001 ونفذ المشروع اليوئنديبي ، وأتم المشروع في ديسمبر 19

ـ              :السنغال  وهي من بلدان االستهالك المنخفض وقد تمت الموافقة على الـ خاغت الخاصة بها في االجتماع ال
ذها     ، شامًال تنفي 31/48 للجنة التنفيذية ، تمشيًا مع المقرر        33 دوير تنف ادة الت ذ خطة لالسترداد وإع

ع مشروع  دو وترصدها اليونيب ، م ة  " hydrocarbon demo" اليوني را ، متابع ه سويس نفذت
اك   دو، وهن ه اليوني دوير نفذت ادة الت ترداد وإع ذها اليونيب ومشروع لالس ابقة نف دريب س رامج ت لب

ام    ي ع ذي جرى ف يم ال ة للتقي ة قطري ة حال دري2000دراس ادة  للت ترداد وإع روعات االس ب ومش
 . التدوير ، تم تحديثها 

 1999وهي من بلدان االستهالك المنخفض ، وتمت الموافقة على الـ خاغت الخاصة به في مارس                 :أورغواي 
ه                  رر      2001، وآانت آندا هي الوآالة المنفذة ، واعتمد تحديث الخطة في يولي ًا للمق  ،  31/48 وفق

ذت  ان المنف ت الوآالت ة وخاضع    وآان وات طيب دم بخط د متق ي بل ب ، وه ديبي واليوني ا اليوئن ان هم
ه  دت في ب ، وعق ن  6لرصد طي امج م ه برن ة ، وفي وارد الهيدروآربوني تعمال الم ول اس  ورش ح

ادة       2000الحوافز ؛ وهناك دراسة حالة قطرية في تقييم عام            لمشروعات التدريب واالسترداد وإع
  . التدوير ، وهي دراسة تم تحديثها

ذ               -13 خالل زيارات لهذه البلدان ، تمت لقاءات مع وحدة األوزون الوطنية وأصحاب المصلحة الضالعين في تصميم وتنفي
ة الصغيرة                    ذلك ورش الخدم د استكملت    . الـ خاغت ، ومنهم إدارات حكومية أخرى وممثلون للقطاع الصناعي والتجاري وآ وق

ن اال  تمدة م ات المس ات المعلوم ك المناقش روعات   تل اس رصد المش ى أس ة عل ارير القائم ودة والتق ت . ستقصاءات الموج وآان
ًا من                    المساندة من جانب وحدة األوزون الوطنية والتعاون من جانب آال الجمهور والمصادر الخاصة للمعلومات ، مرضية تمام

 .جانب معظم البلدان التى تمت زيارتها 

ة ل          -14 ي ووجهت                    إن الدراسات القطرية تغطي نظرة  عام ا والمشكالت الت م التوصل إليه ي ت ائج الت دابير المتخذة والنت لت
ه     د تمت زيارت ل بل ددة الخاصة بك مات المح ن التفصيل الس د م ات بمزي م تصف الدراس ة ، ث ادرات المزمع ات . والمب ودراس

ائج المستخلصة                     ه تلخيص للنت ذي في ا         وتل . الحاالت هذه هي أساس التقرير التجميعي الحالي ، ال ك الدراسات متاحة لمن يطلبه
دد األطراف    ى وب الصندوق المتع ة عل ا هي متاح ى ورق ، آم ة عل خة مطبوع ى صورة نس م ) UNMFS(عل ي القس  ، 2ف

ا       .  للجنة التنفيذية ، تقارير التقييم       41االجتماع الـ    دو وألماني ووردت تعليقات على مشاريع التقارير من آل من اليوئنديبي واليوني
 .  والسويد؛ وقد أخذت هذه التعليقات في الحسبان عند صياغة النصوص النهائية ومقدونيا

 نهج شامل مستعمل في التحليل  -خامسًا

ر             -15 ة ، يتجاوز الكثي دة من العوامل المتداخل إن أداء الـ خاغت ، من حيث الوقع الذي أحدثته ، أمر يرتهن بمجموعة معق
ة               منها نطاق المشروعات الفردية التي جرى       تطبيقها بموجب الخطة ، ولذا فإن التقييم يقتضي تحليل جميع العوامل المحددة للحال

ـ       . القائمة والمسؤولة عن النجاح أو الفشل        وعلى أساس البحث النظري المتاح ودراسات الحاالت والخبراء والخبرات في تنفيذ ال
 : آلتية للعوامل المؤثرة  ، يمكن تمييز الفئات الرئيسية ا5خاغت في عدد من بلدان المادة 

 المساندة السياسية لوحدة األوزون الوطنية ، والكفاءة الذاتية لتلك الوحدة ؛ )أ( 

ة          –التشريع والتطبيق الفعاالن للوائح القانونية ؛شاملة        )ب(  ة مرآزي ه أهمي أمر ل اءة إلصدار         – آ  نظام يعمل بكف
 التراخيص ؛
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 اد البديلة ؛والمو CFCsعالقات األسعار بين الـ  )ج( 

 ؛) خصوصًا المستوردين وقطاع الخدمة(التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة ،  )و( 

 ).مثًال مستوى الدخل ، التنمية االقتصادية (العوامل الخارجية  )ه( 

روابط                         -16 ر مستطاع ألن الظروف وال ى النجاح أمر غي أثير عل ا  إن ترتيب هذه العوامل وفقًا ألهميتها النسبية في الت  فيم
دان                      . بينها أمر شديد االختالف في البلدان الفردية         ردي ، وهي بل دخل الف د بسرعة لل الي والمتزاي دان ذات المستوى الع ي البل فف

تيرادها   CFC والمعدات األخرى الخالية من الـ CFCجديدة بصفة عامة ، فإن السيارات الجديدة الخالية من الـ            ثًال  ( يجرى اس م
يوس  ي موريش دات    بينم) ف تورد مع زال تس و ، ال ت دل النم ي مع ة االقتصادية ، وف ي التنمي توى أخفض ف دان ذات مس ي بل ا ف

 ) .مثًال في أفريقيا الغربية  (CFCمستعملة ، سبق أن استعملها مالك واحد أو مالكان أثنان ، متتابعان ، وهي معدات تعمل بالـ 

فمثًال جهود تحديد آميات إزالة . مكونات وحيدة في برنامج معقد ال يمكن أن يعزى إلى     CFCإن تخفيض استهالك الـ      -17
دم أو                                  CFCالـ   ا ، ألن التق اع به ائج يسهل االقتن ى نت ؤدي إل دوير ال ت ادة الت دريب الجمرآي أو أنشطة االسترداد وإع  نتيجة للت

ى    لبية ، عل ة أو س ن إيجابي ؤثرة ، م ل الم ن العوام ة م لة الكامل ى السلس دان عل ل يعتم ة الفش ة اإلزال ي .  عملي ل ه ذه العوام وه
العالقات في أسعار السوق ، واإللتزام السياسي وفعالية تطبيق القوانين وأداء وحدة األوزون ودرجة توثق التعاون مع الشرآات         

ا  . الصناعية والتجارية ، وبعض الشروط األخرى        ة  ومن الواضح أنه لن يكون من المنطقي تمامًا القيام بإعادة عمليات إع دة تهيئ
ـ     دائلها     CFCsأو بأنشطة استعاضة عندما تكون الواردات غير خاضعة ألية قيود ، وحيث ال تزال ال ر من ب د  .  أرخص بكثي وق

دما ينطوى األمر                       ة ، عن ة اإلزال ؤثر في عملي ي ت ع العوامل ذات الصلة الت يًال لجمي استعمل األخذ بنهج شامل ، وهو يشمل تحل
 . وتقييم برامج أو مشروعات محددة على تصميم وإعداد وتنفيذ 

ه               22/24وفقًا للمقرر    -18 ذ يوني ، ينبغي  1997 ، الصادر عن اللجنة التنفيذية إن مشروعات االسترداد وإعادة التدوير ، من
ك المشروعات             تدامة تل ة اس دريب الجمرآي ل     . أن تنفذ فقط بعد تطبيق حوافز أو تدابير تنظيمية في سبيل آفال إن الت ذلك ف ن وآ

ذه          . ينظم قبل تطبيق لوائح االستيراد       د من تنفي ذي الب ولذا فإن التشريع المالئم هو الشرط المسبق المناسب واألول واألساسي ال
ـ             . إذا إريد تنفيذ الـ خاغت       وتمت الموافقة على خاغت الحقة أو تحديثات للـ خاغت بشروط تقتضي مستويات دنيا من األسعار لل

CFC  لـ  أو أسعار مماثلة لCFC ـ  .  وبدائلها ، قبل إمكان تنفيذ المشروعات الفرعية رغم من    38وقد أيد ذلك االجتماع ال ى ال  عل
ى الحل    . CFC آانت قد أعربت عن مصاعب في آفالة مستوى معين من أسعار الـ    5أن بعض البلدان المادة      ولذا تم التوصل إل

ابقة ، ينبغي إالً         : الوسط آآتي    ررات الس تم وضع                تمشيًا مع المق ى أن ي ـ خاغت إل دوير في ال ادة الت دأ عنصر االسترداد وإع  يب
ـ     CFCوتطبيق التشريع الذي يراقب استيراد الـ        ة لل  CFCs إلى أن يتم اتخاذ التدابير التي تكفل التماثل بين أسعار السوق المحلي

 ) .2) (أ (38/38المقرر  (ODSوغازات التبريد الخالية من الـ 

 .شروط المفروضة في وقت الموافقة ثم التعاقب المنطقي للتدابير المختلفة هما جزء هام من التحليل والوفاء بال -19

 نظرة عامة إلى الـ خاغت واالمتثال في البلدان ذات االستهالك المنخفض  -سادسًا 

 خطة  21اغت و خ32 خاغت ، وتحديث   47مشروعًا داخلة في    279، تمت الموافقة على عدد إجمالي قدره        1997منذ   -20
دًا  73 من هذه المشروعات تخص   212وهناك .  بلدًا 92 في قطاع خدمة التبريد في CFCإزالة وطنية أو ختامية ، إلزالة الـ    بل
نخفض ، و        ا           66من ذات االستهالك الم د أتمت ، منه نخفض           52 مشروعًا ق دان ذات االستهالك الم الي    .  في البل والحجم اإلجم

ذه   )  مليون دوالر أمريكي 0.8 $زائدًا مشروعًا عالميًا واحدًا بمبلغ (مليون دوالر أمريكي  $ 25.7للتمويل المعتمد آان  ومن ه
 $ آان قد تم صرف 2002وحتى نهاية عام . مليون دوالر أمريكي للبلدان ذات االستهالك المنخفض  15.7$األرقام آان هناك 

 ) .1أنظر الجدول ( للبلدان ذات االستهالك المنخفض يكيمليون دوالر أمر 6.6 $ منها مليون دوالر أمريكي 10.8
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 1الجدول 

 )للبلدان ذات االستهالك المنخفض والبلدان ذات االستهالك غير المنخفض(الموافقات على مشروعات خاغت وتنفيذها 
األموال 

المصروفة 
)دوالر أمریكي(  

مجموع األموال المعتمدة 
دوالر (شاملة التصحيحات 
)أمریكي  

لمشروعات التي عدد ا
 إتمت 

عدد المشروعات 
)1(المعتمدة   

عدد البلدان المعتمدة   الوضع القائم 

599.785 6  021.724 16  52 217 74 بلدان ذات استهالك 
 منخفض

235.257 4  727.072 9  14 61 18 ذات استهالك غير 
 منخفض

835.042 10  796 748 25  66 278 92  المجموع
.ي واحد باستبعاد مشروع عالم) 1(  

م                          1997قبل عام    -21 دريب ، وت رامج الت دوير وب ادة الت د من مشروعات االسترداد وإع ى العدي  آانت قد تمت الموافقة عل
ى         . تنفيذها   ة عل د تمت الموافق ة              30وق دوير تستهدف إزال ادة الت غ     ODP طن    439 مشروعًا لالسترداد وإع ل بل  4.4$ وبتموي

ام           مليون دوالر أمريكي قد اعتمدت للب       في  1997لدان ذات االستهالك المنخفض خارج الـ خاغت،  مما يعني أن ذلك آان قبل ع
اك أيضًا . معظم الحاالت  ان هن ة 12وآ تهدف إزال دريبيًا تس غ ODP طن 118.5 مشروعًا ت ل يبل م تموي ون  0.7$ وبحج ملي

ات           . دوالر أمريكي  ط               وهذه اإلزالة قد أنجزت بالكامل تقريبًا حسبما جاءت البيان اك فق ا هن ذه المشروعات ، بينم  343.1 عن ه
ذلك أنظر    ) 9 و   8أنظر المرفق األول ، الجدولين      ( لمشروعات االسترداد وإعادة التدوير قد ذآر أنها إزيلت فعًال           ODPطن   وآ

 . البيانات المحددة لكل بلد في المرفق الخامس 

ا       5.4$ مشروعًا بمبلغ    82إن البلدان ذات االستهالك المنخفض في أفريقيا حصلت على           -22 ون دوالر أمريكي ، تعقبه ملي
ـ      اريبي ب ة والك ا الالتيني غ    66منطقة أمريك ون دوالر أمريكي   4.7$ مشروعًا وبمبل ادئ    ملي يا واله م آس غ    57( ث  مشروعًا بمبل

ذ     وتمت الموافقة   ) . مليون دوالر أمريكي   1.1$ مشروعًا بمبلغ    12(وأوروبا  ) مليون دوالر أمريكي   $4.8  86لليونيب على تنفي
 ) .16(واليونيدو ) 43(، واليوئنديبي ) 72(مشروعًا تعقبه الوآاالت الثنائية 

 شهرًا ، بينما توجد تسعة 24- 13 التي إتمت حدثت فيها تأخيرات تتراوح بين        52 مشروعًا من المشروعات الـ      24إن   -23
أخير     ا الت اوز فيه روعات تج ى ال  25مش اد عل هرًا ، باالعتم ام        ش ًال لإلتم دة أص واريخ المعتم ًال والت ة أص واريخ المزمع . ت

ـ   اع ال د االجتم دل بع يط المع تعمال التخط ي  22وبإس ام ه ت األرق ة ، آان ة التنفيذي والي 8 و 16 ، للجن ى الت .  مشروعات ، عل
د    رة ، إذ يوج االت آثي ي ح ددًا ف د ع ة أش روعات الجاري ي المش أخيرات ف ن 24والت روعًا م ر165 مش أخيرات  مش ا ت وعًا فيه

ين  راوح ب غ 44 شهرًا ، و24-13تت أخيرات تبل ا ت د 25 مشروعًا فيه ة بمختلف المشروعات ، .  شهرًا أو تزي ام المتعلق واألرق
 .  مشروعًا 37 و 21باالعتماد على التواريخ المنقحة والمزمعة لإلتمام ، هي 

تمدة وللمشروعات الفرعية ، ولألموال المعتمدة والمصروفة ،         يتضمن نظرة عامة للتواريخ المع    ) أ(إن المـرفق الثاني     -24
نخفض              دان االستهالك الم ـ   . وأهداف اإلزالة بالنسبة لكل بلد من بل ة ال ادة      ODSوإزال ق بمشروع االسترداد وإع ة تتعل  المزمع

دوير  الي   . الت درها اإلجم الغ ق ة الب ة الفعلي ن 132.0واإلزال ـ  ODP ط بة ل رت بالنس د ذآ ر11 ق ـادة  مش ترداد وإعــ وعًا لالس
ى           اس إل نخفض ، بالقي دان ذات االستهالك الم د في البل  طن   132.9التدوير قد تم إنجازها ، بموجب خطط إدارة غازات التبري

ODP ونظرًا لضغف تجميع البيانات وتبليغها بشأن أنشطة االسترداد وإعادة التدوير ، وهي بيانات موصوفة بمزيد من                .  مزمعة
رة     التفصيل   ى دراسات الحاالت            33في الفق ة إل اه وفي النظرة العام ه      ) أنظر المرفق السادس   ( أدن رقم مشكوك في ذا ال إن ه . ف

وباإلضافة إلى ذلك فإنه ال يتضمن اإلزالة المتعلقة بتدابير أخرى مثل تدريب األخصائيين ومسؤولي الجمارك ، وآذلك التشريع                   
 . ، وإن يكن تحديد مقدار اإلزالة  أمرًا صعبًا الذي يمكن أن يسفر عن إزالة أآبر قدرًا 

ال           -25 ق االمتث ـ خاغت في تحقي ين إسهامات ال . إن عدم موثوقية بيانات اإلزالة المتصلة بالـ خاغت تجعل من الصعب تب
و                              ا تك رًا م ل آثي ـ خاغت هي األدوات الرئيسية ب ا ال نخفض تكون فيه ن األدوات  وعلى الرغم من أن البلدان ذات االستهالك الم

ائج                                ؤثر في النت رًا من العوامل األخرى ت . الوحيدة للسير قدمًا في اإلزالة ، فإن عالقة السببية ليست عالقة واضحة ، إذا أن آثي
دان ذات االستهالك       ) ب(فالمرفق الثاني    ـ خاغت والمشروعات األخرى للبل يعطى نظرة عامة إلى اإلزالة المعتمدة من خالل ال

ة      % 50ن البلدان المطلوب فيها اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق هدف التجميد ، وهدف الـ               المنخفض ، ويبي   م الخطوات الالحق ث
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ـ             ). وهي مظللة في الجدول    (بشأن التخفيض    ين المرفق أيضًا أخر استهالك لل د لقطاع               CFCويب ه من جانب البل غ عن م التبلي  ت
 .ن محددًا في البيانات التي تلقتها أمانة الصندوق خدمة التبريد ، على أن ذلك األمر آثيرًا ما ال يكو

نخفض ، في                 -26 ر ذات االستهالك الم دان من غي ة أيضًا بالنسبة للبل ات النظرة العام في سبيل إتمام الصورة أوردت بيان
 . المرفقين الثالث والرابع 

 في البلدان التي جرت زیارتها تقييم مقارن للنتائج المنجزة وللعوامل التي تؤثر في أداء الـ خاغت  -سابعًا

ـ             -27 ؤثر في أداء ال ي ت يتضمن الجدول الوارد في المرفق السادس تقييمًا مقارنًا لنتائج الـ خاغت والعوامل ذات الصلة الت
ا    رت زياته ي ج دان الت ي البل ـ خاغت     . خاغت ف ي ال ة ف منية داخل ي عناصر ض ل ه ذه العوام دريب (وبعض ه ريع ، ت التش

دوير ، الرصد                        األخصائيين و  ادة الت دات االسترداد وإع د مع تيراد ، توري راخيص باالس ارك ، وإصدار الت ا  ) مسؤولي الجم بينم
تلعب في المعتاد دورًا هامًا بشأن النتائج والفعالية في  ) المساندة السياسية ، تطبيق القانون(توجد عوامل أخرى خارجية ومتغيرة   

رامج     ذه العوام       . تلك الب ين ه رابط ب ال في الوقت الحاضر وفي                       والت ة المطاف ، مدى االمتث ذي يحدد ، في خاتم ا هو ال ل آله
 . المستقبل 

ادة                -28 دان الم ع بل ة لجمي ا ذات صفة تمثيلي ا ال يمكن اعتباره ع    . 5أن تجارب بعضة بلدان التي تمت زيارته د أن الواق بي
و الشرآات الخاصة من صناعية               واألرقام والمشكالت التي ذآرتها وحدات األوزون الوطنية التي جر         ا ممثل ا وذآره ت زيارته

ة                         ة باألنكليزي اريبي المتكلم دان الك ائهم في اجتماعات الشبكات ، في بل م لق ذين ت ا مسؤولو األوزون ال ذلك ذآره وتجارية ، وآ
ى         والبلدان األفريقية المتكلمة باألنكليزية والمتكلمة بالفرنسية ، وبلدان أوروبا الشرقية وبلدان آسي            ه عل ا الوسطى ، توحي آلها بأن

ـ خاغت ،                                    ذ ال ه توجد مشكالت ووجوه ضعف في تنفي ا سبق أن ذآر أعاله ، إال أن د ، آم الرغم من الفروقات الخاصة بكل بل
ارات             اطق والق ًا أو      . وتتشابه آثيرًا بين بلدان االستهالك المنخفض الموجودة في مختلف المن ؤثر ، إيجاب ي ت وبشأن العوامل الت

ـ                         س  39لبًا ، في أداء الـ خاغت ، لوحظ ما يلي ، وهي مالحظات تستكمل نتائج الدراسة النظرية الموسعة المقدمة إلى االجتماع ال
 ) .UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14الوثيقة (للجنة التنفيذية 

 في  CFCخفيض استهالك الـ يمكن أن يتم التحقق من الـ خاغت قد لعبت دورًا حاسمًا في تنسيق األنشطة الرامية إلى ت      -29
ام                . قطاع الخدمة وفي تعجيل عملية اإلزالة        ول ع د بحل ى   1999إن معظم البلدان التي جرت زيارتها قد امتثلت لهدف التجمي  عل

ود         .  في بعض البلدان     1997/1998 في   CFCالرغم من الزيادات في استهالك الـ        وحتى في حالة واحدة لعدم االمتثال بذلت جه
ـ     . لوفاء بالهدف المنشود من الـ خاغت     متنامية ل  م إنجاز تخفيض ال دونيا، وموريشيوس،    % (50وفي ست حاالت ت ا، مق جامايك

ي تسهم     ). ، أنظر النظرة العامة في الجدول الموجود في المرفق السادس           )وسانت لوتسيا، السنغال، أورغواي      م العوامل الت وأه
ـ         في تخصيص ذلك التقدم هي تطبيق التشريع وفرض      واردات تخفض من إتاحة ال ى ال ات صارمة عل دريب  CFCرقاب  ، والت

ين     . الوافي لمسؤولي الجمارك وأخصائي التبريد     ق ب اون وثي اك تع وفي جميع البلدان التي أبلغ أن هذا التقدم تحقق فيها ، آان هن
 ) رش المستوردين ، الموزعين ، الو(وحدة األوزون الوطنيةوأصحاب المصلحة في القطاع الخاص 

ات السياسية ،                    .اإللتزام السياسي    -30 أعلى األولوي على الرغم من أنه ، في معظم البلدان النامية ال تتعلق قضية األوزون ب
وي                  زام ق اد إلت ال هو في المعت رتهن     . إال أن االلتزام باإلمتثال لإللتزامات الناشئة عن بروتوآول مونتري زام ي ذا اإللت ر أن ه غي

ة وبتطويرات سياسية أخرى             أيضًا بفترات االن   ي جرت             . تخاب وبالتغيرات في الحكوم دان الت ع البل ة جمي ل في حال ى األق وعل
 ).أنظر أدناه(زيارتها ، إن اإللتزام بتلك اإللتزامات موجود ، بيد أن عملية التشريع تأخذ وقتًا طويًال في بعض البلدان 

ة       -31 ك بسبب          أن وحدات األوزون ا .قدرة وحدات األوزون الوطني ة وذل دات الكافي ة مزودة بالمع ة هي بصفة عام لوطني
ز المؤسسي                    ا من مشروعات التعزي ي تتلقاه اندة الت ع     . المرافق التي توفرها الحكومات ، وأيضًا بسبب المس ه ، في جمي د أن بي

املين             ا . الحاالت تقريبًا ، أبديت شكوي بشأن الموارد من الع دًا            فالع دد ج اد محدودي الع ون في المعت  أو 1أخصائي  (ملون يكون
ا هي الحال في                             ) أخصائيان   ة األخرى، آم ة الدولي ات البيئي املون أيضًا مع االتفاقي انوا يتع ومرهقون بالعمل ، خصوصًا إذا آ

دان من الصندوق                     ك البل اه تل ي تتلق ل الت دد األطراف وفي بعض     أحيان آثيرة في البلدان الصغيرة ، على الرغم من التموي  المتع
ا  (الحاالت تم استخدام خبراء استشاريين وطنين     ى األداء          ) مثًال في غان ة عل دة نصف الوقت ، وهو أمر يساعد مساعدة فعال لم

لحة          حاب المص تظم بأص ال المن ؤون االتص ي إدارة ش ًا ف ة ، خصوص دات األوزون الوطني امل لوح دة  . الش ب أداء وح ويلع
ـ خاغت                 األوزون الوطنية د   ذل في نطاق ال ي تب املين في     . ورًا رئيسيًا في تخطيط وتنفيذ ورقابة األنشطة الت يس مستوى الع ول

الترتيب الهرمي الرسمي لهيكل اإلدارة هو الذي يؤثر تأثيرًا حاسمًا في مدى ما يحرز من نجاح أو فشل ، وإنما ما يؤثر فعًال هو                      
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ى                التفاني المهني والدراية التقنية أداء األد      ذين يسيطرون عل ارة وآذلك االستمرارية في شغل المنصب واالتصاالت بالرؤساء ال
 . العاملين 

اون في بعض الحاالت موجودة مع أصحاب المصلحة                     .التعاون مع أصحاب المصلحة      -32 ة والتع  إن اتصاالت المنتظم
ا ، والسنغال     (ي مثل اإلدارات الحكومية والشرآات والورش ، حتى في ما يسمى القطاع غير الرسم             دونيا ، وجامايك مثًال في مق

ألوزون              ) . ، وغانا    ة ل ة وطني بينما تكون هذه االتصاالت في حاالت أخرى أشد صعوبة إما ألنه ال توجد جمعيات أو لجان مهني
ي البحرين ( ثًال ف رو, م د ) وبي زءًا صغيرًا من قطاع التبري ل ج ا تمث ات إنم ذه الجمعي ة ومن الواض. أو بسبب أن ه ح أن مهم

االتصال المنتظم بأصحاب المصلحة في القطاع الخاص هي أمر أيسر بكثير في البلدان الصغيرة بالقياس إلى البلدان ذات الحجم                   
ـ            . الجغرافي الكبير والمستوى العالي من التعقيد الهيكلي         ة ال ة إزال بيد أن االشراك النشط والجيد التنظيم للقطاع الخاص في عملي

CFC  ه ويستمر   .  أحد العناصر الرئيسية لتحقيق االمتثال وللتنفيذ الناجح للـ خاغت      قد تبدي فيبدأ ذلك بإعداد الـ خاغت أو بتحديث
ل                 التبليغ عن االتجاهات وأنشطة التحوي في سن التشريع وتنفيذ التدريب واألنشطة األخرى ويشمل قيام الجمعيات أو الشرآات ب

ة             وهذا التبليغ ه  ) في مجال االستهالك     د ذآر وجود    . و أحد المصادر الرئيسية للمعلومات بالنسبة لوحدات األوزون الوطني وق
 . مشكالت في التنسيق خصوصًا في البلدان التي يعمل فيها قطاع خدمة آبير وغير خاضع للرقابة 

ـ     . التشریع   -33 دا   (ODSفي معظم البلدان التي جرت زيارتها تقريبًا يوجد تشريع يتعلق بال ا ع ـ أوراغوي   فيم ذا  ) ال ، وه
يا     انت لوتش ي س ال ف ي الح ا ه أخير آم ن الت نوات م د س ًا بع اء أحيان د ج ام إلصدار  . التواج ود نظ و وج زي ه زء المرآ والج

وائح ويجرى    . CFCالتراخيص باإلستيراد ، مع تخصيص حصص لمستوردي الـ   وفي بعض البلدان يجرى وضع مزيد من الل
ا       (زالة  تكييفها لتتمشى مع متطلبات اإل     ا، وجامايك ثًال في غان دونيا  , م ة إلدارة        ) ومق ا خطة ختامي ي يوجد فيه دان الت وبشأن البل

ل              (اإلزالة معتمدة ، وجدول زمني معجل لتخفيض حصص االستيراد           ا مث يس فيه ي ل رو الت مثًال موريشيوس وجامايكا وأيضًا بي
هائية لالمتثال لبروتوآول مونتريال في دور اإلعداد أو ال تزال تنتظر            وآون أن عدة بلدان ال تزال فيها اللوائح الن        ) . تلك الخطة   

يا    (تعديالت إنما هو أمر مرده إلى أن التشريع ، خصوصًا في بلدان يجرى فيها تحول سياسي واقتصادي          ا وآس مثل شرق أوروب
ية حساسة ) الوسطى  و قضية سياس ذا التشريع ه ا ه ًا وتنفي.إنم ة قانون وائح ملزم ال ل اإلدارة وإدخ ط ب يس فق رتهن ل ر ي ذها أم

أثير المصالح الصناعية أو              درجات لت اوت ال د تكون ذات حساسية متف ي ق السياسية للحكومات وإنما أيضًا بتكوين البرلمانات الت
ـ             . التجارية   ام لتحر       ODSوبعض البلدان تواجه أيضًا صعوبات في أدخال قيود تجارية على ال امج ع ذ برن وم بتنفي ا تق ر   ، ألنه ي

) منطقة مرآوسور مثًال (أو البنك الدولي أو بإعتبارها جزءًا من منطقة إقليمية للتجارة الحرة   /التجارة مع صندوق النقد الدولي و     
. 

غ     -34 ـ                . الرصد والتبلي تيراد وبإستعمال ال ة باالس ات المتعلق ة البيان ا متطلب أساسي         ODSإن صالحية وموثوقي ا هم  إنم
ة           .  واإلزالة التي أنجزت     لحساب االستهالك الفعلي   ومصادر المعلومات الرئيسية الموجودة تحت تصرف وحدة األوزون الوطني

ع        ي تتمت ة الت ارك والحصص المخصصة للمستوردين والشرآات الصناعية والتجاري واردة من الجم ة ال ارير المنتظم هي التق
ددة  دابير مح خ(بت دات ، إل د مع وافز ، توري ـ خاغت ) ح اق ال ي نط ي جرت  وط. ف دان الت ي البل ة ف دة األوزون الوطني ًا لوح بق

دًا                              ا ج وق به ا موث م تجميعه ي ت ات الت ا أن البيان ائم آم وحظ  . زيارتها ، إن نظام رصد االستيراد في جميع الحاالت نظام ق وإذا ل
ك التضارب   ود لتوضيح ذل ذل جه توردين ، تب ن المس ة م ات المقدم ارك والمعلوم ات الجم ين بيان ا و. تضارب ب ي غان ا ف بينم

ـ              ات عن ال ع البيان تم بإنتظام تجمي تم الحصول من         CFCومقدونيا وأوراغوي ي ات ي دويرها ، وهي بيان اد ت  المستوردة أو المع
ا             ًا به ًا موثوق ات ليست دائم تثناء والبيان ة في        . الورش ، إال أن هذا األمر أقرب إلى االس ر راغب ا تكون غي راً  م والشرآات آثي

ى مصلحة الضرائب   تسجيل عملياته ا إل ات طريقه ك البيان د تل ن أن تج و بعض الخوف م اعس ه ك التق رد ذل ون م د يك ا ، وق
تعملها بإنتظام              م تكن تس ي يقتضيها        . وخوفها من أن يطلب منها إعادة المعدات إذا ل ـ خاغت ، الت ارير السنوية عن أداء ال والتق

 مشروعًا فرعيًا تم إنجازها في      66ن تقارير إتمام المشروعات بالنسبة لـ        م 51 ، ال يتم إعدادها ، غير أنه وردت          31/48المقرر  
ي نطاق   ي جرت ف ابقة الت يم لألنشطة الس ى تقي اد عل ي المعت ـ خاغت تنطوي ف ديثات لل ى تح ات الحصول عل الخاغت ، وطلب

ام المشروعات     وتتباين جودة هذه التقارير ودرجة اآتمالها ، غير أن ذلك آخذ في التحسن ، خصوصاً          . الخاغت   ارير إتم  في تق
 . المقدمة من اليونيب عن أنشطة التدريب وبعض التقارير المقدمة بصحبة طلبات بشأن التقدم المحرز في تحديث الخاغت 

درة             .التدریب الجمرآي    -35 اء ق م بن ا ، وت دان المنظور فيه ع البل ارك في جمي تم تنظيم مناهج تدريب للمسؤولين عن الجم
دريب     . في حاالت جميع تلك البلدان      على التدريب    ومن المسائل التي جرت مناقشتها في اجتماعات الشبكات مسألة ما إذا آان الت

ـ   زة استكشاف ال د أجه بقه توري ي بعض الحاالت  .CFCالجمرآي ينبغي أن يس ا(وف ي البحرين وغان ثًال ف دريب ) م جرى الت
ع المستوى   الجمرآي قبل الموافقة على الـ خاغت وقبل توريد أجه        زة االستكشاف وهنا تتباين اآلراء آثيرًا فالتدريب من حيث رف

ـ                 ة األساسية بقضايا ال ى المعرف وعي والحصول عل ا مواصلة               ODSالعام لل دات، بينم د المع ل توري رره قب ا يب ه م  ، هو أمر ل
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وبقدر ما يتعلق األمر  . ل الـ خاغت التدريب الجمرآي هي أمر ينبغي أن يكون مشفوعًا بتوريد أجهزة االستكشاف المقدمة في ظ       
الي ، واشتكت من أن المحفظات            ى وحدات صغيرة نق بمحفظة تبين األمور للعاملين في الجمارك ، ذآرت عدة بلدان الحاجة إل

ا في بعض الحاالت هي       . المقدمة ليست مالئمة لجميع الحاالت لتبين األخالط الموجودة       م ذآره ومن المشكالت األخرى التي ت
 .  الجمارك ال تملك أحيانًا الكمبيوترات الوافية للوفاء بالمتطلبات الالزمة لعمليات الرصد أن

 30في جميع الحاالت المنظور فيها ، تم تنظيم مناهج تدريب في الممارسات الجيدة ، غطت من           . تدریب األخصائيين    -36
لت في بعض األحيان األخصائيين العاملين أيضًا في قطاع    في المئة من األخصائيين العاملين في الورش المسجلة ، وشم          70إلى  

ى                  ) مثًال في مقدونيا وغانا   (الخدمة غير الرسمي     ها ، عل ها بنفس اند نفس ة تس دريب األخصائيين هو اآلن عملي ة أن ت وبصفة عام
وفي الشرآات التي . قنية حين يجرى تدريب المدربين المحليين ويجرى إدراج مودالت التدريب في مناهج التبريد في الكليات الت

ى االخصائيين                    جرى فيها تدريب أصحاب الشرآات أو األخصائيين في نطاق مشروع للخاغت ، تم نقل المعارف بصفة عامة إل
دريب          . اآلخرين   دًا من أنشطة الت ري أن األمر يقتضي مزي ا ت ي جرت زيارته دان الت د أن معظم البل رغم من أن  . بي ى ال وعل

ًا في معظم                   شهادات تصدر بعد أ    يس أمر أجباري ذه الشهادة ل ل ه ن يتم أحد األخصائيين منهجًا تدريبيًا بنجاح ، إال أن إصدار مث
ًا           . البلدان للقيام بأنشطة االسترداد وما يتصل بها من أنشطة أخرى            ذه الشهادة أمر إجباري وتتردد الحكومات في جعل إصدار ه

ة ،         خوفًا من إيجاد مشكلة اجتماعية في قطاع الخد        مة غير الرسمي الذي هو آثير ما يكون قطاعًا آبيرًا وال يمكن أخضاعه لرقاب
غ                       ة والتبلي ادي التسجيل والرقاب ه يفضل أن يتف ر أن دات غي ـ          . وهو قطاع يهتم بالتدريب وبالمع ات ال دار انبعاث ة مق وبشأن معرف

CFC  ة    التي يتم تفاديها بفضل تدريب األخصائيين على الممارسات الجيدة ، ل ًا آمي م يستطع أي من البلدان المعنية أن يقدم أرقام
 في  CFCإذا تبقي شئ من الـ      ( في الجو قبل اإلصالح      CFCبيد أن ممارسة إطالق ما يتبقي من الـ         . بل مجرد تقديرات تقريبية     

دريب   – CFCبالـ ) غسيل(وتطبيق عمليات شطف ) داخل النظام  د الت ة بع فالشطف يجرى    .  هذه العمليات قد توقفت بصفة عام
ى                   ذي أدى إل م ال ر األه ك هو األث د يكون ذل ًا، وق الهواء المضغوط ، وهو أمر أرخص ثمن النتروجين أو ب في الوقت الحاضر ب

ي         ا                   . تخفيض االنبعاثات في القطاع المنزل ال اآلن انتباه ة للتسرب ين ة المانع اني ، إن أصالح التسربات والرقاب ام الث وفي المق
ين                       أآبر بكثير وهو     رواح ب ي تت أمر له أهمية خاصة في الترتيبات التجارية والصناعية التي آان قد ذآر أن معدالت التسرب الت

ات              % 50 و 30 يارات واألتوبيس ف الس زة تكيي بة إلجه ًا بالنس ر أيض ك دورًا آبي ب ذل دًا ويلع ائع ج ر ش ا أم نة فيه ي الس ف
د يكون هو          ) . R-22بالـ ومعظم السفن تعمل اآلن    (والشاحنات والحاويات والسفن     د ق ة التبري دة في خدم وإدخال ممارسات جي

ذا المجال              CFCالعامل األشد حتمًا في تخيفض استهالك وانبعاثات الـ           ، وبجعل االسترداد وإعادة التدوير جزءًا أقل أهمية في ه
ام الوصالت    وتنظيم مزيد من التدريب ينبغي أن يتضمن بصفة خاصة أختبارات لكشف التسرب وتخفيضه       .  ، وطرائق في أحك

 .ومواصفات تحدد المكونات الالزمة 

دویر      -37 ـ      .االسترداد وإعادة الت دات                  CFCإن استرداد ال ى مع ي حصلت عل ورش الت ارس بإنتظام في ال ه ال     .  يم د أن بي
ام عن     ثم أن األرقام الواردة في و. يوجد إال قدر قليل من البيانات الكمية المتاحة آما سبق أن ذآر ذلك    ائق المشروعات واألرق ث

ـ            تقلة لل ادير مس دويرها     CFCالتقدم وآذلك تقارير اإلتمام ال تبين في المعتاد مق ادة ت وب استردادها وإع وتمت مالحظة   .  المطل
 :الممارسات المألوفة التالية والتبليغ عنها 

ي ورش األ   )أ( د ف ازات التبري تعمال غ ادة اس اق ضيق وإع ى نط ترداد عل ن يجرى االس دوات الصغيرة ، ولك
ة والصناعية              ات التجاري ة الترآيب ا خدم تم فيه يجرى أآثر من ذلك بكثير في موقع العميل في الحاالت التي ت

ـ  - في مرات أآبر عدًد  - ، أو    CFCويمكن استرداد آميات آبيرة من الـ        اد يجرى     . R-22 من ال وفي المعت
ثًال        إعادة ملء تلك الغازات في المعدات ذاتها فوراً        ر ، م وث خطي م يحدث تل  إذا آان االخصائي مقتنعًا بأنه ل

 . من خالل احتراق الكباس 

ي تستعمل آالت                )ب( يارات ، الت واء الس إن االسترداد وإعادة االستعمال يطبقان أيضًا في بعض ورش تكييف ه
غير . دقيقة والرطوبة مزدوجة لالسترداد وإعادة التدوير مزودة بمرشحات وأجهزة تجفيف إلزالة األجزاء ال        

دما يتوقف                             ة إال عن ادة الخدم ى إع يارات ال ترسل إل زة تكييف الس أن الكميات المستردة محدودة ، ألن أجه
يارة    . التبريد تمامًا ، مما يعني أن غازات التبريد لم تعد موجودًا أصًال في نظام التبريد         اد شحن س وعندما يع

ذا   .  على غاز التبريد من عدة عمالء سابقين في نفس الوقت          بإستعمال آلة إعادة تدوير ، إنما تحصل       يس ه ول
يس                    ه ل مشكلة بالنسبة ألنظمة تكييف هواء السيارات ألن غاز التبريد يقل احتمال تلوثه باألحماض ثم أن تلوث

دوير في                        . ذا خطورة آبيرة     ادة ت ة استرداد وإع د آلل واع من غازات التبري ط عدة أن ًا خطر خل اك دائم وهن
ة   ور د مختلف ازات تبري تعمل غ ة تس دم أنظم ة تخ دة  . ش ة الجي ر أن الممارس ائم  /غي دى الق د ل دريب الجي الت

ك   ع ذل أنه أن يمن ن ش غيل م ـ  . بالتش روع لل دات المش تعمال مع ن اس ـ CFCويمك ي HFC-134a وال  ، الت
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ألوف       ومعدات االسترداد وإعادة التدوير المشتراة من القطاع الخا       . تقتضي خراطيم مختلفة     ص ، وهو أمر م
يارات                             ار صانعي الس م من جانب آب دين المرخص له ي تعمل بوصفها من المتعه  –في الورش الكبيرة الت

 HFC-134aوحاالت الـ   .  تطلق في الهواء     CFC فقط ، بينما الـ      HFC-134aتكون مزودة في المعتاد بالـ      
ة هو              ل تكلف از أق ـ  في أجهزة تكييف السيارات التي يعاد شحنها بغ ا بالنسبة      CFC-12 ال غ عنه م التبلي د ت  ، ق

 .لبعض البلدان ، ولكن يبدو أن عددها محدود 

ـ     )ج( ن ال دًا م ة ج ات قليل ترداد آمي ى اس ؤدي إل ة ت رادات المنزلي ة الب ك  CFCأن خدم د إحضار تل ى عن  ، حت
اس    راق الكب ا تسرب أو إحت ون أم ورش ، ألن السبب الرئيسي لإلصالح يك ى ال رادات إل ة . الب ي الحال وف

ذي ال يمكن   CFCاألولى أن الشحنة الصغيرة يتزايد نقصها ، وفي الحالة الثانية تكون الـ      ملوثة بالحامض ال
 .  إال آالت إعادة تدوير شديدة التقدم من الناحية التقنية CFCأن تفصله عن الـ 

ـ  )د( دوير   CFCإن ال ادة الت ز إع ى مراآ ل إل ا ترس يًال م تردة قل ة  وال.  المس و أن الحاج ذلك ه بب الرئيسي ل س
ة ، أي                      روق عملي ى ف والمنفعة ليست مشهودتين إال بالنسبة لحاالت قليلة ، حيث تكون إعادة التدوير مؤدية إل

ـ   ون ال دما يك ة ، وعن ات والرطوب ة الملوث اف إلزال ر آ رر غي ترداد البسيط والمتك ون االس دما يك  CFCعن
د من مجال االسترداد وهو           . ح أو التدمير    المسترد غير ملوث إلى حد يقتضي اإلصال       وهناك عامل آخر يقي

وباإلضافة إلى ذلك آثيرًا    .  المستردة في أسطوانات أمر يقتضي آثيرًا من الوقت والتكاليف           CFCأن نقل الـ    
ي تحصلها وأداء                          ا واألجور الت دوير من حيث جودة إدائه ما يوجد بعض الشك في موثوقية مراآز إعادة الت

ـ      CFC في آوانها الصحيح ، ثم شك في العائد الناتج عن الـ             الخدمة درة ال  CFC المعاد تدويرها في حاالت ن
ذه القضايا ،                   .  ع ه دوير ينبغي أن تأخذ في الحسبان جمي والجهود التي تبذل لزيادة استعمال مراآز إعادة الت

 . وهو أمر ال يبدو مرجحًا في البلدان التي جرت زيارتها 

إن جميع البلدان التي جرت زيارتها قد حصلت ، في نطاق الخاغت ، على وحدات استرداد وآالت                . المّوردة  المعدات   -38
دي          . إعادة تدوير وأجهزة آشف التسرب ، وفي بعض الحاالت على مجموعات من األدوات               ى أساس تعاق وقد تم توزيع ذلك عل

يا ،            . حصول عليها   ، ووفقًا لمعايير سابقة الصياغة للورش التي قدمت طلبات لل          ل السنغال وسانت لوتس دان ، مث وفي بعض البل
ع                                    م توزي اند األنشطة اإلضافية وفي السنغال ت ى صندوق يس وال إل دفع أم ك ب د وذل ة التوري شارآت الورش إلى حد ما في تكلف

ا     ا     بعض أجهزة االسترداد اإلضافية آل سنة ، آجائزة للورش ولألخصائيين الذين حصلوا على أفضل النت ق م ئج من حيث تطبي
ورش الخاصة                    . تلقوه من تدريب ومن معدات فيما سبق         ا في ال دوير ، إم ادة الت وفي معظم البلدان إنشئت أيضًا بعض مراآز إع

ة المستعملة           . أو في الكليات التقنية ، ألغراض التدريب         داتها الذاتي وفي الوقت نفسه ، قامت بعض الشرآات الخاصة بشراء مع
دوير     في االسترداد  د ،                    .  وإعادة الت ة العه دها المشروعات الحديث ي قامت بتوري ا هي اآلت الت ي تفضلها الصناعة إنم واآلت الت

ي سبق أن             ًا الت ل وزن ًا واألثق ر حجم دات األآب ى المع اس إل وهي أقل ضخامة وتعمل بالكباسات التي ال تحتاج إلى تزييت ، بالقي
تظم للزيت         وردتها مشروعات اليوئنديبي والمزودة بكبا     رغم            . سات تحتاج إلى تغير من ى ال دة عل ذه الوحدات الصغيرة الجدي وه

د الموجود                      دار غاز التبري من مقدرتها على استرداد غازات التبريد من أي جهاز من تجاري أو صناعي بصرف النظر عن مق
ا  فيها ، غير أن الترتيبات التي تحتوى عدة مئات من آيلوغرامات غاز التبريد سوف تقتض              . ي عدة ساعات لتفريغها وإعادة ملئه

ة  R-22 والـ CFCوالجيل الجديد من اآلت مفضل أيضًا ألن تعاقب استعمال الـ    ة في الوقت     .  هو أسهل معامل وأسعارها متماثل
ة                       . الحاضر   ر موثوقي اء الصابوني أآث ان استعمال الم بصفة  ودقة آالت آشف التسرب تختلف تبعًا لمارآة اآللة المستعملة ، وآ

عامة وأرخص ثمنًا واسهل استعماًال ، ألن أجهزة آشف التسرب تقتضي تنظيفًا منتظمًا أو استعاضة أطرافها القائمة باالستشعار              
ا                             . ، حتي يكون الجهاز دقيقًا       از ، بينم ر من أجزاء الجه اء صابوني أمر يقتضي فك آثي يارة بم غير الكشف عن تسرب في س

 . قتضي مجرد وضع الجهاز أمام مدخل الهواء استعمال جهاز آشف إلكتروني ي

ـ        CFCبينما في آثير من البلدان ال يزال الـ          .وقع األسعار على غازات التبرید     -39  HFC-134a أرخص ثمنًا بكثير من ال
-HFC في الوقت الحاضر أغلى ثمنًا من CFCوالـ . ، إال الفرق بين السعرين قد انكمش في بلدان أخرى ، وفي بعض األماآن               

134a   ـ ا ، وأصبح ال ات ذورته غ الطلب دما تبل نة ، عن ن الس ار م ي الفصل الح ل ف ى األق ى CFC ، عل ود عل ادرًا بسبب القي  ن
استيراده آما هي الحال في جامايكا ، ونتيجة لفرض رسوم على االستيراد آما في موريشيوس وسوازيالند أو بلدان أخرى آائنة      

ونظرًا لضعف الرسوم التي تحصل على غازات التبريد ،  . CFCخلت تحصيل رسم على الـ    على حدود جنوب أفريقيا ، التي أد      
اري      اع التج يارات والقط ف الس اع تكيي ا قط د ، بينم ازات التبري عار غ ات أس رًا الختالف ًا آثي يس حساس ي ل اع المنزل إن القط ف

د هي             وبصفة عامة يبدو أن اإلتاحة وسهولة      . والصناعي أشد عناية بهذا االختالف       ازات التبري ة التشغيلية لغ  التعامل والموثوقي
ه بعض    CFC-12 بالقياس إلى الـ HCFC-22وبالنسبة للقطاع التجاري والصناعي ، أن سعر الـ    . أهم من األسعار     ذي ل  هو ال
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ة واإلتاحة             تقبل   (التأثير ولكن هنا أيضًا يبدو أن األسباب التقني داً         ) في المس دو هي العوامل األشد تحدي اس عن      تب  للتحول ، بالقي
 .الفروق في األسعار 

ـ            .التدابير الحكومية التي تؤثر في عالقات األسعار         -40 ا ال زال فيه ي ال ت دائلها ،      CFCفي البـالد الت ر من ب  أرخص بكثي
ـ         ز  (CFCيمكن تحقيق بعض التعادل في األسعار أما عن طريق إدخال ضرائب على الواردات أو رسوم بيئة على ال ا  والمي ة هن

ات الستعمال      ) واضحة بينما عيب هذا التصرف هو وضع عبء إضافي على المستعملين النهائيين             ، أو من خالل صرف إعان
وقد أدخلت موريشيوس   . أو من خالل برامج محددة للحوافز       ) وهذا ميزة للمستعملين وعبء على ميزانية الدولة        ( المواد البديلة   

درها      ى ا  % 40ضريبية استيراد ق ـ   عل ية في                      CFCل دائل أشد تنافس ات األسعار ، وجعل الب ا عكس الوضع بالنسبة لعالق  ، مم
ون  . السوق  ة االقتصادية ، بحيث يك ن التنمي ل م توى أق دان بلغت مس ذوها بل ذو ح ًا أن تح ن طبع ال موريشيوس ال يمك أن مث

م يكن من المستطاع فرض                التماثل في زيادة األسعار أمرًا يضر بقطاع الخدمة ، وقد يؤدي إلى استيرادا             ر مشروعة إذا ل ت غي
فقد فرضت مقدونيا رسمًا على     : وبعض بلدان شرق أوروبا قد اتخذت آذلك تدابير للتأثير في األسعار            . رقابة فعالة على الحدود     

ي        CFCالـ   ة صندوق بيئ لبية بشأن ا                    .  لتغذي ارات الس ة واالعتب ارات اإليجابي دان أخرى تنظر في االعتب اك بل دابير    وهن اذ ت تخ
 .مماثلة 

ة الصغيرة         -41 ا               .إعادة تهيئة األجهزة المنزلية واألجهزة التجاری ي تمت زيارته دان من الت ا ، السنغال ،   (إن عدة بل غان
واي  ة     ) أوراغ دات المنزلي ة المع ادة تهيئ ق بإع ا يتعل دة فيم ارات رائ ت بإختب ر ، وقام د األخي ي العه دريب ف ات ت دت عالق عق

ا               . رية الصغيرة إلى استعمال المواد الهيدرآربونية       والمعدات التجا  ا في آوب رات المكتسبة معظمه ى الخب رامج عل ذه الب وبنت ه
د  ار  . والهن ى خي ة تنطوي عل ذلك ، ألن العملي ار ب بما جاءت باألخب رًا حس ًا آبي تهلكين اهتمام ام األخصائيين والمس ان اهتم وآ

ـ            CFCبإستمرار تشغيل البرادات التي تعمل بالـ        ود ال ن يع دما ل ة عن ادة التهيئ ًا  CFC مع اقتضاء تكاليف محدودة فقط إلع  متاح
ًا               . بعد مضي بضع سنوات      يس مثبت رًا ل ك أم تبدال   . وهناك أيضًا إدعاءات بأن آفاءة الطاقة سوف تتحسن وإن يكن ذل ة اس وتكلف

اليف محدو                   ادي الشرارات هي تك ا لتف ام غلقه ادة أحك راد         20-10(دة  اإلجهزة الكهربائية أو إع ر أن  )  دوالر أمريكي لكل ب غي
ورش      التدريب المكثف على شؤون األمان لألخصائيين وإعادة تكييف الورش للمتطلبات الجديدة هي أمور الزمة إذا آانت تلك ال

اع              HFC-134aوالتحول البديل إلى    . ال تتمتع بتهوية جيدة      ك     من شأنه أن يقتضي آباسًا جديدًا وشكت الورش من ارتف سعر ذل
ا الهيجروسكوبية   اول بسبب طبيعته وت صعبة التن وت اإلستر ، وهي زي ة لزي ا شكت من األسعار المرتفع اس آم ي . الكب وف

ـ      ي تعمل بال رادات الت ة بعض الب ادة تهيئ ا ، أدت إع ـ  CFCجامايك ى العمل بال ا مفرطة   HFC-134a إل اليف وجد أنه ى تك  إل
ادة              . ون أن يشتروا برادات جديدة      االرتفاع ، ولذا فإن المستهلكين يفضل      دان الم د في بل وهناك خيار آخر ليس شائع االستعمال بع

ة                          CFC ، بسبب أن الـ      5 ا أن أسعارها عالي ى الصعيد التجاري محدودة آم دائل عل ة الب ى اآلن وألن إتاحي  الرخيصة متاحة حت
ارة عن أخالط             ـ   وهذا الخيار هو التحول إلى بدائل جاهزة للترآيب هي عب ابع     . HCFC أو CFCمن ال ويتضمن المرفق الس

  . HCFC أو HC ، HFC-134aنظرة عامة إلى مزايا وعيوب األخالط الجاهزة للترآيب ، في الـ 

ة          -42 ادة التهيئ ى إع ى السير في                      . برامج الحفز عل ًا لحمل القطاع الخاص عل ًا حتم م يكون آافي وعي وحده ل ع ال إن رف
تثمارات إضافية          عمليات تحويل إلى تكنولوج    ى اس ة االقتصادية و             . يات تنطوي عل ين أن التنمي ا يب ال موريشيوس وغان أو /ومث

ـ         ى ال ى التحول عل د تشجع عل ة ق ى التخفيض المحسوس في تسربات          ) R 502و  ( CFCالحوافز المالي ة وعل واد بديل ى م إل
اني مملو       . غازات التبريد    اني المستعملة        وفي موريشيوس ، سيجرى إعادة تهيئة ثالثة مب ا المب ا بإعتباره م تبينه ة ، ت ة للحكوم آ

ي              ODSالرئيسية المتبقية للـ     ل جزئ دم تموي ل ، ويق ة معظم التموي دم الحكوم ى أن تق ة، عل د بديل ى غازات تبري  ، آي تتحول إل
رة ستتحول    غر20وفي ظل برنامج الحوافز الذي بدأ تنفيذه في غانا ، هناك    . بموجب مشروع نهائي إلدارة اإلزالة       فة تبريد آبي

ألوزون   اك  ) R-134a, R-404(إلى مواد صديقة ل ا و     8، وهن ًال إنجازه م فع د ت ا ق د   .  يجرى إعدادها   12 منه وغازات التبري
ات لشراء األرض    . الجاهزة للترآيب سوف تستعمل إلنتاج المبخرات        وتزمع الشرآة أن تنتقل إلى مصنع جديد ينطوي على نفق

ا    اء                     والحصول على المب ع الكهرب واء ، وتوزي اس لله دات التنظيف ، وآب ى مع يمكن أن يكون أيضًا الحل         . ني ، وللحصول عل
افزة              (االنتقالي المفيد    ة ح ى دفع وفي  ) . في حالة غانا، إن استعمال جهاز التبريد الجاهز للترآيب ليس منظورًا فيه للحصول عل

ك الرئيسي هو ضعف                   جورجيا وأوراغوي ، آانت استجابة الصناعات الخاصة لل           رددة ، وسبب ذل افزة استجابة مت رامج الح ب
د من              الحالة االقتصادية ، بينما في بورآينا فاصو ، لم يتبع حتى اآلن تحقيق اتفاق بين اليوئنديبي والبلد عن عملية االختيار لتحدي

دأ ، أن          .هم المنتفعين    ة      والدالئل المحدودة توحي بأن برامج الحفز يمكن ، من حيث المب وفرت العناصر اآلتي ة إذا ت :  تكون فعال
ى مستوى استهالك      وجود نظام لتراخيص االستيراد جيد التشغيل وفعال ، مع تخصيص حصص ؛ وفرض رقابة موثوق بها عل

 وغازات التبريد البديلة ، وإدخال حوافز اقتصادية تشجع   CFCs ، وتضيق فارق األسعار أو عكس هذا الفارق بين الـ  CFCالـ  
ة والخاصة       الش وال العام ة األم ى تعبئ رآات الصناعية والتجارية ؛ وأخيرًا وليس آخرًا ، تحقيق النمو االقتصادي الذي يساعد عل

 .في سبيل االستثمار المؤدي إلى األخذ بالتطبيقات العصرية 
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ـ                     -43 ة ال ة إلزال ة أو الخطط الوطني ة إلدارة اإلزال ة      ين ،   CFCاقتراحات في سبيل الخطط الختامي بغي استعراضها بعناي
ا    تعدادًا أو أحسن           . فيما يتعلق بقدرة البلد على االمتثال لإللتزامات المتعلقة به ك الخطط أشد اس ل تل دم مث ي تق دان الت بعض البل ف

ة ا          . تنسيقًا من غيرها لتطبيق االستراتيجيات المتقدمة الختامية لإلزالة          ة والخطط الختامي ة إلدارة اإلزال ألخرى  والخطط الختامي
ة ، والتنسيق                       املة العالي لإلزالة تقدم أحيانًا لتوقع المزيد من التمويل ، ال يمكن أن تكون ناجحة إال إذا توفرت الكفاءة اإلدارية الش
الجيد مع الصناعة وفي الحاالت التي يتوفر فيها نمو اقتصادي عام ، وعندما يكون من األسهل تعبئة االستثمارات من القطاعين                      

 . لخاص لألخذ باألساليب العصرية أو إلستبدال المعدات القديمة العام وا

 النتائج المستخلصة  ثامنًا 

ت      -44 يم الخاغ أن تقي عة بش ة الموس ة النظري ي الدراس ياغة بعض  ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14(ف ت ص تم
أنها      ارة والمشارآة في     . القضايا إلجراء مزيد من التقييم بش دان المخت ارات للبل ة      والزي  اجتماعات الشبكات وفرت نظرات ثاقب

ـ                        ة ال ة إزال ـ خاغت في عملي ر   . ODSإضافية الستكمال ما يوجد من معلومات واردة في الدراسات السابقة المتعلقة بدور ال غي
دان                        ع البل ين بالنسبة لجمي ًا بيق ا جميع ى ا  . أن جميع المسائل الواردة في الدراسة النظرية ال يمكن اإلجابة عليه رغم من أن     وعل ل

ـات                      آثيرًا من النتائج المستخلصة هي نتائج ذات طابع عام ، وأن المعلومات التي تم تجميعها باالستبيانات وفي اجتماعات الشبك
الي ، أن األمر                     دان ذات االستهالك الع تشير إلى وجوه شبه أآثر من وجوه االختالف بين البلدان ذات االستهالك المنخفض والبل

يما بشأن استعمال                            يحتاج إلى بعض   ا الخاصة ، والس اة ظروفه الي في سبيل مراع دان ذات االستهالك الع  الدراسات بشأن البل
 . أجهزة االسترداد وإعادة التدوير والمزيد من الحاجات إلى تلك المعدات 

ق                        -45 ًا في تحقي دو أن الخاغت تلعب دورًا هام ـ    يبدو من الدراسات التي جرت بشأن البلدان العشرة يب ة لل ة المزمع اإلزال
CFC   ة      .  ، وتسهم في تحسين تعاقب األنشطة وفي إيجاد تنسيق أفضل بين أصحاب المصلحة د من إزال ق مزي االت تحقي واحتم

ًا                      CFCالـ   ال ، أمر يختلف تبع وارد في بروتوآول مونتري ي ال ًا للجدول الزمن ًا ، طبق ه زمني  على النحو المزمع ، والمخطط ل
ة                   للبلدان ، ويرتهن     ة للخاغت ، وبالعوامل الخارجي ات المختلف ين المكون الشروط السياسة والنمو      (إلى حد بعيد بجودة الترابط ب

ا                   CFCإن مزيدًا من إزالة الـ      ) . االقتصادي والظروف المناخية     ذ م ى تنفي ي عل د المعن يئة السياسية للبل ًا بالمش ق أساس  أمر يتعل
ى أداء مكتب األوزون ا            وائح وعل م                       يوجد من ل ي ت دريب الت درات الت ى استعمال ق ى التنسيق مع الصناعات وعل وطني ، وعل ل

ا   ي السوق    . توفره ك إن التطورات ف ى ذل ـ   -وباإلضافة إل ي األسعار وإتاحة ال ي تعن ي   CFC الت دات الت ذلك المع دائلها وآ  وب
 :تخلصة لهذا التقييم هي والنتائج الرئيسية المس . CFC's ، أما تشجع أو تثبط مواصلة إزالة الـ -تستعملها 

ا ، وجود نظام                                )أ( ة تشمل ، آجزء مرآزي منه ا تشريعات مالئم ي جرت زيارته دان الت يوجد في معظم البل
م فرض حظر      . للترخيص باالستيراد ونظام بفرض الحصص ، وتشغيل النظامين   دان ت بعض البل وبالنسبة ل

ك أن     . تحضير لفرض ذلك الحظر      ، أو يجرى ال    ODSعلى استيراد المعدات التي تعمل بالـ        ويساعد على ذل
ذ             CFC قد توقفت عن إنتاج معدات تبريد بالـ         5بلدان غير المادة     يارات ، من  ، بما في ذلك أجهزة تكييف الس

والي  تعملة  10 أو 8ح د المس دات التبري ن أن مع وام ، ثم ـ ) second hand( أع ل بال ي ال تعم  ، CFCالت
 .واسع أصبحت اآلن متاحة على نطاق 

واد الخاضعة                         )ب( ى خفض إتاحة الم ًال إل د أدى فع تيراد ق إن تطبيق اللوائح القانونية وتطبيق نظام حصص االس
 . للرقابة ، وإال لم يكن هذا المخفض قد بلغ دائمًا المدى الذي آان التخفيض يستهدفه في بداية األمر 

ن    )ج( هما ، وأن يك د أس تيراد ق رخيص باإلس ريع والت ي   أن التش ر ف داث تغي ي إح دًا ، ف ة ج ة متفاوت ك بدرج ذل
 . وبدائلها CFCعالقات األسعار في السوق بين الـ 

وتم . إن تدريب مسؤولي الجمارك آان مفيدًا جدًا لرفع الوعي وإيجاد آليات موثوق بها للرقابة على الواردات           )د(
 . س االستمرار في برامج التدريبتدريب مدربين محليين آما أخذ بالمناهج التدريسية التي هي اآلن أسا

دربين         )ه( دريب الم دءًا بت ة ، ب ت ناجح دة آان دريب الجي ات الت ي ممارس ائيين ف ة لألخص رامج التدريبي أن الب
 .وضمهم إلى الجزء األآبر من القطاع الرسمي 
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ت                         )و( ًا في تخفيض اس ه العامل األشد حتم دو أن د يب ة التبري ـ    أن إدخال الممارسات الجيدة في خدم  CFCهالك ال
ه   ـ             . وانبعاثات ه ، والكشف عن استعمال ال ين التسرب والقضاء علي ك بصفة خاصة بتب ق ذل ي CFCيتعل  ف

د               ) الغسيل(عمليات الشطف ،     زة بع ل حاالت فشل األجه د ، وتقلي ازات التبري وتفادي اإلفراط في الشحن بغ
 .وإعادة التدوير القيام بإصالحات جيدة ، وصيانة جيدة ، وأخيرًا بعد االسترداد 

ـ     )ز( تعمال لل ادة االس ترداد وإع ة       CFCأن االس د خدم دات ، إذا أري ى مع لت عل ي حص ورش الت ه ال  تمارس
ـ                رة من ال ات آبي ـ           CFCالترآيبات التجارية والصناعية ، ويمكن استرداد آمي د من استرداد ال  ، واآلن مزي

R-22    ع تعمالها في الموق ادة اس م قطاع تكييف هو   .  ، وإع ـ     ث ه استرداد بعض ال تم في يارات ي  CFCاء الس
ها          دات نفس اد في المع ـ  . ويعاد ملؤها مباشرة في المعت ى مراآز        CFCوال ا ترسل إل دًا م يًال ج  المستردة قل

يًال   . إعادة التدوير ، فتظل هذه المراآز عاطلة عن العمل إلى حد آبير      دّر إال قل وخدمة البرادات المنزلية ال ت
ـ  ن ال دًا م تردة CFCج و  .  المس ا ه رًا عم اد آثي ي المعت ل ف دويرها تق اد ت تردة والمع ازات المس ام الغ وأحج

ا  دات وتكاليفه ات المع د آمي ي تحدي ًا ف ذ أساس ي تؤخ ائق المشروع ، والت ي وث ع ، ف ر . متوق والسجالت غي
 . تدويرها  المعادCFC المستردة والـ CFCوال تبين أرقامًا منفصلة للـ , منتظمة في معظم الحاالت 

ـ                )ح( دة من ال ام متزاي ا الستصالحها أو            CFCsفي بعض البلدان يتم تخزين أحج ة المستردة ، إنتظارًا أم الملوث
ي              د المعن وفرة في البل ر مت دمير غي ـ      . لتدميرها ، بينما مرافق االستصالح والت ق ال دان أخرى ، تطل وفي بل

CFCs ال يرون أية وسيلة أخرى للتعامل معها الملوثة في الهواء على يد األخصائيين ، الذين. 

 توصيات  -تاسعًا

ـ                        -46 ة ال ة إلزال رامج والمشروعات الجاري ا الب ى حد م تقبل وإل د في     CFCأن برامج ومشروعات المس  في قطاع التبري
 :البلدان ذات االستهالك المنخفض يمكن إعادة ترآيزها عن طريق التدابير اآلتية 

د ،                        ترآيز المساندة على و    )أ( ات موجودة بع ذه اآللي ضع تشريع وآليات تنسيق مع الصناعة ، حيث ال تكون ه
أ        وعلى مزيد من برامج التدريب ألخصائي التبريد ومسؤولي الجمارك ، بإستعمال القدرات الوطنية التي تنش

 وبتوفير مساندة من الخبراء ومجموعات من األدوات حسب الطلب ؛

ادة استرداد        )ب( ـ       الترآيز على إع ادة استعمال ال ة والصناعية وقطاع             CFCوإع رة التجاري ات الكبي  في الترآيب
ـ              ، وإذا CFC-12تكييف هواء السيارات ، إذا آان ال يزال موجودًا عدد محسوس من األنظمة التي تعمل بال

  قد انخفضت آثيرًا بفضل تطبيق نظام للرقابة الفعالة على الواردات ؛CFCآانت إتاحة الـ 

اليف ، و                      مزيد )ج( ى نحو سهل ومجد للتك ة عل ادة التهيئ ات إع أو استعمال   / من استكشاف إمكانيات تسهيل عملي
 البدائل الجاهزة للترآيب ، ويمكن أن يكون ذلك من خالل برامج حافزة ؛

 :تشديد االختيار في توفير معدات جديدة لالسترداد وخصوصًا إلعادة التدوير  )د(

دات               وذلك عن طريق التأآد ،       )1( ى مع رره عل ا يب ه م من خالل إعداد المشروع بوجود طلب ثابت ول
ادير                      ا تستعمل مق ي يثبت أنه د الت ة التبري ى ورش خدم ز عل االسترداد وإعادة التدوير ، مع الترآي

  ؛CFCآبيرة من الـ 

ب    )2( ن جان اليف م ي التك ة ف ارآة محسوس د وبمش ة بالتوري ور ثابت ل أم ط مقاب د فق دات للبل ليم مع تس
لورش في تكاليف المعدات المقدمة ، وبإستعمال اآلالت التي يتم تجميعها محليًا إلى أبعد حد ممكن                ا
 ؛

دات           )3( توريد وتسليم وتوزيع المعدات على عدة مراحل ، بعد استعراض استعمال ما تم تسلمه من مع
 .وتحقق من المزيد من الطلبات 
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ارف المك  )ه( دات والمع تعمال المع تمرار رصد اس اريين    اس راء استش ام خب ق قي ن طري ين ع ن المنتفع بة م تس
ائيين       ات األخص ع جمعي اون م ي تع ورش ، ف ن ال ة م ارير دوري ع تق ة وتجمي اورات منتظم ين بمش . وطني

ر                      ذا اإلعداد الخبي وم به والتقارير المرحلية التي تقوم على أساس هذا الرصد ينبغي إعدادها سنويًا على أن يق
  . 31/48وزون الوطنية ، في تعاون مع الوآالة المنفذة آما يقضي بذلك المقرر أو وحدة األ/االستشاري و

------ 
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Annex I: Overview of Approved Refrigerant Management Plan (RMPs) and their 
Implementation in LVC Countries 

 
 

Table 1 
Project Approvals and Implementation by Region 

 
Region No. of 

Approved 
Projects 

No. of 
Completed 

Projects 

ODP To Be 
Phased Out 

(ODP 
Tonnes) 

ODP 
Phased Out 

(ODP 
Tonnes) 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments 
(US$) 

Funds 
Disbursed 

(US$) 

Approved 
Cost 

Effectiveness 
(US$/kg)* 

Actual  
CE of 

Completed 
Projects 
(US$)* 

PCR 
Received

Africa 82 20 242.1 41.0 5,369,119 2,196,703        11.54        16.86 16
Asia and the Pacific 57 4 272.3 6.0 4,836,220 852,601          9.81 6
Europe 12 4 42.1 41.0 1,113,656 877,598        17.85 15.49 3
Latin America and 
the Caribbean 

66 24 166.8 82.0 4,702,729 2,672,883        15.68 12.03 15

Total 217 52 723.3 170.0 16,021,724 6,599,785        12.21 13.88 40
*Projects without ODP phase-out approved were excluded from the calculation of the Cost-Effectiveness 
 

 
Table 2 

Project Approvals and Implementation by Agency 
 
Agency No. of 

Approved 
Projects 

No. of 
Completed 

Projects 

ODP To Be 
Phased Out 

(ODP 
Tonnes) 

ODP 
Phased 

Out (ODP 
Tonnes) 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments 
(US$) 

Funds 
Disbursed 

(US$) 

Approved 
Cost 

Effectiveness 
(US$/kg)* 

Actual  
CE of 

Completed 
Projects 
(US$)* 

PCR 
Received

Bilateral 72 14 81.6 0.0 3,698,759 1,583,407 16.75 6
UNDP 43 9 468.9 155.0 6,017,123 2,585,895 12.36 13.00 2
UNEP 86 27 0.0 0.0 4,005,550 1,600,009  29
UNIDO 16 2 172.8 15.0 2,300,292 830,474 9.66 18.46 3
Total 217 52 723.3 170.0 16,021,724 6,599,785 12.21 13.88 40

*Projects without ODP phase-out approved were excluded from the calculation of the Cost-Effectiveness 
 

 
Table 3 

Project Approvals and Implementation by Type of Projects 
 

Type No. of 
Approved 
Projects 

No. of 
Completed 

Projects 

ODP To Be 
Phased Out 

(ODP 
Tonnes) 

ODP 
Phased Out 

(ODP 
Tonnes) 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjusments 
(US$) 

Funds 
Approved 

(US$) 

Approved 
Cost 

Effectiveness 
(US$)(1) 

Actual  
CE of 

Completed 
Projects 

(US$/kg) (1)

PCR 
Received

Investment(2) 2  11.7 0.0 291,397 970 24.91    
Technical Assistance(3) 125 26 711.6 170.0 10,682,485 4,341,587 12.00 13.88 16
Training 90 26 0.0 0.0 5,047,842 2,257,228   24
Total 217 52 723.3 170.0 16,021,724 6,599,785 12.21 13.88 40

(1) Projects without ODP phase-out approved were excluded from the calculation of the Cost-Effectiveness. 
(2) Including one Recovery/Recycling activity that is part of the RMPs. 
(3) Including 41 Recovery/Recycling activities that are part of the RMPs. 
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Table 4 
Completed Projects with Implementation Delays 

(Using original planned completion dates, according to the 2002 progress reports) 
 

Delays in Months Agency 
Early 

Completion 
On Time 1-6 7-12 13-24 25 and More Total 

Bilateral 1  1 6 6  14 
UNDP 1 3  2 3  9 
UNEP 1   2 15 9 27 
UNIDO1   1 1   2 
Total 3 3 2 11 24 9 52 

1UNIDO in addition reported one project as completed in 2003. 
 

Table 5 
Completed Projects with Implementation Delays 

(Using planned completion dates as corrected after the 22nd meeting of the Executive Committee, 
according to the 2002 progress reports) 

Delays in Months Agency 
Early 

Completion 
On Time 1-6 7-12 13-24 25 and More Total 

Bilateral 3  1 6 4  14 
UNDP 1 3  2 3  9 
UNEP 5 1  4 9 8 27 
UNIDO1   1 1   2 
Total 9 4 2 13 16 8 52 

1UNIDO in addition reported one project as completed in 2003. 
 
 

Table 6 
Projected Implementation Delays for Ongoing Projects 

(Using original planned completion dates, according to the 2002 progress reports) 
Delays in Months Agency 

Early 
Completion 

On Time 1-6 7-12 13-24 25 and More Total 

Bilateral 1 28 1 9 2 17 58 
UNDP  22 1 2 4 5 34 
UNEP 6 20 2  13 18 59 
UNIDO  1 4  5 4 14 
Total 7 71 8 11 24 44 165 

 
Table 7 

Projected Implementation Delays for Ongoing Projects 
(Using planned completion dates as corrected after the 22nd meeting of the Executive Committee, 

according to the 2002 progress reports) 
Delays in Months Agency 

Early 
Completion 

On Time 1-6 7-12 13-24 25 and More Total 

Bilateral 1 28 1 9 2 17 58 
UNDP  22 1 2 4 5 34 
UNEP 7 23 4 3 10 12 59 
UNIDO  1 5  5 3 14 
Total 8 74 11 14 21 37 165 
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Table 8 
Overview of Recovery and Recycling Approved Outside RMPs 

 
Status No. of 

Approved 
Projects 

No. of 
Completed 

Projects 

ODP To 
Be Phased 
Out (ODP 
Tonnes) 

ODP 
Phased 

Out (ODP 
Tonnes) 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments 
(US$) 

Funds 
Disbursed 

(US$) 

Approved 
Cost 

Effectiveness 
(US$/kg)* 

Actual  
CE of 

Completed 
Projects 

(US$/kg)* 

PCR 
Received

LVC 30 26 439.3 343.1 4,355,275 4,077,089 9.84 10.96 24
Non-LVC 50 45 1,897.7 1,349.2 13,337,026 11,943,637 5.90 6.84 36
Total** 80 71 2,337.0 1,692.3 17,692,301 16,020,726 6.64 7.73 60

*Projects without ODP phase-out approved were excluded from the calculation of the Cost-Effectiveness 
** Excluding one global and one regional projects. 
 
 

Table 9 
Overview of Training Projects Approved Outside RMPs 

 
Status No. of 

Approved 
Projects 

No. of 
Completed 

Projects 

ODP To 
Be Phased 
Out (ODP 
Tonnes) 

ODP 
Phased 

Out (ODP 
Tonnes) 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments 
(US$) 

Funds 
Disbursed 

(US$) 

Approved 
Cost 

Effectiveness 
(US$/kg)* 

Actual  
CE of 

Completed 
Projects 

(US$/kg)* 

PCR 
Received

LVC 12 9 118.5 113.1 728,300 576,617 2.05 2.02 9
Non-LVC 13 4 44.8 44.8 3,113,822 725,142 4.80 4.80 4
Total 25 13 163.3 157.9 3,842,122 1,301,759 2.81 2.81 13

*Projects without ODP phase-out approved were excluded from the calculation of the Cost-Effectiveness 
 
 
 
 

-----
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Country  Status RMP 
approved 

Programme 
Approved 
to Meet 

85% CFC 
Reduction

Date of 
Approval

Implementing 
Agency

Recovery 
and 

Recycling 

Customs 
Training 

Training in 
Good 

Refrigeration 
Practices/Techn
icians/Trainers 

Monitoring Incentive 
Programme 

Awareness Assistance 
in the 

design of 
policies and 
regulations

Other RMP Activities No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Complete
d Projects

ODP To 
Be 

Phased 
Out

ODP 
Phased 

Out 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments  
(US$)

Funds 
Disbursed 

(US$)

PCR 
Received

Albania LVC No Yes*
Angola LVC Yes Yes Apr-03 Germany X X X X X Enforcement of regulation 1 0 103.0 700,000
Antigua and 
Barbuda

LVC Yes No Nov-98 Canada X X X 3 3 1.0 124,400 124,400

Bahamas LVC Yes Yes* Nov-97 UNDP, UNEP X       
UNDP

X                   
UNEP

(Training)  
UNEP

3 2 12.6 13.0 215,275 194,775 2

Bahrain LVC Yes No Nov-98 UNEP X X 2 2 0.0 0.0 75,000 67,884 2
Barbados LVC No No
Belize LVC Yes No Nov-99 Canada, 

UNDP
X        

UNDP
X   

Canada
X               

Canada
X        

Canada
Policy Dialogue programme 
and regulatory framework for 
phasing out ODS (Canada)

4 2 1.7 2.0 149,625 144,384

Benin LVC Yes Yes Dec-00 Canada X X Development of code of good 
practice and Training of 
environmental inspectors and 
investigators

4 0 0.0 270,900 110,000

Bolivia LVC Yes Yes Mar-02, Apr-03 Canada X X X X X Assistance in preparation of 
regulations and technical norms

6 0 14.0 517,000 71,000

Bosnia and 
Herzegovina

LVC No No

Bostwana LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 1.5 70,375 65,000
Brunei 
Darussalem

LVC No No

Burkina Faso LVC Yes Yes Nov-99, Dec-
00, Jul-01

Canada, 
UNDP

X   
Canada

X               
Canada

X        
UNDP

X         
UNDP

4 2 3.0 0.0 231,100 134,835

Burundi LVC Yes No Nov-98 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                 
UNEP 

X        
UNDP

4 2 5.4 5.0 210,027 171,205 2

Cameroon LVC Yes Yes Nov-02 UNIDO X X X 1 0 112.6 0.0 522,982 0
Central African 
Republic

LVC Yes Yes Jul-01 France X X X Development and 
implementation of a 
tax/incentive programme and 
registration of refrigeration 
service technicians, distributors 
and importers of CFCs.

4 0 0.0 170,090 0

Chad LVC Yes Yes Nov-99, Nov-
02

UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                 
UNEP

X         
UNDP

X         
UNDP

5 3 14.8 9.0 553,248 226,761 2

Comoros LVC Yes Yes Dec-01 UNEP X X X Assessment of the end-user 
subsector

4 0 0.0 0.0 138,000 36,907

Congo LVC Yes Yes Dec-00 UNEP X Assistance for information-
sharing 

2 0 0.0 0.0 85,400 75,022

Costa Rica LVC No No
Cote D’Ivoire LVC Yes Yes Mar-98, Jul-02 France X X X X Set up of an import/export 

licensing system and Training in 
Data Management Systems for 
Customs and Statistics 
Department

2 0 24.8 277,150 39,115

Croatia LVC Yes Yes* Jul-99 UNIDO X X X 3 2 15.0 15.0 398,160 376,281 3
Dominica LVC Yes No Nov-98 UNEP X X 2 0 0.0 0.0 35,000 17,000
Ecuador LVC No No
El Salvador LVC Yes No Jul-98 UNDP, UNEP X        

UNDP
X     

UNEP
X                 

UNEP
X         

UNDP
4 2 36.3 36.0 465,377 442,095 1

Ethiopia LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 0.0 20,000 15,500
Federated States 
of Micronesia

LVC Yes Yes* Mar-02 Australia MAC 
R&R

X X Assistance for enforcing ODS 
regulations 

2 0 0.0 0.0 36,000 0

Fiji LVC Yes No Nov-99 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                 
UNEP

3 0 5.2 0.0 209,755 160,999
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Country  Status RMP 
approved 

Programme 
Approved 
to Meet 

85% CFC 
Reduction

Date of 
Approval

Implementing 
Agency

Recovery 
and 

Recycling 

Customs 
Training 

Training in 
Good 

Refrigeration 
Practices/Techn
icians/Trainers 

Monitoring Incentive 
Programme 

Awareness Assistance 
in the 

design of 
policies and 
regulations

Other RMP Activities No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Complete
d Projects

ODP To 
Be 

Phased 
Out

ODP 
Phased 

Out 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments  
(US$)

Funds 
Disbursed 

(US$)

PCR 
Received

Gabon LVC Yes No Nov-98 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                  
UNEP

X        
UNDP

4 2 12.2 12.0 284,264 244,122 1

Gambia LVC Yes Yes Nov-99, Jul-02 UNEP, 
Germany

X                 
UNEP

Policy development/related 
information dissemination 
(UNEP) and Phasing out ODS 
use in the refrigeration and air 
conditioning sector (Germany)

3 2 0.0 0.0 138,700 30,000 2

Georgia LVC Yes Yes Nov-97, Dec-01 UNDP, UNEP X        
UNDP

X                 
UNEP

X         
UNDP

X         
UNDP

Training in monitoring and 
controlling ODS (UNEP)

6 1 5.2 4.0 329,100 171,986

Ghana LVC Yes Yes Dec-00 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X         
UNDP

X          
UNDP

4 0 15.7 9.0 393,357 195,732

Grenada LVC Yes No Mar-00 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                  
UNEP

3 1 1.2 1.0 122,100 62,477

Guatemala LVC Yes Yes Mar-99, Dec-01 UNEP X X 1) Code of good practices in 
refrigeration; 2) Licensing 
system; 3) Alternative to the 
use of CFC-12 in the 
refrigeration sector; 4) 
Establishment and enforcement 
of legislation. 

8 3 0.0 0.0 285,000 30,000 3

Guinea LVC Yes No Mar-00 UNEP X X 2 1 0.0 0.0 109,000 47,000 1
Guyana LVC Yes Yes Nov-97, Dec-01 Canada, 

UNEP
X      

Canada
X                  

UNEP
(Training)  

UNEP
Assistance for implementation 
of additional activities in RMP 
(UNEP)

4 1 6.5 0.0 204,950 138,450 1

Haiti LVC Yes Yes Apr-03 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                  
UNEP

X          
UNDP

4 0 14.0 356,956

Honduras LVC Yes No Jul-99 UNIDO X X X 3 0 14.2 0.0 354,150 245,136
Jamaica LVC Yes Yes* Mar-99 Canada X X 2 2 0.0 105,090 105,090 2
Kenya LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 0.0 20,000 14,000
Kiribati LVC Yes Yes* Mar-02 Australia MAC 

R&R
X X Assistance for enforcing ODS 

regulations 
2 0 0.0 0.0 28,000 0

Kyrgyzstan LVC Yes Yes Jul-02 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                  
UNEP

X         
UNDP

X          
UNDP

X          
UNDP

5 0 11.6 0.0 561,727 9,170

Lao People's 
Democratic 
Republic

LVC Yes Yes Jul-01 France, 
UNEP, 
Sweden

X       
France

X       
France

X                 
France

X          
UNEP

Development of import/export 
licensing system (Sweden)

5 0 0.0 0.0 273,592 16,906

Lesotho LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 1 0.0 25,000 25,000 1
Madagascar LVC Yes No Nov-99 France X X Training of personnel in charge 

of control and monitoring of 
imports of ODS

3 0 12.0 154,900 25,627

Malawi LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 0.0 35,000 32,858
Maldives LVC Yes Yes Nov-02 UNDP, UNEP X     

UNEP
X                  

UNEP
X          

UNEP
X          

UNDP
X         

UNDP
4 0 3.5 0.0 200,000 0

Mali LVC Yes Yes Nov-99, Dec-00 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                  
UNEP

X          
UNDP

Assistance in drafting ODS-
related legislation (UNEP)

5 2 6.3 0.0 249,093 176,587 2

Marshall Islands LVC Yes Yes* Mar-02 Australia MAC 
R&R

X X Assistance for enforcing ODS 
regulations 

2 0 0.0 0.0 34,000 0

Mauritania LVC No No
Mauritius LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 1 0.0 35,000 35,000 1
Moldova LVC Yes No Jul-98 UNDP, UNEP X        

UNDP
X                   

UNEP
(Training)  

UNEP
3 1 21.9 22.0 386,396 329,331

Mongolia LVC Yes Yes Dec-00 UNEP X X 2 0 0.0 0.0 143,170 130,341 1
Mozambique LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 0.0 35,000 33,010
Myanmar LVC No No
Namibia LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 0.0 20,000 16,220
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Country  Status RMP 
approved 

Programme 
Approved 
to Meet 

85% CFC 
Reduction

Date of 
Approval

Implementing 
Agency

Recovery 
and 

Recycling 

Customs 
Training 

Training in 
Good 

Refrigeration 
Practices/Techn
icians/Trainers 

Monitoring Incentive 
Programme 

Awareness Assistance 
in the 

design of 
policies and 
regulations

Other RMP Activities No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Complete
d Projects

ODP To 
Be 

Phased 
Out

ODP 
Phased 

Out 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments  
(US$)

Funds 
Disbursed 

(US$)

PCR 
Received

Nepal LVC Yes No Jul-99 UNDP, UNEP X        
UNDP

X                  
UNEP

X          
UNDP

1) Policy development and 
related information 
dissemination; 2) Training in 
monitoring and control of CFC 
and establishment of 
import/export licensing system. 
(UNEP)

5 1 6.0 6.0 217,871 155,768 1

Nicaragua LVC Yes No Jul-98 Finland X 1 0 12.8 225,430 15,000
Niger LVC Yes No Mar-99 UNDP, UNEP X        

UNDP
X     

UNEP
X                  

UNEP
X          

UNDP
4 1 5.8 6.0 207,558 137,238 1

Oman LVC Yes Yes Jul-01 UNIDO X X X X 4 0 13.0 0.0 470,000 49,525
Palau LVC Yes Yes* Mar-02 Australia MAC 

R&R
X X Assistance for enforcing ODS 

regulations
2 0 0.0 0.0 38,000 0

Papua New 
Guinea

LVC No Yes*

Paraguay LVC Yes Yes Dec-00 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                 
UNEP

X           
UNEP

Policy dialogue programme on 
complementary policy and 
enforcement (UNEP)

4 0 23.0 12.0 508,098 290,295

Peru LVC Yes No Mar-99 UNEP X     
UNEP

Support for licensing system 
and Code of good practices in 
refrigeration (UNEP)

3 2 0.0 0.0 54,000 22,000 2

Qatar LVC Yes Yes Jul-01 UNIDO X X X X 4 0 13.0 0.0 470,000 89,225
Saint Kitts and 
Nevis

LVC Yes No Mar-98 Canada X 1 0 2.0 124,300 112,367

Saint Lucia LVC Yes No Nov-97 Canada X 1 0 3.0 146,900 146,900
Saint Vincent LVC Yes No Jul-98 UNEP X X 2 1 0.0 0.0 65,000 40,000 1
Samoa LVC Yes Yes Dec-00 UNEP X X 2 1 0.0 0.0 102,300 85,866 2
Senegal LVC Yes Yes Mar-01 UNIDO, 

UNEP, 
Switzerland

X       
UNIDO

X          
UNEP

Demonstration project to 
retrofit domestic refrigerators 
for the use of hydrocarbon 
refrigerant (Switzerland)

3 1 5.0 0.0 200,730 114,770 1

Seychelles LVC Yes Yes Nov-98, Jul-03 Germany X X X X ODS identification kits for 
Customs Department 

2 1 0.0 66,607 25,000 1

Solomon Islands LVC Yes Yes* Mar-02 Australia MAC 
R&R

X X Assistance for enforcing ODS 
regulations

2 0 0.0 0.0 42,000 0

Swaziland LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 4.0 90,375 88,550
Tanzania LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 0.0 45,000 36,757
Togo LVC Yes Yes Nov-02 UNDP, UNEP X        

UNDP
X     

UNEP
X                   

UNEP
X         

UNDP
X          

UNDP
5 0 13.3 0.0 382,500 0

Tonga LVC Yes Yes* Mar-02 Australia MAC 
R&R

X X Assistance for enforcing ODS 
regulations

2 0 0.0 0.0 38,000 0

Trinidad and 
Tobago

LVC Yes Yes* Nov-97 UNDP, UNEP X    UNDP X                 
UNEP

(Training)  
UNEP

3 3 18.5 18.0 278,374 276,374 3

Tuvalu LVC Yes Yes* Mar-02 Australia MAC 
R&R

X X Assistance for enforcing ODS 
regulations

2 0 0.0 0.0 26,000 0

Uganda LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 0.0 25,000 19,887
Uruguay LVC Yes Yes Mar-99, Jul-01 Canada, 

UNDP, UNEP
X   

Canada
X               

Canada
X          

UNDP
1) Implementation of a 
license/quota system for ODS 
(Canada); 2) Demonstration 
and training project for the use 
of hydrocarbons as 
refrigeration (UNEP).

5 2 6.0 0.0 365,704 195,140

Vanuatu LVC Yes Yes* Mar-02 Australia MAC 
R&R

X X Assistance for enforcing ODS 
regulations

2 0 0.0 0.0 34,000 0

Yemen LVC Yes Yes Jul-02 UNDP, UNEP X        
UNDP

X     
UNEP

X                  
UNEP

X         
UNEP

Establishment of regulations 
and legislation (UNEP)

5 0 220.0 0.0 1,836,805 86,917

Zambia LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 1 0.0 25,000 25,000 1
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Country  Status RMP 
approved 

Programme 
Approved 
to Meet 

85% CFC 
Reduction

Date of 
Approval

Implementing 
Agency

Recovery 
and 

Recycling 

Customs 
Training 

Training in 
Good 

Refrigeration 
Practices/Techn
icians/Trainers 

Monitoring Incentive 
Programme 

Awareness Assistance 
in the 

design of 
policies and 
regulations

Other RMP Activities No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Complete
d Projects

ODP To 
Be 

Phased 
Out

ODP 
Phased 

Out 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments  
(US$)

Funds 
Disbursed 

(US$)

PCR 
Received

Countries Without or Insufficient Data to determine their Status (LVC or Non-LVC) 
Cambodia IDR No No
Cape Verde NDR No No
Djibouti NDR Yes Yes Jul-02 UNDP, UNEP X        

UNDP
X     

UNEP
X                  

UNEP
X         

UNDP
Assistance to establish 
legislation (UNEP)

5 0 5.7 0.0 277,763 0

Guinea Bissau NDR No No
Liberia NDR No No
Rwanda NDR No No
Sao Tome and 
Principe

NDR No No

Sierra Leone IDR No No
Somalia NDR No No
Suriname NDR No No

* National CFC Phase-Out Program or Total Phase-Out Plan
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Country  Status Year of Latest 
Consumption

 Latest 
consumptio

n 

 CFC 
baseline 

(1995-1997) 

 Total Phase-out 
approved but not 
yet implemented 
(as of September 

2003) 

 RMP Phase-out 
approved but 

not yet 
implemented (as 

of June 2003) 

 Date for 
completion of 

approved 
projects 

Additional 
Phase-out 

Needed to Meet 
the Freeze 

Additional 
Phase-out 

Needed to Meet 
50% CFC 
Reduction 

Additional 
Phase-out to 
Meet 85% 

CFC 
Reduction

Additional 
Phase-out to 
Meet 100% 

CFC 
Reduction

Latest 
Consumption 

in 
Refrigeration 

Servicing

Year of Latest 
Consumption 

in 
Refrigeration 

Servicing

Non-Compliance 
with the Montreal 

Protocol according to 
the Implementation 

Committee

Remaining 
Eligible 

Consumption

Albania LVC 2002 0.0 40.8 21.0 100% by 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A X N/A
Angola LVC 2002 105.0 85.8 103.0 103.0 100% by 2008 0.0 0.0 0.0 2.0 N/A 2002
Antigua and Barbuda LVC 2002 3.7 10.7 0.0 N/A 0.0 0.0 2.1 3.7 17.0 2002 9.7
Bahamas LVC 2002 55.0 64.9 18.0 100% by 2003 0.0 4.6 27.3 37.0 N/A 2002 X N/A
Bahrain LVC 2002 94.6 135.4 5.0 100% by 2003 0.0 21.9 69.3 89.6 N/A 2002 97.9**
Barbados LVC 2002 9.5 21.5 0.0 N/A 0.0 0.0 6.3 9.5 N/A 2002 21.5
Belize LVC 2002 21.7 24.4 0.0 N/A 0.0 9.5 18.0 21.7 16.0 2002 X 14.3**
Benin LVC 2002 35.5 59.9 27.3 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 8.2 22.5 2002 27.3
Bolivia LVC 2002 65.5 75.7 23.9 14.0 100% by 2005 0.0 3.7 30.2 41.6 53.3 2002 X 38.0
Bosnia and Herzegovina LVC 2002 237.0 24.2 112.6 100% by 2004 100.2 112.3 120.8 124.4 N/A 2002 X
Bostwana LVC 2000 2.5 6.9 1.5 1.5 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 1.0 2.3 2000 5.3
Brunei Darussalem LVC 2002 43.4 78.2 0.0 N/A 0.0 4.3 31.7 43.4 43.4 2002 78.2
Burkina Faso LVC 2002 16.3 36.3 3.0 3.0 100% by 2006 0.0 0.0 7.9 13.3 16.3 2002 22.4
Burundi LVC 2001 46.5 59.0 35.5 0.4 100% by 2005 0.0 0.0 2.1 11.0 20.3 2001 18.5**
Cameroon LVC 2002 226.0 256.9 112.6 112.6 100% by 2007 0.0 0.0 74.9 113.4 146.0 2002 X -1.1
Central African Republic LVC 2002 3.8 11.3 0.0 N/A 0.0 0.0 2.1 3.8 9.1 2002 4.3
Chad LVC 2001 31.6 34.6 6.0 6.0 100% by 2006 0.0 8.3 20.4 25.6 36.5 2000 21.7
Comoros LVC 2002 1.8 2.5 0.0 N/A 0.0 0.6 1.4 1.8 2.5 1999 2.5
Congo LVC 2002 5.5 11.9 0.0 N/A 0.0 0.0 3.7 5.5 6.8 2002 -7.8
Costa Rica LVC 2002 137.4 250.2 0.0 N/A 0.0 12.3 99.8 137.4 136.5 2002 152.9
Cote D’Ivoire LVC 2002 106.5 294.2 42.8 24.8 100% by 2006 0.0 0.0 19.6 63.7 N/A 1998 164.6
Croatia LVC 2002 140.1 219.3 50.0 0.0 100% by 2004 0.0 0.0 57.2 90.1 107.7 2002 N/A
Dominica LVC 2002 3.0 1.5 0.0 N/A 1.5 2.2 2.7 3.0 3.0 2002 1.5**
Ecuador LVC 2002 229.6 301.4 0.0 N/A 0.0 78.9 184.3 229.6 183.3 2002 225.3
El Salvador LVC 2002 101.6 306.6 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 55.6 101.6 101.6 2002 247.9
Ethiopia LVC 2002 30.0 33.8 0.0 N/A 0.0 13.1 24.9 30.0 N/A 2002 X 39.2
Federated States of Micronesia LVC 2000 1.0 1.2 0.0 N/A 0.0 0.4 0.9 1.0 N/A N/A
Fiji LVC 2002 0.0 33.4 5.2 5.2 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2001 28.2
Gabon LVC 2002 5.0 10.3 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 3.5 5.0 5.0 2002 1.5
Gambia LVC 2002 4.7 23.8 0.0 N/A 0.0 0.0 1.1 4.7 4.7 2002 6.1
Georgia LVC 2002 15.5 22.5 1.5 1.5 100% by 2005 0.0 2.8 10.6 14.0 15.5 2002 16.3
Ghana LVC 2002 21.2 35.8 6.7 6.7 100% by 2006 0.0 0.0 9.1 14.5 35.6 2001 31.3
Grenada LVC 1998 3.8 6.0 1.2 1.2 100% by 2002 0.0 0.0 1.7 2.6 N/A 1998
Guatemala LVC 2002 239.6 224.7 0.0 N/A 14.9 127.2 205.9 239.6 239.6 2002 X*** 191.1
Guinea LVC 2001 35.4 42.4 0.0 N/A 0.0 14.2 29.0 35.4 35.4 2001 29.5**
Guyana LVC 2002 14.3 53.2 6.5 6.5 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 7.8 14.3 2002 39.5**
Haiti LVC 2001 169.0 169.0 14.0 14.0 100% by 2006 0.0 70.5 129.6 155.0 N/A
Honduras LVC 2002 131.2 331.6 14.2 14.2 100% by 2003 0.0 0.0 67.3 117.0 121.7 2002 317.4
Jamaica LVC 2002 31.7 93.2 59.5 100% by 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 2002 N/A
Kenya LVC 2002 152.3 239.5 8.5 100% by 2003 0.0 24.1 107.9 143.8 N/A 2002 190.2**
Kiribati LVC 2002 0.0 0.7 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A
Kyrgyzstan LVC 2001 53.0 72.8 11.6 11.6 100% by 2007 0.0 5.0 30.5 41.4 N/A
Lao People's Democratic Republic LVC 2002 42.3 43.3 16.3 100% by 2004 0.0 4.4 19.5 26.0 26.3 2002 28.3**
Lesotho LVC 2000 2.4 5.1 0.0 N/A 0.0 0.0 1.6 2.4 N/A 1998 2.4
Madagascar LVC 2001 9.9 47.9 12.0 12.0 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 2001 35.9
Malawi LVC 2002 19.0 57.7 33.0 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 2002 24.7
Maldives LVC 2002 2.8 4.6 3.5 3.5 100% by 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 1998 X 1.1
Mali LVC 2002 26.0 108.1 6.3 6.3 100% by 2004 0.0 0.0 3.5 19.7 4.5 2002 82.3
Marshall Islands LVC 2000 0.5 1.2 0.0 N/A 0.0 0.0 0.4 0.5 N/A N/A
Mauritania LVC 1999 13.4 15.7 2.0 100% by 2000 0.0 3.6 9.1 11.4 N/A 1999 13.7**
Mauritius LVC 2002 7.3 29.1 8.0 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 2002 5.1
Moldova LVC 2001 23.5 73.3 0.0 N/A 0.0 0.0 12.5 23.5 N/A 2001 51.4
Mongolia LVC 2002 6.9 10.6 5.6 100% by 2005 0.0 0.0 0.0 1.3 6.9 2002 5.0
Mozambique LVC 2001 8.4 18.2 0.0 N/A 0.0 0.0 5.7 8.4 N/A 1997 11.3**
Myanmar LVC 2002 43.5 54.3 0.0 N/A 0.0 16.4 35.4 43.5 N/A 1997 54.3
Namibia LVC 2002 20.0 21.9 0.0 N/A 0.0 9.1 16.7 20.0 N/A 2002 X 16.7
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Country  Status Year of Latest 
Consumption

 Latest 
consumptio

n 

 CFC 
baseline 

(1995-1997) 

 Total Phase-out 
approved but not 
yet implemented 
(as of September 

2003) 

 RMP Phase-out 
approved but 

not yet 
implemented (as 

of June 2003) 

 Date for 
completion of 

approved 
projects 

Additional 
Phase-out 

Needed to Meet 
the Freeze 

Additional 
Phase-out 

Needed to Meet 
50% CFC 
Reduction 

Additional 
Phase-out to 
Meet 85% 

CFC 
Reduction

Additional 
Phase-out to 
Meet 100% 

CFC 
Reduction

Latest 
Consumption 

in 
Refrigeration 

Servicing

Year of Latest 
Consumption 

in 
Refrigeration 

Servicing

Non-Compliance 
with the Montreal 

Protocol according to 
the Implementation 

Committee

Remaining 
Eligible 

Consumption

Nepal LVC 2002 0.0 27.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2002 X 21.0**
Nicaragua LVC 2001 35.2 82.8 12.8 12.8 100% by 2003 0.0 0.0 9.9 22.4 N/A 2000 60.4**
Niger LVC 2002 26.6 32.0 0.0 0.0 N/A 0.0 10.6 21.8 26.6 29.1 2001 26.2
Oman LVC 2002 179.5 248.4 13.0 13.0 100% by 2005 0.0 42.3 129.2 166.5 179.5 2002 269.1
Palau LVC 2002 0.1 1.6 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 2002 N/A
Papua New Guinea LVC 2002 0.0 36.3 30.8 100% by 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 1998 X*** N/A
Paraguay LVC 2002 96.9 210.6 16.1 11.0 100% by 2005 0.0 0.0 49.2 80.8 96.9 2002 59.3
Peru LVC 2002 196.5 289.5 33.8 100% by 2005 0.0 17.9 119.3 162.7 140.2 2002 227.2
Qatar LVC 2002 106.0 101.4 13.0 13.0 100% by 2004 0.0 42.3 77.8 93.0 N/A 2001 88.4**
Saint Kitts and Nevis LVC 2002 5.3 3.7 2.0 2.0 100% by 2003 0.0 1.5 2.8 3.3 5.3 2002 1.7**
Saint Lucia LVC 2001 3.0 8.3 3.0 3.0 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 2001 5.3
Saint Vincent LVC 2002 6.0 1.8 0.0 N/A 4.2 5.1 5.7 6.0 3.8 1998 X
Samoa LVC 2002 2.2 4.5 0.0 N/A 0.0 0.0 1.5 2.2 0.3 2002 4.8
Senegal LVC 2002 71.9 155.8 5.0 5.0 100% by 2003 0.0 0.0 43.5 66.9 71.9 2002 114.7
Seychelles LVC 2002 1.5 2.9 0.0 N/A 0.0 0.1 1.1 1.5 N/A 2002 2.8
Solomon Islands LVC 2001 0.6 2.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.3 0.6 N/A N/A
Swaziland LVC 2001 1.3 24.6 4.0 4.0 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 2001 20.6
Tanzania LVC 2001 131.2 253.9 86.2 100% by 2004 0.0 0.0 6.9 45.0 N/A 2001 82.0
Togo LVC 2002 35.3 39.8 13.3 13.3 100% by 2006 0.0 2.1 16.0 22.0 35.3 2002 26.5
Tonga LVC 2002 0.8 1.3 0.0 N/A 0.0 0.1 0.6 0.8 0.8 2002 N/A
Trinidad and Tobago LVC 2002 63.6 120.0 48.9 100% by 2006 0.0 0.0 0.0 14.7 63.6 2002 N/A
Tuvalu LVC 2002 0.0 0.3 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A
Uganda LVC 2001 13.4 12.8 0.0 N/A 0.6 7.0 11.5 13.4 N/A 1999 12.8
Uruguay LVC 2002 75.2 199.1 10.3 6.0 100% by 2007 0.0 0.0 35.0 64.9 71.3 2002 137.5
Vanuatu LVC 2002 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A
Yemen LVC 2002 959.9 349.1 412.7 220.0 100% by 2005 198.1 372.7 494.8 547.2 698.4 2002
Zambia LVC 2001 11.8 27.4 0.0 N/A 0.0 0.0 7.7 11.8 11.7 2001 27.4

Countries Without or Insufficient Data to determine their Status (LVC or Non-LVC) 
Cambodia IDR 2002 94.2 NDR 0.0 N/A 94.2 94.2 2002
Cape Verde NDR NDR NDR 0.0 N/A N/A
Djibouti NDR NDR NDR 5.7 5.7 100% by 2004 N/A
Guinea Bissau NDR NDR NDR 0.0 N/A N/A
Liberia NDR NDR NDR 0.0 N/A N/A
Rwanda NDR NDR NDR 0.0 N/A N/A
Sao Tome and Principe NDR NDR NDR 0.0 N/A N/A
Sierra Leone IDR 2002 80.8 NDR 0.0 N/A 80.8 N/A
Somalia NDR NDR NDR 0.0 N/A N/A
Suriname NDR NDR NDR 0.0 N/A N/A

** Countries which have not made or confirmed their final selection of an option.  As per Decision 37/66, Option 1will be applied if such a country submits a project without making a selection.
*** Countries in potential non-compliance with the CFC freeze according to the Implementation Committee.
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Country  Status RMP 
approved 

Programme 
Approved 
to Meet 

85% CFC 
Reduction

Date of 
Approval

Implementing 
Agency

Recovery 
and 

Recycling 

Customs 
Training 

Training in 
Good 

Refrigeration 
Practices/Techn
icians/Trainers 

Monitoring Incentive 
Programme 

Awareness Assistance 
in the 

design of 
policies and 
regulations

Other RMP Activities No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Complete
d Projects

ODP To 
Be 

Phased 
Out

ODP 
Phased 

Out 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments  
(US$)

Funds 
Disbursed 

(US$)

PCR 
Received

Algeria Non-LVC Yes No Jul-02, Apr-03 UNIDO X X X 2 0 45.0 0.0 900000 13596
Argentina Non-LVC No No
Bangladesh Non-LVC Yes No Nov-99 UNDP, UNEP X        

UNDP
X     

UNEP
X                 

UNEP
X          

UNDP
4 0 12.6 0.0 424,225 271,148

Brazil Non-LVC No Yes*
Chile Non-LVC Yes No Dec-01 Canada, 

UNEP
X Canada X               

Canada
X          

UNEP 
X         

UNEP
Enabling a control and 
regulatory network (UNEP)

6 1 40.0 0.0 1,160,920 76,400

China Non-LVC No No
Colombia Non-LVC No No
Congo, DR Non-LVC No No
Cuba Non-LVC Yes No Nov-99, Mar-

00
Canada X X X Implementation and 

enforcement of regulations on 
ODS

4 0 8.0 210,000 198,400

Dominican 
Republic

Non-LVC Yes No Jul-98 UNDP, UNEP X       
UNDP

X     
UNEP

X                 
UNEP

X          
UNDP

4 2 37.4 37.0 505,468 467,132 1

Egypt Non-LVC Yes No Nov-99 Germany X Modification of legal 
provisions and information 
system and Implementation of 
measures to address the 
informal sector.

3 0 100.0 912,000 784,682

India Non-LVC No No
Indonesia Non-LVC No No
Iran Non-LVC No No
Jordan Non-LVC Yes Yes* Jul-99 UNIDO X X X Technical assistance and 

support to develop regulations 
for ODS to implement the 
Environment Law of 1995

4 3 19.1 0.0 437,194 353065 3

Korea DPR Non-LVC Yes No Jul-03 UNEP X Assistance for the 
development of a licensing 
system

1 0 0.0 50,000

Kuwait Non-LVC Yes No Jul-02 UNIDO, 
UNEP

X       
UNIDO

X     
UNEP

X                  
UNEP

X          
UNEP

4 0 64.0 0.0 624,586 0

Lebanon Non-LVC No No
Libya Non-LVC No No
Macedonia Non-LVC Yes No Jul-99 UNIDO X X X 3 3 13.5 13.5 313,956 270,015 3
Malaysia Non-LVC No Yes*
Mexico Non-LVC No No
Morocco Non-LVC No No
Nigeria Non-LVC No Yes*
Pakistan Non-LVC No No
Panama Non-LVC Yes No Nov-99 Finland, 

UNEP
X    

Finland
X                  

UNEP
X        

Finland
Monitoring on assistance to 
develop legislation (UNEP)

4 0 0.0 0.0 239,200 39,366

Philippines Non-LVC No Yes*
Romania Non-LVC Yes No Jul-99 UNIDO X X X Development criteria for ODS 

and ODS consuming 
equipment imports

3 3 50.0 50.0 466,409 465,026 3

Serbia and 
Montenegro

Non-LVC No No

South Africa Non-LVC No No
Sri Lanka Non-LVC Yes No Dec-00 UNDP, UNEP X     

UNEP
X                  

UNEP
X         

UNDP
X           

UNDP
4 0 5.0 0.0 571,455 172,670

Sudan Non-LVC Yes No Jul-99 UNIDO X X X Development criteria for ODS 
and ODS consuming 
equipment imports

3 1 50.0 0.0 458,250 339,614

Syria Non-LVC Yes No Nov-99, Mar-
00

Gernamy, 
UNEP

X    
Germany

X     
UNEP

X                   
UNEP

Assistance for the 
establishment of regulations 
and legislation (UNEP)

4 0 120.0 0.0 1,041,546 700,718
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Country  Status RMP 
approved 

Programme 
Approved 
to Meet 

85% CFC 
Reduction

Date of 
Approval

Implementing 
Agency

Recovery 
and 

Recycling 

Customs 
Training 

Training in 
Good 

Refrigeration 
Practices/Techn
icians/Trainers 

Monitoring Incentive 
Programme 

Awareness Assistance 
in the 

design of 
policies and 
regulations

Other RMP Activities No. of 
Approved 
Projects

No. of 
Complete
d Projects

ODP To 
Be 

Phased 
Out

ODP 
Phased 

Out 

Total Funds 
Approved 
including 

Adjustments  
(US$)

Funds 
Disbursed 

(US$)

PCR 
Received

Thailand Non-LVC No Yes*
Tunisia Non-LVC No No
Turkey Non-LVC No Yes*
Venezuela Non-LVC No No
Vietnam Non-LVC Yes No Jul-01, Dec-01 UNDP, 

UNEP, Poland
X      

(R&R, 
MAC 
R&R) 
UNDP

X    
Poland

X                  
UNEP

X         
UNDP

Workshop for finalisation of 
regulations (UNEP)

6 1 22.8 0.0 666,863 42,440 1

Zimbabwe Non-LVC Yes No Nov-98 Germany X 1 0 0.0 45,000 40,985

* National CFC Phase-Out Program or Total Phase-Out Plan
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Country  Status Year of Latest 
Consumption

 Latest 
consumptio

n 

 CFC 
baseline 

(1995-1997) 

 Total Phase-out 
approved but not 
yet implemented 
(as of September 

2003) 

 RMP Phase-out 
approved but 

not yet 
implemented (as 

of June 2003) 

 Date for 
completion of 

approved 
projects 

Additional 
Phase-out 

Needed to Meet 
the Freeze 

Additional Phase-
out Needed to 

Meet 50% CFC 
Reduction 

Additional 
Phase-out to 
Meet 85% 

CFC 
Reduction

Additional 
Phase-out to 
Meet 100% 

CFC Reduction

Latest 
Consumption in 

Refrigeration 
Servicing

Year of Latest 
Consumption 

in Refrigeration 
Servicing

Non-Compliance 
with the Montreal 

Protocol according to 
the Implementation 

Committee

Remaining 
Eligible 

Consumption

Algeria Non-LVC 2002 1,002.8 2,119.5 439.1 45.0 100% by 2004 0.0 0.0 245.8 563.7 N/A 2002 452.8**
Argentina Non-LVC 2002 2,139.2 4,697.3 632.3 100% by 2005 0.0 0.0 802.3 1,506.9 1,764.4 2002 2,294.7
Bangladesh Non-LVC 2002 328.0 581.6 12.6 12.6 100% by 2003 0.0 24.6 228.2 315.4 205.6 2002 664.4
Brazil Non-LVC 2002 2,660.4 10,525.8 2,628.5 100% by 2005 0.0 0.0 0.0 31.9 4,035.0 2002 N/A
Chile Non-LVC 2001 470.2 828.7 475.2 40.0 100% by 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 168.5 2001 607.0
China Non-LVC 2001 33,922.6 57,818.7 23,018.7 100% by 2007 0.0 0.0 2,231.1 10,903.9 0.0 2001 2,377.5
Colombia Non-LVC 2002 1,037.0 2,208.2 284.0 100% by 2005 0.0 0.0 421.8 753.0 853.4 2002 1,285.1
Congo, DR Non-LVC 2002 569.4 665.7 137.0 100% by 2005 0.0 99.6 332.6 432.4 241.0 2002 249.6
Cuba Non-LVC 2002 488.8 625.1 48.5 8.0 100% by 2005 0.0 127.8 346.6 440.3 366.3 2002 573.4
Dominican Republic Non-LVC 2002 329.8 539.8 17.9 0.0 100% by 2005 0.0 41.9 230.9 311.9 325.8 2002 332.9**
Egypt Non-LVC 2002 1,294.0 1,668.0 137.9 100.0 100% by 2005 0.0 322.1 905.9 1,156.1 800.0 2002 765.7
India Non-LVC 2002 3,913.66 6,681.1 1,955.7 100% by 2005 0.0 0.0 955.8 1,958.0 1,352.0 2002 876.3
Indonesia Non-LVC 2002 5,506.3 8,332.7 2,881.3 100% by 2005 0.0 0.0 1,375.1 2,625.0 2,222.2 2002 396.9
Iran Non-LVC 2001 4,204.8 4,571.7 2,273.4 100% by 2004 0.0 0.0 1,245.6 1,931.4 851.0 2001 1,693.8
Jordan Non-LVC 2002 191.8 673.3 427.8 19.1 100% by 2009 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8 2002 N/A
Korea DPR Non-LVC 2002 299.0 441.7 0.0 N/A 0.0 78.2 232.7 299.0 243.0 2002 291.7**
Kuwait Non-LVC 2002 349.0 480.4 64.0 64.0 100% by 2005 0.0 44.8 212.9 285.0 N/A
Lebanon Non-LVC 2002 491.7 725.5 251.8 100% by 2004 0.0 0.0 131.1 239.9 350.4 2002 47.1**
Libya Non-LVC 2001 985.4 716.7 367.4 100% by 2005 0.0 259.6 510.5 618.0 N/A 2000 X 618.0
Macedonia Non-LVC 2002 34.1 519.7 25.0 100% by 2003 0.0 0.0 0.0 9.1 34.1 2002 97.2
Malaysia Non-LVC 2002 1,605.5 3,271.1 466.8 100% by 2004 0.0 0.0 648.1 1,138.7 1,312.9 2002 N/A
Mexico Non-LVC 2002 1,943.7 4,624.9 179.9 100% by 2005 0.0 0.0 1,070.1 1,763.8 849.4 2002 2879.6
Morocco Non-LVC 2002 668.6 802.3 333.7 100% by 2004 0.0 0.0 214.5 334.9 N/A 2002 18.4**
Nigeria Non-LVC 2002 3,286.7 3,650.0 647.5 100% by 2005 0.0 814.2 2,091.7 2,639.2 N/A 2002 X N/A
Pakistan Non-LVC 2001 1,666.3 1,679.4 1,066.3 100% by 2005 0.0 0.0 348.1 600.0 N/A 2001 472.9**
Panama Non-LVC 2002 195.3 384.2 42.0 100% by 2003 0.0 0.0 95.7 153.3 175.3 2002 299.2
Philippines Non-LVC 2002 1,632.3 3,055.9 15.0 100% by 2004 0.0 89.4 1,158.9 1,617.3 N/A 2002 N/A
Romania Non-LVC 2001 185.7 675.8 0.0 N/A 0.0 0.0 84.4 185.7 153.1 2001 145.8
Serbia and Montenegro Non-LVC 2002 371.7 849.2 276.8 100% by 2005 0.0 0.0 0.0 94.9 207.2 2002 517.8**
South Africa Non-LVC 2001 16.0 592.6 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 16.0 N/A
Sri Lanka Non-LVC 2002 185.0 445.6 16.1 5.0 100% by 2006 0.0 0.0 102.1 168.9 182.9 2002 337.0
Sudan Non-LVC 2002 253.0 456.8 50.0 50.0 100% by 2003 0.0 0.0 134.5 203.0 207.0 2002 359.2
Syria Non-LVC 2002 1,201.6 2,224.7 738.5 120.0 100% by 2006 0.0 0.0 129.4 463.1 386.5 2002 137.1
Thailand Non-LVC 2002 3,063.1 6,082.1 491.8 100% by 2005 0.0 0.0 1,659.0 2,571.3 1,996.5 2002 N/A
Tunisia Non-LVC 2002 465.8 870.1 295.4 100% by 2005 0.0 0.0 39.9 170.4 178.0 2002 157.6
Turkey Non-LVC 2002 697.4 3,805.7 610.8 100% by 2004 0.0 0.0 0.0 86.6 697.4 2002 N/A
Venezuela Non-LVC 2002 1,550.6 3,322.4 418.2 100% by 2004 0.0 0.0 634.1 1,132.4 1,383.6 2002 2,044.8
Vietnam Non-LVC 2002 235.5 500.0 72.4 22.8 100% by 2005 0.0 0.0 88.1 163.1 197.0 2002 186.8
Zimbabwe Non-LVC 2001 259.4 451.4 0.0 N/A 0.0 33.7 191.7 259.4 259.4 2001 430.2

** Countries which have not made or confirmed their final selection of an option.  As per Decision 37/66, Option 1will be applied if such a country submits a project without making a selection.
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Country  Status RMP 

approved 
Programme 

Approved to Meet 
85% CFC 
Reduction

Date of R&R Approval Implementing 
Agency

Recovery/Recy
cling outside 

RMP 

MAC 
Recovery/Recycling 

outside RMP

 R&R Phase-out 
approved but not 
yet implemented 
(as of June 2003) 

Number of 
Approved 
Projects

Number of 
Completed 

Projects

ODP To Be 
Phased Out

ODP 
Phased Out 

Total Funds 
Approved including 
Adjustments  (US$)

Funds 
Disbursed 

(US$)

PCR 
Received

Argentina Non-LVC No No Mar-95, Jul-95 USA, Australia X            
Australia

X                           
USA

2 2 20.4 20.0 210,000 210,000 1

Bahrain LVC Yes No May-97 UNDP X 1 1 20.5 20.0 239,151 239,151 1
Barbados LVC No No Nov-95 UNIDO X 1 1 14.0 14.0 164,688 164,688 1
Benin LVC Yes Yes May-97 UNIDO X 1 1 12.9 12.9 113,903 113,903 1
Bolivia LVC Yes Yes Oct-96 UNDP X 1 1 13.8 14.0 145,309 145,309 1
Burkina Faso LVC Yes Yes May-97 UNIDO X 1 1 15.5 15.5 96,000 96,000 1
Chile Non-LVC Yes No Jun-92, May-96 IBRD, USA X                 

IBRD
X                           

USA
2 2 14.0 14.0 260,000 260,000 2

China Non-LVC No No Feb-92, Nov-93, Mar-95, 
Jul-95, May-96

UNDP, USA, 
Denmark

X    
UNDP/USA/ 

Denmark

X               
UNDP/USA

7 7 48.4 21.4 1,173,311 1,129,364 7

Colombia Non-LVC No No Dec-94, Jul-95 USA, UNDP X               
UNDP

X                           
USA

2 2 122.5 123.0 898,685 907,025 1

Congo LVC Yes Yes Oct-96 UNDP X 1 1 19.2 19.0 187,320 187,320 1
Costa Rica LVC No No Oct-92, May-96 USA, UNDP X               

UNDP
X                           

USA
2 2 47.1 18.0 451,693 451,693 1

Cuba Non-LVC Yes No Dec-94 UNDP X 1 1 49.0 49.0 163,833 163,833 1
Dominican Republic Non-LVC Yes No Jul-95, Nov-95 UNDP, USA X      

UNDP/USA
X                           

USA
0.0 3 3 0.0 17.0 372,000 372,000 3

Gambia LVC Yes Yes May-97 UNIDO X 1 1 7.8 7.7 67,650 67,650 1
Ghana LVC Yes Yes Oct-92 UNDP X 1 1 50.0 50.0 328,000 328,000 1
Guatemala LVC Yes Yes Nov-95, May-96 UNDP, USA X               

UNDP
X                           

USA
2 2 36.0 26.0 357,131 357,131 2

Guinea LVC Yes No May-97 UNIDO X 1 1 12.9 12.9 80,780 80,780 1
India Non-LVC No No Jun-93 UNIDO X 1 1 0.0 0.0 12,061 12,061 1
Indonesia Non-LVC No No Dec-94 IBRD X 1 1 41.0 41.0 275,407 275,407
Iran Non-LVC No No Nov-97 France X 1 0.0 345,923 183,106
Jamaica LVC Yes Yes* Nov-95, Nov-97 USA, UNDP X               

UNDP 
X                           

USA
2 2 26.6 17.0 289,099 289,098 2

Kenya LVC Yes No Jul-99 Germany X 8.5 1 8.5 98,725 87,361
Lebanon Non-LVC No No Nov-97 France X 62.0 1 62.0 425,289 0
Lesotho LVC Yes No May-97 UNDP X 1 1 3.6 4.0 56,095 56,095 1
Malawi LVC Yes No May-96 UNDP X 1 1 7.2 7.0 106,009 106,009 1
Malaysia Non-LVC No Yes* Feb-92, Nov-95 IBRD X X 2 2 475.0 374.5 1,614,172 1,614,172 1
Mauritius LVC Yes No Jul-99 Germany X 8.0 1 8.0 183,377 170,501
Mexico Non-LVC No No Nov-91, Jul-94, Nov-95 IBRD, USA, UNDP X     

IBRD/UNDP
X                           

USA
5 5 260.0 351.3 1,176,817 1,176,817 5

Mongolia LVC Yes Yes Dec-01 UNDP X 5.6 1 5.6 0.0 108,600 19,309
Morocco Non-LVC No No Nov-97 France X 22.0 1 22.0 355,867 0
Mozambique LVC Yes No May-97 UNDP X 1 1 6.9 7.0 115,671 115,671 1
Namibia LVC Yes No Mar-98 Germany X 1 1 0.0 0.0 34,400 34,400
Panama Non-LVC Yes No Nov-95 UNDP X 1 1 17.0 17.0 161,857 161,857
Peru LVC Yes No May-96 UNDP X 1 1 28.6 29.0 289,587 289,587 1
Philippines Non-LVC No Yes* Nov-95, May-97 USA, UNIDO X              

UNIDO
X                           

USA
2 2 71.0 60.0 842,067 842,067 1

Senegal LVC Yes Yes May-97 UNIDO X 1 1 36.1 36.1 136,250 136,250 1
Sri Lanka Non-LVC Yes No Oct-96 UNDP X 1 1 31.2 31.0 350,928 350,928 1
Tanzania LVC Yes No Mar-02 Germany X 11.7 1 11.7 164,223 6,568
Thailand Non-LVC No Yes* Jun-92 IBRD X 250.0 1 250.0 0.0 900,000 637,572
Trinidad and Tobago LVC Yes Yes* Nov-97 USA X 1 1 10.0 117,000 117,000 1
Tunisia Non-LVC No No Jun-92 IBRD X 1 1 42.0 42.0 332,836 332,836 1
Turkey Non-LVC No Yes* Jun-92, Nov-97 IBRD, USA X                 

IBRD
X                           

USA
3 3 17.0 4.0 587,080 587,080 3

Uganda LVC Yes No May-96 UNDP X 1 1 3.6 4.0 55,983 55,983 1
Uruguay LVC Yes Yes Mar-94, Nov-95 UNDP, IBRD X     

UNDP/IBRD
2 2 26.0 22.0 262,551 255,552 2

Venezuela Non-LVC No No Oct-92, Mar-93, Mar-94, 
Jul-94, Dec-94, May-97

USA, UNDP, Canada X 
UNDP/Canada

X              
USA/UNDP

87.0 8 7 280.0 109.0 1,975,418 1,913,864 7

Vietnam Non-LVC Yes No Oct-96 UNDP, Australia, 
USA

X   
UNDP/Australia

X                           
USA

3 3 28.2 28.0 591,812 501,985

Zambia LVC Yes No May-96 UNDP X 1 1 7.2 7.0 106,080 106,080 1
Zimbabwe Non-LVC Yes No Jul-95 UNIDO X 1 1 47.0 47.0 311,663 311,663 1
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Country  Status RMP 
approved 

Programme 
Approved to Meet 

85% CFC 
Reduction

Date of R&R Approval Implementing Agency Customs 
Training

Training in Good 
Refrigeration 

Practices/Technicia
ns/Trainers 

Phase-out approved 
but not yet 

implemented (as of 
September 2003) 

Number of 
Approved 
Projects

Number of 
Completed 

Projects

ODP To Be 
Phased Out

ODP 
Phased Out 

Total Funds 
Approved including 
Adjustments  (US$)

Funds 
Disbursed 

(US$)

PCR 
Received

Albania LVC No Yes* Apr-03 UNEP X X 0.0 2 0 0.0 0.0 118,125 0 0
Argentina Non-LVC No No Feb-97, Dec-00 UNEP X X 0.0 3 1 44.8 44.8 690,000 244,000 1
Brazil Non-LVC No Yes* Jul-02 Germany X X 0.0 2 0 0.0 0.0 1,640,000 170,820 0
Colombia Non-LVC No No Jul-95, Dec-01 UNEP, Canada X                       

Canada
X                           

UNEP
0.0 2 0 0.0 0.0 255,250 110,000 0

Cote D'Ivoire LVC Yes Yes Jul-94 UNEP X 0.0 1 1 0.0 0.0 76,000 76,000 1
Ethiopia LVC Yes No Mar-00 UNEP X                           

R&R
0.0 1 0 0.0 0.0 82,735 65,255 0

Gambia LVC Yes Yes May-96 UNEP X 0.0 1 1 0.0 0.0 9,500 8,500 1
Ghana LVC Yes Yes Jun-93 UNEP X 0.0 1 1 0.0 0.0 99,000 99,000 1
Guatemala LVC Yes Yes Feb-97 UNEP X 0.0 1 1 68.3 68.3 70,000 70,000 1
Korea, DPR Non-LVC Yes No Jul-03 UNEP X 0.0 1 0 0.0 0.0 70,000 0 0
Lebanon Non-LVC No No Nov-97 France X                           

R&R
0.0 1 1 0.0 0.0 52,668 52,668 1

Mauritania LVC No No Sep-94 France X 0.0 1 1 0.0 0.0 25,000 25,000 1
Morocco Non-LVC No No Nov-97 France X                           

R&R
0.0 1 1 0.0 0.0 53,361 53,361 1

Namibia LVC Yes No Oct-96 Finland X                           
R&R

0.0 1 1 5.4 0.0 103,440 103,440 1

Peru LVC Yes No Feb-97 UNEP X 0.0 1 1 44.8 44.8 70,000 54,922 1
Philippines Non-LVC No Yes* Jun-91, Dec-01 UNDP, UNEP X                 

UNEP
X                           

UNDP
0.0 2 1 0.0 0.0 232,543 82,293 1

Senegal LVC Yes Yes Nov-93, Feb-97 UNEP, France X 0.0 2 2 0.0 0.0 74,500 74,500 2
Venezuela Non-LVC No No Jul-01 UNEP X 0.0 1 0 0.0 0.0 120,000 12,000 0

* National CFC Phase-Out Program or Total Phase-Out Plan
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Annex VI 
Evaluation of RMPs in the countries visited – Observations from the Case Studies 

Issues Bahrain Ghana Guatemala Jamaica Macedonia Mauritius Peru Saint Lucia Senegal Uruguay 
Overall 
progress 

Baseline: 135,4 t 
(CFC)     
Consumption in 
2002: 94,6   t 
Phase-out 
achieved by 
2002: -30% 

Baseline: 35,8 t  
(CFC) 
Consumption 
2002: 21,1 t. 
Phase-out 
achieved:-41% 

Baseline:224,6 t  
(CFC) (corrected 
by NOU  to 
324 t) 
Consumption 
2002:  239,6 t 
Phase-out 
achieved: to be 
clarified. 

Baseline:  93,2 t 
(CFC) 
Consumption 
2002: 31,7 t 
Phase-out 
achieved: -66% 

Baseline: 519,7 t 
(CFC) 
Consumption in 
2002: 34,1 t. Phase-
out achieved: -94% 

Baseline: 29,1 t 
(CFC) 
Consumption in 
2002: 7,3 t. Phase-
out achieved: 
-75% 

Baseline: 289,5 
t Consumption 
2002: 196,5 t. 
Phase-out 
achieved:  
-32.1% 

Baseline: 8,3 t 
(CFC) 
Consumption 
2001: 3.0 t  
Phase-out 
achieved: -60% 

Baseline: 155.8 
consumption 
2002: 71.3 
Phase-out 
achieved: 
-53.9% 

Baseline: 
199,1 t 
Consumption 
2002: 75,2 t. 
Phase-out 
achieved: 
-62.8% 

Status of 
compliance 
 
 
 

Freeze 99 
complied with. 
50% target 
requires further 
phase-out of 26.9 
t by 2005. 85% 
red. by 2007 and 
100% by 2010 
expected. 

Freeze 99 
complied with. 
50% target 
requires further 
phase-out of 3.2 t 
by 2005. 85% 
red. by 2007 and 
100% red. by 
2010 not ensured 
but targeted. 

Freeze 99 not 
complied with. 
Further reduction 
of consumption 
depending on 
additional 
measures to be 
implemented. 

Freeze 99 
complied with. 
Total phase-out 
under TPMP by 
Dec. 2005 is to be 
expected. 

Complied with 
freeze. 85% 
reduction already 
done as only 34,1 t 
still to be phased 
out. Full early 
phase-out is likely. 

Freeze 99 
complied with. 
50% by 2005 
already achieved. 
85% and 100% 
expected through 
TPMP as early 
phase-out. 

Freeze 99 
complied with. 
50%  reduction 
target requires 
further phase-
out of 51.8 
tonnes. 85% 
red. by 2007 
and 100% red. 
by 2010 
ensured through 
enforcement of 
legal decree. 

Freeze 99 
complied with. 
50% by 2005 
already done. 
85% and 100% 
phase-out need 
further 
measures. 

Freeze complied 
with.  2005 
target already 
achieved. 
Probably 
advanced 100% 
phase-out. 

Freeze 99 
complied with. 
50% red. 
already 
achieved.  
85% red. by 
2007 and 
100% red. by 
2010 not 
ensured but 
targeted. 

Specific 
factors 
determining 
compliance 

About 80% of 
CFC 
consumption in 
MAC sector, 
average age of 
cars ca 10 years, 
60% of them 
CFC-based.  

Approx. 1 million 
domestic 
refrigerators, to 
80% CFC-based. 
MAC sector less 
relevant, only 
40% with Air 
Conditioning. 
Commercial 
installations 
benefit from 
Incentive 
Programme for 
conversion. 

Difficulties: 
baseline 
significantly 
underestimated, 
and relative 
importance of the 
refrigeration 
business for 
economic and 
social reasons. 
Strategy of NOU 
tries to introduce 
additional 
measures of 
control + 
enforcement.  

Most important 
user of CFC is the 
MAC sector (39 t 
from 67 ODP t) 
followed by 
domestic sector 
and 
commercial/indust
rial refrigeration 
(13 t each). Very 
important: good 
performance of 
import licensing, 
and close contacts 
with companies.  

Overall control of 
the refrigeration 
sector by NOU.  

Effective 
combination of all 
determining 
factors. 
Government 
funding of 
retrofitting of 
commercial 
refrigeration 
equipment. 
Involvement of 
industry in quota 
system. 
Government 
incentive schemes.

Strict 
application of 
import quotas, 
with total CFC 
phase-out in 
year 2005. 

Consumption of 
CFC markedly 
downward due 
to restricted 
availability and 
price increase, 
but still 
continuous 
demand in 
servicing and 
maintenance 
particularly in 
the domestic 
sector. Efforts 
concentrated 
mainly on MAC 
and industrial 
sector. 

Early training 
programmes, 
good cooperation 
with private 
sector. 

Promoting 
hydrocarbons 
as an 
alternative 
solution 
compared to 
the higher 
priced HFC. 
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Issues Bahrain Ghana Guatemala Jamaica Macedonia Mauritius Peru Saint Lucia Senegal Uruguay 
RMP and 
related 
projects 

RMP approved 
in November 
1998 with 
UNEP,  R&R 
project approved 
in May 1997,  IA  
is UNDP. 

RMP approved at 
the 32nd meeting 
of the Executive 
Committee 
including 
incentive 
programme and 
monitoring 
activities, IA is 
UNDP; customs 
training by 
UNEP; early 
training and R&R 
projects. 

RMP approved at 
27th Meeting, IA 
is UNEP; RMP 
up-date at 35th 
Meeting, with 
UNEP; earlier 
R&R project 
approved at 18th 
Meeting with 
UNDP,  followed 
by MAC R&R 
with USA and 
technicians 
training with 
UNEP at 19th and 
21st Meeting of 
the Executive 
Committee. 

RMP approved at 
27th  Meeting of 
the Executive 
Committee, IA is 
Canada; TPMP 
was approved at 
37th Meeting of the 
Executive 
Committee, IA is 
again Canada; 
earlier R&R and 
MAC R&R 
project with 
UNDP and USA 
approved at 18th 
and 23rd Meeting 
of the Executive 
Committee. 

RMP approved in 
July 1999 at the 28th 
Meeting of the 
Executive 
Committee. IA is 
UNIDO. 

RMP approved at 
the 26th Meeting of 
the Executive 
Committee as part 
of the RMP 
project for 14 
English speaking 
African countries 
implemented by 
GTZ. 

RMP approved 
at 27th meeting, 
IA is UNEP; 
R&R project 
approved by 
19th Meeting of 
the Executive 
Committee, IA 
is UNDP. 

First RMP ever 
approved at 23rd 
Meeting of the 
Executive 
Committee in 
November 
1997. 

RMP approved 
at the 33rd 
Meeting of the 
Executive 
Committee, 
including a R&R 
scheme 
implemented by 
UNIDO, 
monitoring by 
UNEP and a 
hydrocarbon 
demo project by 
Switzerland; 
earlier training 
programmes by 
UNEP and a 
R&R project by 
UNIDO. 

RMP approved 
in March 
1999, IA is 
Canada; RMP 
up-date 
approved in 
July 2001, IAs 
are UNDP and 
UNEP. 

Government’s 
strategy 

Considering to 
submit TPMP.  
CP update 
required. 

 Focus on 
reduction of 
consumption in 
domestic sector 
and larger 
installations. 

At present, in 
non-compliance. 
Country facing 
some structural 
difficulties, but 
strategy 
elaborated by 
NOU may 
accelerate phase-
out. 

 Under the TPMP 
total phase-out by 
Dec. 2005 

Discussion about 
updating of RMP or 
preparation of 
TPMP. 

TPMP submitted Implementation 
of legal 
framework and 
more training 
and awareness 
for domestic 
sector. 

Commitment to 
meet the targets 
of MP schedule, 
but no certainty 
about timely 
compliance 
with 2005 and 
2002 phase-out 
targets. RMP 
up-date 
submitted to 
41st meeting. 

Progressively 
reduce import 
quotas, focus on 
good practices 
and recovery, 
prepare HC as 
alternative. 

Focus on 
Hydrocarbon 
as alternative.  

Political 
commitment 

strong 
commitment 

Correct 
commitment 
further enhanced 
by NOU’s 
performance. 

Weak in the past, 
now medium 

Strong strong commitment 
but  driving force is 
primarily the NOU. 

strong 
commitment 

Strong 
commitment 

Medium Strong 
commitment 

Strong 
commitment 

Status of NOU Ministry of 
Housing, 
Municipality and 
Environment 

Ministry of 
Environment and 
Science 

Meteorological 
Institute under 
the Ministry of 
Environment and 
Natural 
Resources 

Natural Resources 
Conservation 
Authority under 
the Ministry of 
Land and 
Environment 

Ministry of 
Environment and 
Physical Planning 

Ministry of Local 
Government and 
Environment 

Ministry of 
Production 
(Industry) 

Ministry of 
Environment 

Ministère de 
l’environnement 
et de 
l’assainissement 

Ministry of 
Environment 
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Issues Bahrain Ghana Guatemala Jamaica Macedonia Mauritius Peru Saint Lucia Senegal Uruguay 
Legislation Ministerial Order 

on Control of 
CFCs (1999), 
fully operational 

ODS Regulation 
Act from 1994, 
Comprehensive 
ODS Act 
prepared, to be 
approved by 
Parliament in 
2004. 

Legislation in 
place. Weakness 
in 
implementation 
and enforcement. 
More specific 
rules still 
required. 

Basic legal 
regulations in 
place. A 
comprehensive 
Ozone Act is 
being approved 
and implemented. 

Legislation in place 
and operational,  
still lacking 
regulations on total 
ban of ODSs. 

Consumer 
Protection Act 
(1999), Control of 
all CFC imports, 
Import permit for 
CFC required, 
prohibition of 
import of 
appliances 
containing CFCs.  

Legislation in 
place and 
operational, 
total CFC 
phase-out 2005.  

Legal 
regulations 
introduced with 
some delay 
(2002). 
Implementation 
fairly 
satisfactory. 

Legislation in 
place and 
operational (law 
followed by 
decree). 

ODS 
Legislation 
approved, but 
not 
operational. 

Import 
licensing 

Fully effective, 
annual quota 
allocations 
progressively 
reduced. 

Quota system in 
place, quotas for 
3 companies, 
further and 
stricter 
regulations 
through the new 
Act in 2004. 

In place and 
partly operational

In place and 
operational 

Fully effective. 4 
importers,quotas in 
accordance with 
phase-out time 
schedule. 

Fully effective. 
Quota on all ODSs 
since 1999 with 
annual linear 
quota reduction of 
20% until 2005. 

Fully effective, 
annual quota 
allocations 
progressively 
reduced. 

In force but not 
fully 
operational. 

Fully effective, 
annual quota 
allocations 
progressively 
reduced. 

No Import 
Licensing  

Enforcement Financial 
incentives to 
end-users for 
retrofitting. 

Financial 
Incentives 
Programme for 
comercial 
companies ready 
and able to 
convert to 
substitutes. 

Present 
instrumentarium 
needs 
specification and 
improvement. 
Good plans of 
NOU still to be 
implemented. 

Effective, through 
customs and close 
contacts with 
stakeholders. 

Close cooperation 
with importers and 
companies. Tax on 
import of CFCs 
under consideration.

40% import duty 
on ODSs 
introduced. Close 
cooperation with 
importers and 
companies. 

Enforcement of 
annual import 
quotas 

Customs 
overburdened. 
So far no 
reliable customs 
inventory. No 
incentives or 
other measures 
on CFC prices. 
Illegal imports 
not to be ruled 
out. 

Enforcement of 
annual import 
quotas. 

N/A 

Training 
technicians 

Refrigeration 
trainers: 45. 
Trained and 
certified 41 
technicians who 
continue to train 
others. So far, 
approx. 600 
technicians 
trained. 

In total 3000 
technicians 
trained in good 
practices, in-
country capacity 
of sustainable 
training process 
in place. 
Certificates 
issued but not 
mandatory. 

Good progress 
achieved, 980 
technicians 
trained, 540 
certified. Local 
training capacity 
is built up.  

Since 2001 under 
TPMP 130 
technicians 
trained. 
Sustainable in-
country capacity 
for training in 
place. 

266 technicians 
trained. Some 150 
to be trained yet. 
More training 
required, 
particularly for the 
informal sector. 

2 trainers, approx. 
60 technicians 
trained in good 
practices, more 
training courses 
needed. 

Some 500 
technicians 
have received 
appropriate 
training. Need 
for substantial 
additional 
training for 
domestic sector 
and MAC 
technicians. 

Satisfactory 
training 
projects, 42 
technicians 
trained. In view 
of 100 low-skill 
technicians in 
the informal 
sector, further 
training 
envisaged. 

140 in four 
UNEP 
workshops; 110 
in four seminars 
organized by 
France for HC 
retrofit; training 
of 2 lead trainers 
in India, one 
workshop for 16 
instructors, and 3 
workshops for 
68 technicians. 

250 
technicians 
trained in 
R&R and good 
practices,  250 
technicians 
trained in HC 
technology. 
More training 
needed for 
some 200 to 
300 
technicians.  
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Issues Bahrain Ghana Guatemala Jamaica Macedonia Mauritius Peru Saint Lucia Senegal Uruguay 
Customs 
training 

25 customs 
officers trained, 
who trained 
approx. 200 
officers more. 
Customs need 
small portable 
indentifier kits. 

150 customs 
officers trained, 
35 trainers 
available. 
Module 
incorporated in 
regular courses 
for customs 
officers. 

Training 
satisfactory, 116 
customs officers 
trained. Need for 
appropriate 
detecting 
equipment 
reported. 

Good progress, 
127 customs 
officers trained. 
Computerization 
and identifier 
equipment needed.

299customs officers 
trained.Because of 
fluctuations, more 
training is needed. 

 One workshop 
with 32 customs 
officers trained. 
A second phase 
to be 
implemented 
soon. Module 
on ODS control 
incorporated in 
regular courses 
for customs 
officers. 

36 customs 
officers trained, 
further training 
activities 
continue. Need 
for specified 
customs codes, 
and for further 
appropriate 
identifier 
equipment. 

Two workshops 
conducted 
instead of four 
planned; to be 
followed by 
courses held by 
customs school. 

Train-the-
trainers and 
follow-up 
workshops, 
provided 
training to 70 
customs 
officers. 
Module on 
ODS control 
incorporated in 
regular courses 
for customs 
officers. 

Equipment 76 recovery units 
supplied, 65 
distributed. 
Recovery (MAC 
machines) only 
in 8 MAC 
workshops 
operating. 

16 R&R 
machines 
supplied under 
the MAC project, 
3 recovery 
machines for 
end-users located 
in workshops, 11 
identifier in 
Customs. 

The CP 
envisaged a 
network of 108 
recovery units, 4 
recycling centers 
and 4 training 
workshops. 
Reportedly, 20% 
of the recovery 
units damaged. 
17 manual 
portable leak 
detectors found 
not useful. 

70 recovery units 
supplied, in 
operation. 
Recycling 
machines not used. 

109 recovery units, 
3 recycling 
machines supplied. 

37 recovery units, 
1 reclaiming 
machine supplied. 

120 recovery 
machines, 8 
recycling 
machines. No 
effective 
monitoring 
system in place. 

6 recovery 
units, 1 
recycling 
equipment and 
3 MAC R&R 
machines 
supplied. 
Machines are 
sold to industry. 
Some 
enterprises 
purchased own 
equipment. 

40 plus 55 
recovery 
machines, R&R 
machines, leak 
detectors, tool 
sets 
 

61 recovery 
units and 21 
recovery and 
recycling 
units. R&R 
equipment 
actively used 
in automotive 
MAC.  

CFC recovery No data, due to 
lack of reporting 
by companies. 
Quarterly 
reporting not 
always complied. 

No exact data on 
total volume of 
CFC recovered. 
Through 
Incentive System, 
4 mt are expected 
after completion.  

In 2002, 
estimated 14,4 t 
representing 3-
4% of total CFC 
consumption 
recovered. 

Estimated 1,1 t of 
CFC recovered 
during 2001, no 
up-date available. 

In workshops, 1.3 t 
of CFC recovered 
plus 0.7 t of 
HCFC-22, plus 0.3 t 
of HFC-134a. 
0.4 t contaminated 
CFC is kept in 
stock. 
 

Some recovery 
from commercial 
units; little for 
domestic 
refrigerators 

Conflicting 
reports 
No reliable 
information 
available on 
CFC recovery. 
Venting is 
common 
practice. 

Very small 
quantities 
recovered, no 
figures 
available. 

Commercial and 
industrial sector 
is recovering and 
re-using. 
Domestic sector 
minimal, no 
reliable data. 
About 3 t of 
contaminated 
CFC in stock. 

Commercial 
sector is 
recovering and 
re-using. 
Domestic 
sector 
minimal. 

Recycling 2 recycling 
centers, 
operational costs 
not covered. 
Recycling failed 
due to adverse 
price relations 
and technical 
problems. 

Practically no 
recycling, though 
companies assess 
that it could 
become 
economically 
viable. 

No recycling 
machines 
supplied. Own 
equipment in 
some enterprises 
but no data 
reported. 

2 recycling centers 
established but no 
activities reported. 
Some recycling by 
machines owned 
by private 
companies. 

3 recycling centers. 
Project approved 
aimed at recycling 
13,5 t of CFC, 
actual amount of 
CFC recycled by 2 
active centers until 
end of 2002 
313 kg, plus 407 kg 
of HCFC-22. 

Practically, no 
recycling so far. If 
any, rather seen as 
service to the 
client than as 
profitable activity. 

No information 
available. Most 
probably no 
recycling being 
done at all. 

1 recycling 
center 
established but 
practically no 
recycling 
activities are 
taking place. 

Recycling 
machines not 
used,  except one 
for training; no 
more recycling 
equipment 
requested in 2nd 
delivery of 
equipment. 

Practically no 
recycling 
being done at 
centers. 
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Issues Bahrain Ghana Guatemala Jamaica Macedonia Mauritius Peru Saint Lucia Senegal Uruguay 
Retrofit Retrofit, as 

believed, would 
be more suitable 
than R&R. 
Hydrocarbon not 
familiar in the 
Gulf region, 
could cause 
maintenance 
problems 

Retrofitting 
activities under 
the incentive 
scheme for end-
users. 

No retrofitting 
activities, at least 
no specific 
information 
available 

Under the TPMP a 
comprehensive 
retrofit and 
replacement 
programme for 
end-users to be 
carried out 
(Dec.2002-
Dec.2004); 
applying 
incentives to end-
users. 

No retrofitting 
activities, at least no 
information by 
NOU available. 

Some retrofitting 
activities being 
carried out mostly 
in government 
owned buildings. 
Aim is to retrofit 
to hydrocarbon 
phasing out HCFC 
by 2020. 
Respective 
training needed. 

Some 
retrofitting in 
commercial 
sector, none in 
Domestic 
Sector. 

No retrofitting 
activities 
reported. 

Started retrofit to 
HC for Domestic 
Sector. 
 
 

Extensive 
retrofitting in 
commercial 
sector, none in 
domestic 
sector. 

Prices R 12 = 3,2 
US$/kg  
R134a= 4,9 
US$/kg      

R 12 = 6,5-7 
US$/kg R134a= 
10 US$/kg 
R-22 = 7-9 
US$/Kg 
HC 3.5 = US/kg 

R 12 = 3.46 US$/ 
kg. 
R 134a = 4.46 
US$/kg 
R 404a = 20.3 
US$/kg 

R 11 = 6,2 US$/kg 
R 12 = 6,7 US$/kg 
R 134a = 7,9 
US$/kg 

R 12 = 4.85 US$/kg 
R134a = 7.9 
US$/kg 
R-22 = 5.7 US$/kg 
R-407 = 25.5 
US$/kg 

R 12 = 10,1 
US$/kg 
R134a= 6,3  
US$/kg 

R-12 = 7,27 
US$/Kg  
R-134a = 8,72 
US$/Kg 

R 12 = 10.2 
US$/kg 
R 134a = 19.6 
US$/kg 

R-12 = 10-17 
US$/Kg; 
R-134 = 20 
US$/Kg; 
R-22 = 12 
US$/kg;  
HC-12 = 7 
US$/kg 

R-12 = 3.8 – 
5.1 US$/kg 
R134a =  10 
US$/kg 
R-22 = 4.6 
US$/kg 

Monitoring Data collected 
from customs 
and importers. 
Monitoring in 
place though 
quarterly reports 
not always 
delivered. 

Fairly effective 
control through 
the reports of 
customs and 
importers, field 
visits of the NOU 
and regular 
contacts with the  
Refrigeration 
Association. 

Customs data not 
very reliable. 
Comprehensive 
monitoring 
involving 
importers, and 
systematic 
inspections are 
planned. 

Fairly reliable data 
collection from 
importers and 
customs. 

Effective control 
through regular 
reports from 
workshops, 
customs, 
companies.  Fairly 
reliable information 
also about the 
informal servicing 
sector. 

Regular reports 
from customs and 
importers. Data 
fairly reliable. 
Some doubt about 
informal sector. 

Data collected 
from customs 
and importers.  

Data from 
customs and 
importers, not 
always reliable. 
Monitoring 
system is now 
being improved.

Data collected 
from customs 
and importers. 

Fairly reliable 
data and 
information  
collected from 
customs, 
importers, 
distributors 
and users. 

Illegal trade Practically no 
such trade due to 
strict control 
mechanisms. 

Can not be 
excluded but not 
significant. 
Problem: import 
of CFC-based 2nd 
hand equipment 
mainly from 
Europe. 

Not excluded 
(mainly from 
Mexico) because 
of significant 
price differences. 
Difficult to 
control. 

Illegal imports 
along coastline not 
excluded, but 
beyond the 
competence of 
customs. 
Additional control 
measures under 
consideration. 

According to NOU, 
no need for illegal 
trade. Some illegal 
transit activities 
from Turkey to 
Bulgaria reported. 

No evidence about 
significant illegal 
trade. 

None reported Smuggling can 
not be 
discarded. 
Common 
Caricom system 
of information 
about illegal 
trade is urged. 

Limited 
quantities 

None reported 

  
 

-----
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Annex VII1: 
(a) Implications of Retrofitting to Alternative Refrigerants 
 
This section summarises the advantages and disadvantages of HFC and HC refrigerants as 
replacements for CFCs in existing systems. 

Issue HFC HC 
Safety 
components 

As CFCs Flammable.   Non sparking electrical devices are 
usually required, to be in line with international 
standards. Service procedures usually need 
review although in African countries servicing is 
usually done in a well ventilated area.  

Conversion 
procedure 

Oil needs changing to a polyol ester type 
which absorbs moisture more readily and is 
more expensive. 
Compressor change preferred, although in 
this case there will still be oil in the 
remainder of the circuit which needs to be 
changed. 

Electrical devices usually need replacing, moving 
or sealing. Oil with lower miscibility or higher 
viscosity would improve but oil is rarely changed 
during conversion to HCs reliability. 

Energy efficiency Worse than CFCs. Better than HFCs, similar to CFCs. 
Reliability Poorer than CFCs because of the oil.   

Greater care during servicing is needed, in 
particular better evacuation of systems. 

Similar or better than with CFCs. 

Availability Widely available. Not yet widely available in Africa. 
Cost of 
refrigerant 

More than CFCs. In Senegal and Ghana less than for CFCs, 
although purity and moisture contend must be 
checked. Limited commercial availability in most 
LVCs countries. 

Other costs Oil costs 5 times the price of mineral oils 
used with CFCs and HCs.   Possible higher 
cost of servicing. 

Cost of non sparking electrical devices where 
necessary (10-20 US $). 

Experience Widely used refrigerants world wide. Large-scale application in Cuba. Tests and initial 
experiences in some other countries (India, 
Senegal, Gambia, Ghana). 

Training Needed to cover better servicing procedures 
required. 

Needed to cover flammability issues. 

 
Issues for specific systems: 
•  HC cannot be used as retrofit for no-frost refrigerators. 
•  HC used for split and through the wall AC systems restricts the room size according to the 

quantity of HC charge (150 g). Charges greater than 150 g are allowed if leakage into a 
confined space would not exceed the practical limit of 8 g/m3. 

•  The use of HCs in direct expansion commercial and industrial systems (for example in 
conventional cold stores) is usually not feasible because in the event of a leak the practical 
limit can be exceeded. 

•  Outdoor mounted chillers are an example where HCs can usually be safely used in 
commercial/industrial systems because, in the event of a leak, the refrigerant is safely 
dispersed – it cannot accumulate in confined spaces. 

•  HCs are not usually recommended for car AC systems, although they have been used 
extensively in Australia and the USA. 

                                                 
1 Source: Jane Gartshore, Consultant, Cool Concerns, Ltd. 
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(b) HCFC blend conversions 

HCFC blends have been used extensively in Europe as interim substances to convert R12 and 
R502 systems.   There has been a proliferation of these blends, each with slightly different 
characteristics. They are usually based on R22.   For example, in the UK there are at least 
three R22 based interim alternatives to R12 and at least five R22 based interim alternatives to 
R502. 
 
They are designed as drop-in replacements.   In most cases compressor oil does not need to 
be changed.   They are non flammable (although one of the components of the blend may be 
flammable), therefore electrical components do not need to be changed. 
 
Where thermostatic expansion valves are used these should normally be re adjusted to give 
the correct superheat setting, although this is not always necessary. 
 
In the UK the cost of these R22 based blends is usually significantly higher than R22 and 
HFCs. 
 
Performance is usually similar to CFC performance. 
 
There are issues associated with the use of blends: 
 
•  They cannot be used in systems where there are two evaporators running at different 

temperatures with one compressor (e.g. many fridge freezers); 
•  They must be removed from the cylinder in the liquid phase (this is not always the 

common practice for charging); 
•  Ice build up on evaporators may be uneven due to temperature glide in the evaporator. 
 
R404A and R407C (HFC replacements for R502 and R22 respectively) are blends and also 
have these issues.   R404A is already being used in Ghana. 
 
Information about UK blends is summarised in the table below. 
 

Alternatives for R12 
Blend Composition Refrig 

capacity % 
R12 

COP % R12 UK cost 
compared to 
R22 % 

UK cost 
compared to 
R134a % 

R401A 
(MP39) 

R22/152a/124 107 100 470 180 

R401B 
(MP66) 

R22/152a/124 108 98 Not known Not known 

R409A 
(FX56) 

R22/142b/124 109 99 440 170 
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Alternatives for R502 
Blend Composition Refrig 

capacity % 
R502 

COP % R502 UK cost 
compared to 
R22 % 

UK cost 
compared to 
R404A % 

R402A 
(HP80) 

R22/125/290 109 100 500 140 

R402B 
(HP81) 

R22/125/290 99 98 500 140 

R403A R22/218/290 105 99 Not known Not known 
R403B 
(Isc69L) 

R22/218/290 112 100 850 240 

R408A R22/143a/125 98 100 310 90 
 
 
(c) Conversion to Hydrocarbon Refrigerants 
 
Simple drop in conversion 
 
This is only possible where there are no sparking electrical devices on or close to the 
refrigeration circuit.   This will be the case in domestic fridges where: 
 
•  The evaporator is sealed from the inside of the fridge so that refrigerant cannot leak into 

the fridge (it is reported in Senegal that 75% of fridges have the evaporator exposed) or 
there is no light inside the fridge and the thermostat is a sealed type or outside the fridge; 

 
and  
 
•  The relay and overload protector on the compressor is the sealed type. 
 
In this case the cost of conversion should be no more than re charging with R12.   The 
remaining R12 must be removed from the system by evacuation – it is assumed that this 
would also be done if the system was being re charged with R12. 
 
Low cost conversion 
 
In this case sparking electrical components are either eliminated (in the case of on / off 
switches, lights and light switches) or sealed / placed in a sealed box (in the case of 
thermostats, relays, overload protectors and lights / switches).   Silicon sealant is usually an 
acceptable seal material. 
 
The cost is minimal. 
 
 
Full scale conversion 
 
In this case sparking electrical components are replaced with sealed or solid state types where 
available.   According to Infras, the cost for this is approximately US$20 per appliance. 
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No frost fridges 

As a general rule it is simplest and safest to recommend that no frost fridges are not 
converted to HCs.   More specific advice would depend on the type of defrost method.   Some 
fridges use a “heated wire” the temperature of which is a concern in the event of HC leakage.    
No frost fridges are probably more common in America than Europe.   As most second hand 
fridges in West Africa are from Europe, no frost technology is probably not a major issue.  
 
Overview of Conversion Options  
 
Options are summarised for eliminating the hazard from sparking electrical devices are 
summarised in the following table. 
 
 

Component Simple drop in 
conversion 

Low cost conversion Full scale conversion

Fan motor 1 OK if induction type OK if induction type OK if induction type
Thermostat body 

within fridge 
Not possible Seal Replace 

Thermostat body 
outside fridge 

OK OK OK 

Compressor relay 
sealed type 

OK OK OK 

Compressor relay open 
type 

Not possible Seal Replace 

Compressor overload 
protector sealed type 

OK OK OK 

Compressor overload 
protector open type 

Not possible Seal Replace 

On / off switch 2 Eliminate Seal or move Replace 
Light starter, sealed or 

outside fridge 
OK OK OK 

Light starter, unsealed 
inside fridge 

Eliminate light Seal or move Replace 

Light switch outside 
fridge or sealed 

OK OK OK 

Light switch, inside 
fridge, unsealed 

Eliminate light Seal or move Replace 

Electrical wiring Ensure connections are 
tight 

Ensure connections are 
tight 

Use ring or spade types 
with plastic sleeve

 
1. Where fans are used they are usually the induction type. 
2. On / off switches are not usually provided. 
Refer to the chapter on conversion to HCs in the Ecofrig manual for the full procedure. 

----- 
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Annex VIII: Technical Information About Refrigerant Recovery, Recycling and  
Reclamation, Destruction and Conservation1 

 

(a) Recovery and Recycling 
 
Recovered refrigerant can be re-used without recycling when it is not contaminated with 
substances such as acids, water, oil and air which would reduce the reliability of the system it 
is charged into.   Refrigerant recovered from mobile AC systems and from other systems 
which have leaked is usually uncontaminated and can be re-used. Refrigerant recovered from 
systems which have had a compressor motor burn out will contain acids and must be 
recycled. 
 
Compressor motor burn outs are the most common cause of failure of domestic fridges due to 
unreliable electrical supplies (significant voltage variations). In this case recycling is 
required.   However the quantity of refrigerant recovered per system is in any case very low 
(100 to 150 gr). The following should be taken into account when assessing the benefits of 
recycling: 
 
•  Local availability of recycling machines; 
•  Distance required to transport refrigerant to central recycling plant, with the associated 

financial and environmental cost; 
•  Purity of recycled refrigerant and its impact on the reliability of systems it is charged into; 
•  Commercial arrangements for recycling refrigerant; 
•  Handling of mixed refrigerants. 
 
In many cases the recycling of refrigerant is not technically, commercially or 
environmentally viable. 
 

(b) Reclamation or Destruction 
 
Reclamation cleans refrigerant to a specific purity, usually to the standard to which virgin 
refrigerant is supplied.   This requires more sophisticated equipment than recycling where the 
refrigerant is cleaned, but to no specific standard.   Usually a distillation process is used for 
reclamation, whereas recycling is usually achieved by a filtration and oil separation. 
 
The equipment required for reclamation is more expensive and is normally centrally located.      
For example, in the UK these are operated by six refrigerant supply companies in an industry 
which employs an estimated 100,000 refrigeration engineers (working in all sectors including 
MAC). However, there are small reclamation machines for about US $6,000 which would 
suffice on workshop levels. 
 
It is difficult to be clear about the purity of recycled refrigerant as it depends on the degree of 
contamination in the original refrigerant and the operation of the recycling machine.   It will 
rarely be recycled to the purity of virgin refrigerant.   The use of refrigerant which is not 
adequately cleaned has implications on the reliability of the systems it is used in.   In 
particular it will lead to compressor motor burn outs.   For this reason the purity of recycled 
refrigerant is usually acceptable for MAC systems as these do not have hermetic or semi 
hermetic compressors where the refrigerant is in contact with the compressor motor. 

 Source: Jane Gartshore, Consultant, Cool Concerns, Ltd. 
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If recycled refrigerant cannot be re-used the options are reclamation or destruction if either 
facility exists.   The cost of a small scale reclamation machine is of the order of US$6000. 
Safe disposal of refrigerant requires incineration at approximately 1200°C. Destruction cost 
in the UK are calculated to be about US $7/kg. 
 
 

(c) Recovery machines 

There are various issues with recovery machines, outside the question as to whether it is 
viable to use such a machine to recover refrigerant from small systems where the refrigerant 
is contaminated by a compressor motor burn out (e.g. typical domestic fridge repair). 
 
Electrical supply 
 
The wide fluctuation in voltage in West Africa will increase the failure rate of the recovery 
machine’s compressor motor. 
 
Recovering acidic refrigerant 
 
Refrigerant from a system which has suffered a compressor motor burn out will be 
contaminated with acidic oil.   Unless there is an effective filter drier at the inlet to the 
recovery machine, this contaminated refrigerant will pass through the recovery machine’s 
compressor, increasing the probability of its failure.   Some recovery machines have an 
internal filter drier, others require that this is added by the user.   Whichever type is used, the 
filter drier must be changed when necessary – the frequency of replacement will depend on 
the condition of the refrigerant recovered. 
 
Recovery machine type 
 
The development of recovery machines with oil free compressors was initially driven by the 
need to use one machine with different refrigerants.   Oil free machines do not need to be 
evacuated when switching to a different refrigerant.   With standard machines evacuation 
would be needed to prevent contamination of one refrigerant with another type. 
 
In general oil free machines are much faster than the oil based models.   The later versions of 
the oil free machines are more reliable and require less maintenance.   The earlier versions 
were OK when recovering refrigerant from systems as the oil entrained in the refrigerant 
lubricated the seals.   However, when these machines were used to decant refrigerant from a 
larger cylinder to a smaller one the seals failed, and the compressor might be damaged due to 
lack of lubrication. 
 
Speed of recovery 
 
Speed of recovery has been an issue in Senegal when using the machines on larger systems.   
The ITE Maxi R is reported to recover refrigerant at a rate of less than 10% of that published.   
ITE have suggested ensuring all schraeder valves are removed in connections to the system, 
and that additional filters are not used. 
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Where recovery machines are made locally, a forced air condenser can be included to speed 
up the recovery process.   In addition, the use of open drive compressors will increase 
reliability (although the cost will also be increased). 
 
 
Locally produced machines 
 
It should be possible to develop a recycling machine that could be produced locally as the 
additional components required are widely available (e.g. filter driers and oil separators).   
Such a machine would at least be able to clean refrigerant to a purity acceptable for MAC 
systems.   The machine would be able to recover and recycle (as most recycling machine 
can).   The recycling components could be added as a module to a recovery machine (and 
might be available already for the recovery machines provided in Ghana and Senegal). 
 

(d) Conservation of Refrigerant 
 
Where possible, improved conservation of refrigerant is a better technical, commercial and 
environmental approach.   This is achieved by: 
 
•  Elimination of the practice of flushing systems with refrigerant.   This necessitates the use 

of an evacuation procedure or flushing with nitrogen; 
•  Improved leak detection.   This requires: 

– Use of appropriate leak test methods, soapy water is often the simplest, cheapest 
and most accurate; 

– Introduction of leak testing as part of a routine maintenance regime for all but 
small appliances; 

– Education of end users and technicians in the importance of leak reduction to 
system performance (leaking systems use more energy and often don’t meet 
temperature requirements) and overall service cost. 

•  Elimination of the use of flared joints (brazed joints are a much more reliable seal); 
•  Replacement of copper tube for pressure switch connections with flexible hose. 
 
An example of where refrigerant conservation is an issue is in the fishing fleet where large 
R22 systems are used with a high incidence of leakage.   This probably also applies to cold 
store and chiller systems. 

 
----- 

 
 
 
 


