
 .ائق ما قبل الدورات قد تصدر دون إ،خالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورهاإن وث
 .ألسباب اقتصادية، لقد متت طباعة هذه الوثيقة بعدد حمدد، فريجى من املندوبني أن يأخذوا نسختهم معهم إىل االجتماع وأال يطلبوا نسخا اضافية

EP األمم المتحدة
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/33

26 June 2007

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
األمم المتحدة

للبيئة

 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف
 لتنفيذ بروتوكول مونتريال

 االجتمـــاع الثاني والخمسـون
 2007يولية/  تموز27-23مونتريال،

 
إكوادور: مشروعمقترح

 
 :تضم هذه الوثيقة تعليقات أمانة الصندوق على اقتراح المشروع التالي وتوصيتها بشأنه

 إلزالة النهائيةا

 البنك الدولي     التدريجية لرباعي كلوريدلإلزالةالخطة الوطنية•
 2007البرنامج السنوي لعام):CFC(الكربون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/33

2

  المشاريع المتعددة السنوات-شروعورقة تقييم الم

 إكوادور 

 المنفذة/الوكالة الثنائية  عنوان المشروع

البرنـامج: التدريجية لرباعي كلوريد الكربونلإلزالةالخطة الوطنية
  2007السنوي لعام

 البنك الدولي

 
MICIP :الوكالة المنسقة الوطنية

 تعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون والواردة في المشروعآخر بيانات االستهالك المبلغ عنه الم

 )2007يونيه/، اعتبارا من حزيران2005القدرة على استنفاد األوزون بالطنات،( البيانات- 7المادة:ألف

   132.5 المرفق ألف

    
عتبـارا مـن، ا2005القـدرة علـى اسـتنفاد األوزون بالطنـات،(بيانات البرنامج القطـري القطاعيـة-باء

 )2007يونيه/حزيران

 الرغاوي إيروسولا المادة المستنفذة لألوزون
ــناعة ص

 التبريد
ــدمات خـ

 المذيبات التبريد
ــل عامــ

 التبخيرغاز التصنيع

رباعي كلوريـد الكربـون
)CFC(  7.3  125.0 0.1   
        

 
  )باألطناندرة على استنفاد األوزونالق(االستهالك من رباعي كلوريد الكربون الذي ال يزال يستحق التمويل
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 طنا من طنات33 التدريجية اإلجماليةاإلزالة: دوالر أمريكي245 000التمويل اإلجمالي:خطة األعمال للسنة الجارية
 القدرة على استنفاد األوزون

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 *2004 بيانات المشروع
حدود

بروتوكول
 301.4 0.0 45.2 45.2 45.2 150.7 150.7 301.4 مونتريال

الحد السنوي
 235.0 0.0 21.0 21.0 42.0 80.0 150.0 235.0 لالستهالك

 المرفق ألف

المجموعة
ولىاأل

 
اإلزالة

التدريجية
السنوية من

المشاريع
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  الجارية
 اإلزالة

التدريجية
السنوية التي

عولجت
 235.0 0.0 21.0 21.0 38.0 70.0 85.0  مؤخرا

 

القدرة على(
استنفاد

األوزون
 )بالطن

 اإلزالةا
التدريجية

السنوية غير
         الممولة

االستهالك األجمالي من المواد
المستنفدة لألوزون الذي يتعين

         تصفيته تدريجيا
الستهالك اإلجمالي من الموادا

يتعينالمستنفذة لألوزون الذي
         )HCFCs(البدء فيه

بالدوالرات(تكاليف المشروع
         )األمريكية

التمويل المقدم للبنك 
 1 689 800 0.0 0.0 18 334 227 411 227 410 439 319 777 326 الدولي

تمويل المشروع 
 1 689 800 0.0 0.0 18 334 227 411 227 410 439 319 777 326 اإلجمالي

بالدوالرات(الدعمتكاليف
        58 300 :األمريكية

تكاليف الدعم المقدمة 
  0.0 0.0 1 375 17 056 17 055 32 349 58 300 للبنك الدولي

تكاليف الدعم 
 126 135 0.0 0.0 1 375 17 056 17 055 32 349 58 300 اإلجمالية

التكاليف اإلجمالية للصندوق
بالدوالراتالمتعدد األطراف

 1 815 935 0.0 0.0 19 709 244 467 244 465 471 668 835 626 ريكيةاألم
فعالية التكلفة بالنسبة للمشروع

 ال ينطبق  كغ/ أمريكيدوالر(

 2003ديسمبر/ُأقرت الشريحة األولى هذه في االجتماع األخير للجنة التنفيذية الذي عقد في كانون األول*

 هعلى النحو المذكور أعال)2007(شريحة الرابعةالموافقة على تمويل ال:طلب التمويل
 موافقة شمولية توصية األمانة
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 وصف المشروع
 خلفية

 دوالرا أمريكيا باإلضافة إلـى تكـاليف دعـم227 411قدم البنك الدولي باسم حكومة إكوادور طلبا مقداره- 1
 التدريجيـة لربـاعيلإلزالـة الخطة الوطنيـة دوالرا أمريكيا من أجل الشريحة الرابعة من17 056الوكالة البالغة

كما قدم البنك الدولي تقريرا عن التحقق أعدته شركة استشارية وطنيـة عـن متابعـة نظـام.CFCكلوريد الكربون
، وذلـك2006تصدير المواد المستنفدة لألوزون وعن حصص المسـتوردات فـي عـام/الترخيص المتعلق باستيراد

 .2007 وبرنامج التنفيذ السنوي لعام2006عامإلى جانب تقرير مرحلي عن

 التدريجية لرباعي كلوريـد الكربـون فـي االجتمـاع الحـاديلإلزالةوقد ُأقرت خطة إكوادور الوطنية- 2
 800وقد زودت حكومة أكوادور بـدعم مـالي قـدره.2003ديسمبر/واألربعين للجنة التنفيذية في كانون األول

لصندوق المتعدد األطراف كي تقوم بتصفية استهالكها من رباعي كلوريـد الكربـون دوالر أمريكي من ا1 689
وسـتقوم الخطـة الوطنيـة.تماما وفقا لألهداف السنوية المحددة في االتفاق المعقود بين الحكومة واللجنة التنفيذية

-2004ألول خـالل الفتـرةة التدريجية بتصفية االستهالك المتبقي من مواد المجموعة األولى من المرفق الإلزال
ولتحقيق هذا الهدف، ال بد من االضطالع بسلسلة من األنشطة تتعلـق باالسـتثمار، وعـدم االسـتثمار،.2010

ولم يسبق للصندوق المتعدد األطراف تمويـل أي أنشـطة تتعلـق بخطـة إدارة.والمساعدة التقنية، وبناء القدرات
 التدريجية تقـديم الـدعم لتـدريبلإلزالةالمقترحة في الخطة الوطنيةولذلك، تشمل األنشطة.التبريد في إكوادور

 .تقنيي التبريد وموظفي الجمارك، وإنشاء نظام لترخيص االستيراد

 التدريجية حكومة إكوادور في محاولتها حظر اسـتعمال ربـاعي كلوريـدلإلزالةوتدعم الخطة الوطنية- 3
وقد وضع االتفاق المعقود بـين حكومـة إكـوادور واللجنـة.2010الكربون الجديد في قطاع الخدمات حتى عام

التنفيذية، الذي ُأقر في االجتماع الحادي واألربعين، أهدافا الستهالك رباعي كلوريد الكربون والحـد منـه سـنويا
 .كما هو مبين في ورقة تقييم المشروع

 
 التقرير المتعلق بالتحقق 

 لإلزالـةرير عن مراجعة الحسابات السـنوية لخطـة إكـوادور الوطنيـة بإعداد التق“إينيا”قامت شركة- 4
ويـذكر التقريـر أنـه قـد تـم تحديـد حصـص).التقرير المتعلق بالتحقق(التدريجية لرباعي كلوريد الكربون

كما يبـين التقريـر سـجالت عـن. طنا متريا من رباعي كلوريد الكربون79.1 بمقدار2006المستوردات لعام
ت من رباعي كلوريد كربون تم الحصول عليها من وزارة الصناعة والتجارة، تبـين أنـه قـد اسـتوردالمستوردا

 CFC-11 من طنات القدرة على اسـتنفاد األوزون مـن ربـاعي كلوريـد الكربـون2.1 مقدار2006في عام
ات مـنكما يبـين التقريـر مصـدر المسـتورد.CFC-12 من طنات القدرة على استنفاد األوزون من60.9و

وبذلك يكون المستوى المستهدف الستهالك رباعي كلوريد الكربون فـي إكـوادور فـي.رباعي كلوريد الكربون
 . طنا من طنات القدرة على استنفاد األوزون قد تحقق80.0 والبالغ2006عام

 
 2006التقرير المرحلي لعام 

اع التاسع واألربعون للجنة التنفيذيـة، قـد حـدد، الذي أقره االجتم2006كان برنامج التنفيذ السنوي لعام- 5
:وقد تم االضطالع باألنشطة التالية.األنشطة التي يتعين إنجازها ومؤشرات األداء لتسهيل رصد التقدم المحرز
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كما تم إصـدار حصـص.التصدير/ازداد تعزيز نظام الترخيص والحصص المتعلق باالستيراد )أ( 
يين وذلك لالستمرار في استيراد رباعي كلوريد الكربـون، ولكـنالمستوردات للمستوردين الوطن

وبلـغ مجمـوع مـا اسـتوردته.على أال يتجاوز ذلك أهداف االستهالك المحددة فـي االتفـاق
 CFC-11 طنا من طنات القـدرة علـى اسـتنفاد األوزون مـن63 ،2006إكوادور في عام

 ؛CFC-12و

عي الرغاوي والتبريـد المـذكورة مبـدئيا فـي الخطـةوجد أن معظم شركات التصنيع في قطا )ب( 
المقررة غير مؤهلة للحصول على التمويل بالنظر إلى أنها قد أوقفت عملياتهـا أو تحولـت مـن

وكان أن حولـت المـوارد.تلقاء نفسها إلى صناعات بديلة ال عالقة لها برباعي كلوريد الكربون
 تم تحويل ثالث شركات تصنيع مؤهلة فـي قطـاعكما.المتوفرة إلى أنشطة أخرى مذكورة أدناه

سـبتمبر/الرغاوي وبدأت صناعة الرغاوي الخالية من رباعي كلوريـد الكربـون فـي أيلـول
 ؛2006

 معلما من معلمـي التبريـد المحتـرفين فـي15 من أجل تدريب“دربوا المدربين”ُأنجز برنامج )ج( 
ومنذ ذاك الحين، مابرح يضطلع بانتظام بأنشطة التـدريب المتعلقـة بالممارسـات.2004عام

،2006وخـالل عـام.التكرير/الجيدة في مجال خدمات التبريد، بما في ذلك عمليات االسترداد
  من التقنيين في مجال التبريد؛240ريب حلقة عمل تدريبية أسفرت عن تد18ُأنجزت

 آلة؛ ومن المقـرر أن تتلقـى130حدد مجموع طلبات آالت االسترداد والتكرير في البلد بمقدار )د( 
 آلـة مـن آالت130وقد أِذن البنك الدولي بشراء.تمويال كامال من الصندوق المتعدد األطراف

را أمريكيا من المقرر تسليمها حتى نهايـة عـام دوال676 736االسترداد والتكرير بلغت قيمتها
كما تم تسليم خمس عشرة آلة من آالت االسترداد والتكرير من أصـل الدفعـة األولـى.2008
  آلة؛48البالغة

كجزء من برنامج تعزيز الجمارك، تم تسليم ستة أجهزة محمولـة مـن أجهـزة تحديـد المـواد )ه( 
ركي الوطني كما تم االضطالع بـدورة تدريبيـة لمـوظفيالمستنفدة لألوزون إلى المكتب الجم

ومابرح مكتب الجمارك يجري اختبـارات ميدانيـة لشـحنات المـواد.2005الجمارك في عام
وقـد أقـر.المستنفدة لألزون وذلك باستعمال أجهزة محمولة لتحديد المواد المستنفدة لـألوزون

 دوالرا39 565ومولد للهيـدروجين بمبلـغالبنك الدولي شراء جهاز للتصوير اللوني للغازات
كما تـم بنـاء المختبـر وسـيتم تسـليم المعـدات.أمريكيا من أجل مكتب الجمارك في جياكيل

 ؛2007ونصبها في النصف الثاني من عام

 مبردا تعمـل بربـاعي كلوريـد11ُأجريت دراسة استقصائية في قطاع مبردات المباني فحددت )و( 
. طنـا مـن طنـات القـدرة علـى اسـتنفاد األوزون1.78لك حواليوتسته)CFC(الكربون

 دوالر أمريكي لبرنامج الحوافز لالستعاضة عن مبـردات المبـاني360 000وسيرصد حوالي
 فـي المائـة40 في المائة و20التي تعمل برباعي كلوريد الكربون والتي تمثل نسبة تتراوح بين

أما األموال المتبقيـة فسـترد مـن.تبدال المبرداتمن مجموع االستثمارات الالزمة ألنشطة اس
 أصحاب المبردات؛

 التدريجيـة لربـاعياإلزالـةتم تعميم المعلومات المتصلة بسياسات حكومة إكوادور في مجال )ز( 
كلوريد الكربون على قطاعات الصناعة وعلى الجمهور بوجـه عـام، عـن طريـق مجموعـة

 .متباينة من وسائط اإلعالم
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 2006 التنفيذ السنوي لعامبرنامج 

 هـو ضـمان أال يتجـاوز2007ي البرنـامج السـنوي لعـاماإلزالة التدريجية فـالغرض من أهداف - 6
وتطلـب. طنا من طنات القـدرة علـى اسـتنفاد األوزون42االستهالك من رباعي كلوريد الكربون خالل السنة

وسيتم االضطالع باألنشـطة المحـددة.قيق هذا الهدف دوالرا أمريكيا من أجل تح227 411إكوادور اآلن إتاحة
 :2007التالية في عام

المصـادقة علـى تعـديل بيجيـنج؛ ومتابعـة نظـام تـرخيص:التدابير المتعلقة بالسياسـات )أ( 
 االستيراد، وحصص المستوردات؛/التصدير

 التـي تسـتهدف حلقـاتوضع المرحلة التالية من برنامج االسترداد والتكرير:المساعدة التقنية )ب( 
عمل مستهدفة في مجال التبريد؛ وعقد دورات تدريبية بشـأن الممارسـات الحيـدة فـي مجـال

 خدمات التبريد من قبل مراكز التدريب المأذونة؛

 تنفيذ مشروع استبدال مبردات المباني؛ )ج( 

قطيـر لزيـادةإعداد وتنفيذ نظام مصرفي لرباعي كلوريد الكربون، بما في ذلك شـراء بـرج ت )د( 
 القدرات االستردادية في البلد؛

 التدريجيـة لربـاعياإلزالـةنشر المعلومات المتصلة بسياسة الحكومـة بشـأن:أنشطة أخرى )ه( 
كلوريد الكربون في قطاع التصنيع، بما فيها المعلومات المتعلقة بتـوفر األمـوال المقدمـة مـن

ية لرباعي كلوريـد الكربـون فـي إكـوادور؛ التدريجاإلزالةالصندوق المتعدد األطراف لدعم
ورفع وعي الجمهور لآلثار البيئية واالقتصادية المترتبة على اسـتنفاد طبقـة األوزون بالنسـبة
للجمهور عن طريق رسـائل إخباريـة، ومقـاالت، وحلقـات دراسـية، وإعالنـات إذاعيـة؛

 MACالتبريـد ونظـمواالضطالع ببرامج توعية من أجل الجمهور العام لتشجيع خدمات نظم
 .بواسطة تقنيين مدربين

 
 تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات 

 مـن ربـاعي2006 أن مستوردات عام“إينيا”الحظت األمانة من التقرير المتعلق بالتحقق الذي أعدته شركة- 7
ية لـم تـدرج فـيوقد قدم البنك الدولي معلومات إضـاف.كلوريد الكربون كانت دون الحصص التراكمية المحددة

الرسالة األصلية؛ وتصف كيفية التحقق من المستوردات الفعلية وكيفية تنظيم نظام الحصـص لضـمان االتصـال
 .بين كيانات الحكومة ذات العالقة

 لـم يـرد؛2006الحظت األمانة أن التقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري في إكوادور لعـام- 8
وقد ُأحيط البنك الدولي علمـا، بوصـفه.7ال عن ذلك بيانات يتعين اإلبالغ عنها في إطار المادةإذ أرسل البلد بد

الوكالة المسؤولة عن مشروع التعزيزا لمؤسسي في إكوادور، بشأن التقرير الذي لم يرد وطُلـب منـه االتصـال
 .ة الصندوق في إكوادور وإعالمهم بضرورة إرسال التقرير المذكور أعاله إلى أمانNOUبـ

 مسألة وضع وتنفيذ الصـكوك القانونيـة الالزمـة للمصـادقة علـى2005وقد ُأدرجت في برنامج عام- 9
وبناء على طلـب األمانـة، تـم تعـديل التقريـر.التقنيين في مجال التبريد لكنه لم يكن في المستطاع تنفيذ ذلك

 تقنيي التبريد، تقوم بإدارتـه مؤسسـة تـدريب بحيث يقدم معلومات عن نظام للمصادقة على2006المرحلي لعام
 .حكومية
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 مجموعة من آالت االسترداد والتكرير، إلى جانب معدات خدمـة التبريـد، قـد15الحظت األمانة أن - 10
 آلة من آالت االسـترداد والتكريـر كدفعـة أولـى إلـى48ويتوقع أن يقدم ما مجموعه.قُدمت لمراكز التدريب

وباإلضـافة إلـى هـذا، أقـر البنـك.2007في مجال الخدمات في النصف الثاني من عامحلقات عمل مختارة
وقـد. دوالرا أمريكيـا676 736 آلة أخرى من آالت االسترداد والتكرير تبلـغ قيمتهـا130الدولي فعال شراء

 علـى5تابعـة للمـادة الذي يحث البلدان والوكاالت المنفذة ال41/100لفتت األمانة نظر البنك الدولي إلى المقرر
كمـا أبلـغ البنـك.أن تكون أكثر انتقاء عند توفيرها معدات جديدة لالسترداد وبوجه خاص معدات جديدة للتكرير

الدولي حكومة إكوادور أنه ينظر اآلن في تعليقات األمانة وأنه سيقدم تقريرا في وقت الحق، مـن خـالل البنـك
بيد أنه يسعى حاليا إلـى الحصـول علـى إقـرار الطلـب بالشـكلالدولي، عن أي خروج على الخطة الحالية،

 .المذكور

فقـد. معلومات كاملة عن الوضع المـالي لتنفيـذ الخطـة2007لم يتضمن برنامج التنفيذ السنوي لعام - 11
طُلب من البنك الدولي تقديم معلومات شاملة تبين مخصصـات الشـرائح المتلقـاة، والنفقـات حسـب األنشـطة

بها واألرصدة المنقولة من سنة إلى أخرى، وذلك ضـمن الشـكل الجديـد لجـداول االتفـاق المتعـددالمضطلع
 .كما رد البنك الدولي على استفسارات من األمانة وقدم المعلومات المطلوبة.السنوات

عقـودالحظت األمانة أن الطلب المتعلق بشريحة التمويل الرابعة لخطة إكوادور يتفق مـع االتفـاق الم - 12
كما الحظت األمانـة أن أكثريـة أنشـطة.بين الحكومة واللجنة التنفيذية الذي ُأقر في االجتماع الحادي واألربعين

وقد أحالت حكومـة إكـوادور إلـى. قد ُأنجزت2005 التدريجية المدرجة في برنامج التنفيذ السنوي لعاماإلزالة
 . وهو دون الحد المقرر في االتفاق2005 الكربون في عاماألمانة البيانات المتعلقة باستهالك رباعي كلوريد

 
 توصية  

توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة من المشروع مع مـا يرافقهـا مـن تكـاليف- 13
 :الدعم بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه

 

 عنوان المشروع 
الدوالرتب(تمويل المشروع

 )األمريكية
تكــــاليف الــــدعم

 )الدوالرات األمريكيةب(
ــة الوكالــ

 المنفذة

 للخطـة2007البرنامج السنوي لعام )أ(
 التدريجيـة لربـاعيلإلزالةالوطنية

 البنك الدولي 17 056 227 411 كلوريد الكربون
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Annex II

(1) PROJECT TITLE: National CFC phase-out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
CODE AGENCY Fulfilled According to 

(Agency/ Country/
Verification/ 
Secretariat/ 

ExCom)

ECU/PHA/41/INV/32 IBRD Yes Yes
ECU/PHA/45/INV/36 IBRD Yes Yes
ECU/PHA/49/INV/37 IBRD Yes Yes
Source: Inventory 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CFC 301.4 314.7 269.2 320.4 271.7 153.0 230.5 207.0 229.6 256.3 147.4 132.5
CTC 0.5 2.8 1.7 0.0 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 4.3 0.0
Halons 5.5 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 66.2 39.4 70.0 64.3 91.2 122.4 122.4 369.8 40.8 0.0 0.0 153.0
TCA 2.0 0.7 0.9 3.1 2.4 1.9 1.7 1.7 2.8 3.5 2.6 0.8
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2005

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 7.3 125.0 0.1 0.0 132.5
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.2 0.5 0.1 0.8
Source: Country Programme Data

Annex II

EXCOM PROVISION

Approved in accordance with the agreement between Ecuador and the Executive Committee for the phase-out of CFCs.
Approved in accordance with the agreement between Ecuador and the Executive Committee for the phase-out of CFCs.

Approved in accordance with the agreement between Ecuador and the Executive Committee for the phase-out of CFCs.

DRAFT OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
ECUADOR

Lab Use Methyl Bromide TotalRefrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent MDISubstances Aerosol Foam Halon

1
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Annex II(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
246.0 235.0 150.0 80.0 42.0 21.0 21.0 0.0

11.0 85.0 70.0 38.0 21.0 21.0 246.0
11.0 85.0 70.0 166.0
11.0 0.0 11.0

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

777,326 439,319 227,410 227,411 18,334 1,689,800
777,326 439,319 227,410 1,444,055
300,000 300,000

301,297 0 0 301,297
476,029 439,319 NA 915,348
410,000 300,000 NA 710,000

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dec-03 Apr-05 Apr-06 Mar-07 Mar-08
I II III

Jul-06

Dec-03 Apr-05 Jul-06
Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Calendar year

Planned submission as per Agreement

Date Approved

Revised Planned Submission (As per Submission 
Delays Decisions)

Calendar year

N/A

Consumption Reported in the 
Verification Report

Approved Phase-Out (Inventory)

Disbursement as per Annual Plan

Tranche Number

Compliance Action Target (MOP)

Decision
Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)

IBRD
Funding as per Agreement

Consumption Reported in 
Implementation Report submitted

Actual Phase-Out (Current Progress 

CFC

Funds approved (Inventory)

Remaining Phase-Out to be Achieved

Funds Disbursed in Current Progress Report
Funds Obligated in Current Progress Report
Estimated Disbursement in Current Progress 
Report

Estimated Disbursement in Previous Progress 
Report

IBRD

Reduction Under Plan

[Comments]
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Annex II(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

Country 
Programm

Verification 
Report

Yes Yes
Yes Yes
Yes Yes
Yes Yes

No No
No No
No No

Yes No
Yes No
Yes No
No No
No No

Yes Yes

Very Well NA
Yes Yes

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan [%]*

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan 

[%]*

Carryover Planned Actual Planned Actual 

39,565 22,237 17,328 70,643 0
Yes Yes 80% No No

251,070 139,062 1 112,008 141,570 0
Yes Yes 60% Yes Yes

Yes Yes 50% Yes Yes

No N/A 80% Yes Yes

209,076 0 0 209,076 209,076 0
Yes Yes 30% Yes Yes

Yes Yes 30% Yes Yes

No No 0 Yes Yes
N/A N/A 541,900 173,754 NA 368,146 No No 0 0
Yes Yes 54,999 72,148 0.5 -17,149 Yes Yes 18,333 18,333

*Refers to latest revision of overall plan

Foam and Ref sector Investment Not included

Tranche currently implemented (preliminary data)

Ongoing

Ongoing

Ongoing

PMU & Monitoring

Recovery & Recycling, establish R&R Centers
Refrigeration Service investment component

Service equipment supply other than R&R

Conversion, … (including chillers)

Completed as 
planned

Not included

Strengthening vocational schools

The ODS import licensing scheme functions

Train the Trainers

The CFC recovery and recycling programme functions

Customs Training
Training of Customs Officers

Activities

Completed as 
planned

Explanations

Completed as 
planned

Completed tranche covered by report submitted

Enforcement of ODS import controls

Qualitative assessment of the operation of RMP

Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS

2005

Completed

Not included

Ongoing

Ongoing

Ongoing

Ongoing

Chiller included

Good Practices in Refrigeration

Budget

Use of CFC in production of some or all types of foam

Air conditioners and chillers using CFC

Banning import or sale of:
Used domestic refrigerators or freezers using CFC

Halons
CFCs

Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)

Quota system in place for import of bulk ODSs

ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Registration of ODS importers

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Banning import or sale of bulk quantities of:

MAC systems using CFC

Completed as 
planned

Explanations

Completed as 
planned

Activities

Ongoing

Budget

Completed as 
planned

Training of Technicians by Trained Trainers

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
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Annex II

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan 
[%]*

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan
[%]*

0 0
Yes Yes

0 0
Yes Yes
Yes Yes
Yes Yes

209,077 0.67
Yes Yes
Yes Yes
Yes Yes
N/A N/A

PMU & Monitoring Yes Yes 18,334 0.8

*Refers to latest revision of overall plan

(10) REQUESTED FUNDS

Impact in 
ODP 

tonnes

Project cost 
(US $)

Support cost   
(US $)

Total

38 227,411 17,056 244,467
38 227,411 17,056 244,467

FOR BLANKET APPROVAL

Total

(11) SECRETARIAT'S RECOMMENDATION:

Ongoing
Chiller included

Completed

Budget

World Bank

Ongoing

Activities Explanations

Unforeseen Activities

Train the Trainers
Training of Technicians by Trained Trainers
Strengthening vocational schools
Refrigeration Service investment component

Foam and Ref sector investment
Conversion, … (including chillers)
Service equipment supply other than R&R

Good Practices in Refrigeration

Customs Training

Recovery & Recycling, establish R&R Centers

Training of Customs Officers

Ongoing

Ongoing
Ongoing

Planned
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