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  كوبا : مقترح مشروع
 
  
  

  : مانة حول مقترح المشروع التالياألتضم هذه الوثيقة التعليقات والتوصيات الصادرة عن 
  

  اإلزالة التدريجية 
  
الخاصـة  والخطط الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقـة األوزون           •

  2007-2006وية لعامي خطط التنفيذ السن: كلوروفلوروكربونالب
برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي
 



عنــوان المشـــروع: - الوآالة:أوال
آندا، فرنسا، ألمانيا و اليوئنديبيخطة ازالة المواد المستنفدة لألوزون 

آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: - 2006عام:بأطنان القدرات المستنفدة لألوزونثالثا

QPSNon-QPSالخدماتالصناعة

CFC67,2172,4239,5
CTC0,0
0,0هالونات

1,210,812,0بروميد المثيل
TCA0

معطيات المشروع: - رابعا
المجموع20032004200520062007200820092010

CFC49931326094000
CTC3000000

000 000462 00062 400تكاليف المشروع
 060 06060 0008 52تكاليف الدعم

319 31980 80تكاليف المشروع
441 10 441 10تكاليف الدعم

453 43 453 43تكاليف المشروع
649 5 649 5تكاليف الدعم

228 559 0001 00050 000106 000180 000461 228566 196تكاليف المشروع
942 750116 9503 5007 57513 45034 42 717 14تكاليف الدعم

000 145 0002 00050 000106 000180 000461 000628 720تكاليف المشروع
092 750193 9503 5007 13 575 51034 80750 82تكاليف الدعم

228 860 0000001 000628 720تكاليف المشروع
907 000199 890 60067 93تكاليف الدعم

000 000641 000180 461تكاليف المشروع
075 50048 57513 34تكاليف الدعم

تـــوصيـــة األمــانـــة: - النظر فيه على انفرادخامسا

:QPSتطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن
:Non-QPSتطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي)

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة 
لألوزون)

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي)

تكاليف المشروع (دوالر 
أمريكي)

آندا

اليوئنديبي

فرنسا

ألمانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات 

استعمال 
مختبري

المجموعندف التبغبروميد المثيل هالوناترغاويايروسولالمواد

آوبـــا

عوامل مذيباتتبريد
التصنيع

أجهزة 
االستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
للجرعات
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  وصف المشروع
  

 بالنيابة عن حكومة كوبا طلباً للشريحة الثالثة من الخطة الوطنية لإلزالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائيقّدم  1.
 بتقرير التحقق المطلوب  مرفقاً في كوباالكلوروفلوروكربونالتدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون الخاصة ب

ولقد الحظت اللجنة . بحسب االتفاقية وذلك لتتم دراسته من قبل اللجنة التنفيذية في االجتماع الواحد والخمسين
 ومع ، قد بدأ للتو، وبناًء عليهبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتنفيذية أن تنفيذ نشاطات اإلزالة التدريجية من قبل 

 ))ب (51/16  رقممقررهافي (ا تزال متوافرة، قررت اللجنة التنفيذية ر مستوى الموارد التي مين االعتبااألخذ بع
 الثالثة والرابعة من الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للشريحتين السماح بالتقديم المشترك -من بين أمور أخرى-

ة شريطة أن تكون نشاطات اإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون إلى االجتماع الثالث والخمسين للجن
 .  قد تم صرفهالتمويل المتوافروأن يكون  التنفيذ قد دخلت حّيز

للشريحتين  بالنيابة عن حكومة كوبا طلباً برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المذكور أعاله، قّدم للمقررالحقاً  .2
 الكلوروفلوروكربونبللمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون الخاصة من الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية الثالثة والرابعة 

  . الُمحّدثبالتقرير المرحلي  مرفقاً ، وكان الطلبفي كوبا وذلك إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية

  
  فيةخل
 
صة بكوبا في تمت الموافقة على الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون الخا .3
 دوالر أمريكي إضافة إلى كلف دعم 2 145 000جتماع الثالث واألربعين للجنة التنفيذية بكلفة إجمالية قدرها اال

أما الشريحتين . برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوكندا وفرنسا وكذلك ل)  القائدةالوكالة(الوكالة لحكومات ألمانيا 
  . ليهما في االجتماعين الثالث واألربعين والخامس واألربعين للجنة التنفيذيةاألولى والثانية فقد تمت الموافقة ع

 في االجتماع السابع واألربعين للجنة التنفيذية طلباً بتحويل المشاريع الموكلة إلى ألمانيا وبــاقدم ممثل ك .4
 ، هذين البلدينة بكل منوفرنسا وفق الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون الخاص

هذا الصندوق وكالة قائدة لتنفيذ الخطة الوطنية سمية ، وتبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيلى إ هذه المشاريع إيكالو
ولقد تمت الموافقة على هذا التحويل في االجتماع . وبالإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون الخاصة بك

برنامج األمم  دوالر أمريكي متضمناً كلف دعم الوكالة إلى 550 645غ ـع تخصيص مبلـ مالثامن واألربعين
  . بين الحكومة واللجنة التنفيذيةالمعقودة تفاقية مع تعديل اال المتحدة اإلنمائي

درست اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين طلباً قدمته حكومة كوبا لتوريد آليتين ستستخدمان  .5
 مقررهافي (وبناًء عليه، قررت اللجنة . الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزونتنفيذ في 
المستقبلية وتقرير إتمام المشروع  المرحلية تقاريرالبأن  الحكومة بناًء على التفاهم  الموافقة على طلب)52/20رقم 

  .  في النهايةليتيناآلما ستؤول إليه هاتين ستقّدم معلومات حول 

  
   حول تنفيذ برنامجي العمل الثاني والثالث  المرحليتقريرال
  
 2007ركز تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون في كوبا خالل عام  .6

ضمت تقديم برامج لتبريد التجاري وتبريد الهواء؛ وتم القيام ببعض النشاطات التي القطاعات الفرعية لعلى 
نسبة اإلجمالية من الفنيين المؤهلين التدريبية لفنيي التبريد في مجال إعادة التهيئة وممارسات الخدمة الجيدة، ورفع 

تخضعان  تخصيص آليتي عمل وتم.  استمرار برنامج تدريب ضباط الجمارك، إضافة إلى%95المدربين إلى 
. متين ألغراض برنامج إعادة التهيئة في قطاع التبريد التجاري الفرعيمالئلبعض التعديالت التي ستجعلهما حالياً 

 ويتم حالياً توريد الدفعة الثانية ؛كما تم تصميم منهجية تنفيذ البرنامجوتم تحديد الُمعّدات التي ستتم إعادة تهيئتها، 
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التي ستتم  11-روفلوروكربون تبريد كلواتغازتم أيضاً تحديد مجموعة من  .من المواد واألدوات والقطع التبديلية
 مليون من المبردات 1.5أكثر من قد تم استبدال ، فالمنزليأما فيما يتعلق بالتبريد . 2008في عام إعادة تهيئتها 

 من مراكز 45 من أنظمة التكييف المنزلية، باإلضافة إلى تأسيس 000 50 والكلوروفلوروكربونتعمل بالتي 
تحسين إضافة إلى ا تزال نشاطات رفع الوعي مستمرة، مو.  برنامج حكوميغازات التبريد ضمن إطاراسترداد 

  . النظام القانوني الذي ينظم استهالك المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون والواردات منها

لخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون التي تُدعم من خالل بمكون فيما يتعلق  .7
رات وحدة  تقدييروتش. 2005لثنائي لحكومة كندا، دخلت خطة االستعادة والتدوير حيز التنفيذ في عام التعاون ا

؛ ) CFC-12 (ديكلوروديفلوروميثانال  منطن  ODP 10 و 8استعادة ما بين األوزون إلى أنه قد تتم سنوياً 
هذه الكميات غير متضمنة في (ات وكان غاز التبريد هذا ُيرفض في كثير من الحاالت بعد إجراء الخدمة للمعّد

 لكي تستخدمها فرق التبريد 2007ستصبح أدوات الخدمة متوافرة بحلول نهاية عام ). األرقام الواردة أعاله
يتم أيضاً تطبيق استراتيجية رفع الوعي العام لدعم تنفيذ . ألغراض برنامج إعادة التهيئة في القطاع التجاري

 .يجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون لإلزالة التدرالخطة الوطنية

 والحظت أنه قد تم التأكد من برنامج األمم المتحدة اإلنمائيراجعت األمانة تقرير التحقق الُمقّدم من  .8
 وذلك من خالل مراجعة )طن ODP 208 814البالغة  (الكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من واردات 

  . لية بناًء على التقارير الجمركيةإجازات االستيراد  والواردات الفع

 272 دوالر أمريكي التي تمت الموافقة عليه حتى اآلن، تم صرف مبلغ 1 348 000من أصل مبلغ  .9
ومن الُمقترح أن يتم صرف .  دوالر أمريكي الذي تم االلتزام به180 000ي إضافة إلى مبلغ ـ دوالر أمريك844
المخصص  دوالر أمريكـي 41 500غطي مبلـغ  وهو ي2008يكـي خالل عام  دوالر أمر728 323مبلغ 

لشراء المواد المخصص  دوالر أمريكي 282 228لتـدريب اإلضافـي ونشـاطـات رفـع الوعـي، ومبلـغ ل
  . بين دول الجنوبلبرنامج إعادة التهيئة والمشاركة في ورش التدريب الدولية ومبادرات التعاون

  
  الثالثة والرابعةخطة العمل المرافقة للشريحتين 

  
 : 2008ُيقترح القيام بالنشاطات التالية ضمن إطار التنفيذ خالل عام  .10

 آخرين على تقنيات إعادة التهيئة؛ وتطبيق منهجية إعادة التهيئة واستخدام ين فني200تدريب   )أ (
 األدلة اإلرشادية التي تم وضعها قيد االختبار والتحسين بناًء على الخبرة الُمكتسبة؛

هيئة المزيد من معدات التبريد التجارية؛ وتوريد قطع تبديلية إضافية ألغراض إعادة إعادة ت  )ب (
 التهيئة؛ والترويج الستخدام غازات التبريد الطبيعية والتكنولوجيا؛ و

 االجتماعات مع الشركات لتيسير تنفيذ عقد حمالت رفع الوعي العام؛ ومواصلة تنظيم  )ج (
 . برنامج إعادة التهيئة

  .األول جداول تعطي نظرة عامة على المشروع المتعدد السنواتيتضمن المرفق  .11
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 تعليقات وتوصيات األمانة 
  التعليقات 

  
ت حكومة كوبا عن ، وأبلغ طنODP 239.5 إلى 2006 خالل عام الكلوروفلوروكربونوصل استهالك  .12

من طن  ODP 73.1ر  من بروتوكول مونتريال، وُيعّد هذا االستهالك أقل بمقدا7هذا االستهالك وفق المادة 
وبحسب بيانات . طن ODP 312.6 والمحدد بمقدار  لذلك العامكلوروفلوروكربونالمن به المستوى المسموح 

 حكومة كوبا قادرة على تحقيق المستوى  تكون أن ممكنااالستهالك األولية التي تم جمعها حتى اآلن، يبدو
  .طن ODP 93.8 والبالغ 2007المسموح به من االستهالك لعام 

 في القطاعات الفرعية للمبردات وأجهزة االستنشاق الكلوروفلوروكربوننظراً ألن مستويات استهالك  .13
برنامج ، طلبت األمانة إلى 2007كانت أعلى من المستوى المسموح به لعام  في كوبا الُمزّودة بمقياس للجرعات 

أجهزة فيما يتعلق بمشروع و. لمشروعينتقرير قصير حول وضع تنفيذ هذين ا تقديم األمم المتحدة اإلنمائي
 بأنه قد تم شحن المعّدات من قبل الموّرد برنامج األمم المتحدة اإلنمائيأفاد االستنشاق الُمزّودة بمقياس للجرعات، 
ي  ويمكن البدء باإلنتاج الفعلالكان هيدروفلوروويتم حالياً اختبار تكنولوجيا ال. ومن المتوقّع وصولها إلى كوبا قريباً

أما فيما يتعلق . 2008 في بداية عام هيدروفلورو الكانألجهزة االستنشاق الُمزّودة بمقياس للجرعات القائمة على ال
بأنه قد تم إرسال أول بعثة في آب  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيألجهزة تبريد المباني، أفاد  التدليلي مشروعالب

ومن المتوقع استبدال أجهزة تبريد .  تتضمن أجهزة تبريد مباني حيث تمت زيارة جميع المواقع التي2007عام 
  .، واستبدال األجهزة المتبقية بحلول نهاية نفس العام2008المباني األربعة األولى خالل النصف األول من عام 

  مسائل تتعلق باالتفاقية الحالية 
 

ألمانة إلى وجود خطأ في الجدول  انتباه ابرنامج األمم المتحدة اإلنمائيمناقشة المشروع، لفت خالل  .14
 االتفاقية فإن الحد األقصى المسموح من استهالك وبحسب. المتضمن في االتفاقية بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية

 : لجدول أدناهابين ي هو صفر، كما 2009 و2008لعامي ات الكلوروفلوروكربون

اإلجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
-625.1312.6312.693.893.893.8 بروتوكول مونتريال الواردة فيامج التخفيض الزمنية بر. 1
 االستهالك األقصى المسموح به من -أ.1
  ) طنODP(نات كلوروفلوروكربوال

498.5312.6260.093.8---

أجهزة االستنشاق (التخفيض من المشاريع الجارية . 2
  ) طنODP) (تيروسوالاألوالمزّودة بمقياس للجرعات 

--28.270.039.1--137.3

361.2--185.924.496.254.7- ) طنODP(التخفيض الجديد وفق الخطة . 3
498.5--185.952.6166.293.8- ) طنODP(التخفيض السنوي اإلجمالي .4
  

 طن ODP 45.0 و 2008ن لعام  طODP 85.0من ناحية أخرى، إن المستويات الصحيحة من االستهالك هي  .15
ات التي الكلوروفلوروكربونالحظت األمانة أن تعديالت طفيفة ستطرأ على توزيع الكميات السنوية من لقد  و.2009لعام 

 ضمن قطاعات اإليروسول والتبريد؛ وعلى الرغم من ذلك ستتم بشكل تدريجي إزالة الكمية اإلجمالية ستتم إزالتها تدريجياً
 : ، كما هو مبين في الجدول أدناه2010 بحلول عام  طن سODP 498.5البالغة 
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 اإلجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  
الواردة في بروتوكول برامج التخفيض الزمنية . 1

 مونتريال 
625.1 312.6 312.6  93.8 93.8 93.8 -  

 االستهالك األقصى المسموح به من -أ.1
  ) طنODP(نات الـكلوروفلوروكربو

498.5 312.6 260.0 93.8 85.0 45.0 -  

أجهزة االستنشاق (التخفيض من المشاريع الجارية . 2
  ) طنODP) (تيروسوالواألالمزّودة بمقياس للجرعات 

- 27.3 - 70.0  - 40.0  - 137.3  

 361.2  45.0 - 8.8 96.2 52.6 158.6  ) طنODP(التخفيض الجديد وفق الخطة . 3
 498.5  45.0  40.0 8.8 166.2  52.6  185.9 - ) طنODP( اإلجمالي التخفيض السنوي.4
 

 األمانة أن حكومة كوبا توافق على التعديالت الطفيفة الُمقترح إدخالها برنامج األمم المتحدة اإلنمائيأبلغ  .16
  . على االتفاقية

  التوصيات 
 

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية بالنظر في ما يلي .17
  

ل الُمعّدل حول الجدول الزمني لإلزالة التدريجية الوارد في االتفاقية بين حكومة آوبا  الجدوالموافقة على  )أ(
 : واللجنة التنفيذية آما يلي

  
 اإلجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

برامج التخفيض الزمنية الواردة في . 1
 بروتوكول مونتريال 

625.1 312.6 312.6  93.8 93.8 93.8 -  

الستهالك األقصى المسموح به من  ا-أ.1
  ) طنODP(نات الـكلوروفلوروكربو

498.5 312.6 260.0 93.8 85.0 45.0 -  

أجهزة (التخفيض من المشاريع الجارية . 2
االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات 

  ) طنODP) (تيروسوالواأل

- 27.3 - 70.0  - 40.0  - 137.3  

 361.2  45.0 - 8.8 96.2 52.6 158.6  )ن طODP(التخفيض الجديد وفق الخطة . 3
 498.5  45.0  40.0 8.8 166.2  52.6  185.9 - ) طنODP(التخفيض السنوي اإلجمالي .4

 
 في قطاع كلوروفلوروكربونالموافقة على الشريحتين الثالثة والرابعة من خطة اإلزالة التدريجية لل  )ب(

 دوالر 48 075 إضافة إلى كلف الدعم البالغة  دوالر أمريكي641 000التبريد في كوبا وذلك بقيمة 
البالغة  دوالر أمريكي إضافة إلى كلف دعم الوكالة 000 461( برنامج األمم المتحدة اإلنمائيأمريكي ل

 دوالر أمريكي إضافة إلى كلف 180 000، و2006 دوالر أمريكي لخطة التنفيذ السنوية لعام 34 575
 ).2007 أمريكي لخطة التنفيذ السنوية لعام  دوالر13 500دعم الوكالة البالغة 
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Remaining Phase-Out to be Achieved

Actual Phase-Out

0.1

Approved Phase-Out

Reduction Under Plan 0.1

UNDP

Consumption Reported in the Verification Report

Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

Compliance Action Target (MOP)

0.4 0CTC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

2.7 0.4 0.4 0.4 0.4

30

Remaining Phase-Out to be Achieved

109.7

Actual Phase-Out 30 0

331.2

Approved Phase-Out 30 79.7

Reduction Under Plan 155.9 24.4 96.2 54.7

UNDP

Remaining Phase-Out to be Achieved

30

Actual Phase-Out

30

Approved Phase-Out 30

Reduction Under Plan 30

Canada

Consumption Reported in the Verification Report

Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

0

Compliance Action Target (MOP)

Total Decision

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

498.5 312.6 260 93.8 0 0

2007 2008 2009 2010Substances 2004 2005 2006

0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

10.8 12

TCA                 

1.2

0

Methyl Bromide 

0

Halons              

0.

239.5

CTC                 

172.4

QPS Non QPS

CFC                  67.2

Manufacturing Servicing

Lab Use Methyl Bromide Tobacco fluffing Total Sector 
Consumption

Refrigerating  Solvent Process 
Agent

MDIChemical Aerosol Foam Fire Fighting

0. 0. 

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)       Year: 2006

0. 0. 0. 0. 

16.2 10.8 

TCA                          0. 0.1 0. 0. 0. 0. 0. 

15.2 21.1 23.7 19.4 

0. 0. 

Methyl Bromide          50.5 48. 63.3 19.8 70.8 62.1 22.8 

0. 0. 0. 0. 

0. 0. 

Halons                      0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

1.3 3.5 0.1 0.5 

208.6 239.5 

CTC                          2.7 0. 6.4 0. 0. 0.1 8. 

504. 488.8 481. 445.1 

2005 2006 

CFC                          625.1 546.2 663.8 665.4 531.4 571.4 533.7 

2001 2002 2003 2004 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

CUB/PHA/48/INV/37 UNDP               Upon a request by the Government of Cuba, funds transferred from the balance of the two previous tranches approved for 
the Governments of France and Germany.

CUB/PHA/45/INV/33 UNDP               

CUB/PHA/45/INV/32 Canada            

CUB/PHA/45/INV/31 France             Upon a request by the Government of Cuba, the proejct was transferred to UNDP at the 48th Meeting of the Executive 
Committee.

CUB/PHA/45/INV/30 Germany          Upon a request by the Government of Cuba, the proejct was transferred to UNDP at the 48th Meeting of the Executive 
Committee.

CUB/PHA/43/TAS/27 France             The Executive Committee approved in principle the national phase-out management plan for Cuba at a total level of funding 
of US $ 2,145,000 plus agency support costs of US$ 256,245 for Germany, Canada, France and UNDP and the Agreement 
between the Government of Cuba and the Executive Committee.

CUB/PHA/43/TAS/26 Canada            The Executive Committee approved in principle the national phase-out management plan for Cuba at a total level of funding 
of US $ 2,145,000 plus agency support costs of US$ 256,245 for Germany, Canada, France and UNDP and the Agreement 
between the Government of Cuba and the Executive Committee.

Comments

CUB/PHA/43/TAS/25 Germany          The Executive Committee approved in principle the national phase-out management plan for Cuba at a total level of funding 
of US $ 2,145,000 plus agency support costs of US$ 256,245 for Germany, Canada, France and UNDP and the Agreement 
between the Government of Cuba and the Executive Committee.

Code Agency Excom Provision Fulfilled? (Yes/No)

Overview Tables for Multi-Year Agreements

Cuba                                              

(1) PROJECT TITLE: ODS phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

1
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Mar-07 
(III) andDate Approved Apr-2005 Apr-2006

Revised Planned Submission

Mar-2009

Tranche Number I I and II 
(Transferre

III and IV 

UNDP Planned Submission Jul-2004 Apr-2005 Apr-2006 Mar-2007 Mar-2008

Date Approved Jul-2004

Germany Planned Submission Jul-2004

Tranche Number I 

Revised Planned Submission

Date Approved Jul-2004

Revised Planned Submission

Tranche Number I 

France Planned Submission Jul-2004

Date Approved Jul-2004 Apr-2005

Canada Planned Submission Jul-2004 Apr-2005

Tranche Number I II 

Revised Planned Submission

2006 2007 2008 2009

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Submission Year as per Agreement 2004 2005

Comments

Support Costs Requested

Funds Requested

Disbursement as per Annual Plan

304,891Estimated Disbursement in Current Progress Report 100,000 204,891

Funds Obligated in Current Progress Report

762,228

87,500Estimated Disbursement in Previous Progress Report 87,500

1,559,228

Support Costs as per Agreement 14,717 42,450 34,575 13,500 7,950 3,750 116,942

461,000 106,000 50,000UNDP Funding as per Agreement 196,228 566,000

Funds Approved (Inventory) 250,000 512,228

Funds Disbursed in Current Progress Report

180,000

Comments

Support Costs Requested

Funds Requested

Disbursement as per Annual Plan

Estimated Disbursement in Current Progress Report

Funds Obligated in Current Progress Report

236,000

43,453

Estimated Disbursement in Previous Progress Report

43,453

Support Costs as per Agreement 5,649 5,649

Germany Funding as per Agreement 43,453

Funds Approved (Inventory) 120,000 116,000

Funds Disbursed in Current Progress Report 43,453

Comments

Support Costs Requested

Funds Requested

Disbursement as per Annual Plan

Estimated Disbursement in Current Progress Report

Funds Obligated in Current Progress Report

400,000

80,319

Estimated Disbursement in Previous Progress Report

80,319

Support Costs as per Agreement 10,441 10,441

France Funding as per Agreement 80,319

Funds Approved (Inventory) 200,000 200,000

Funds Disbursed in Current Progress Report 80,319

Comments

Support Costs Requested

Funds Requested

Disbursement as per Annual Plan

79,000Estimated Disbursement in Current Progress Report 29,000 50,000

Funds Obligated in Current Progress Report

371,000Funds Disbursed in Current Progress Report 371,000

290,222Estimated Disbursement in Previous Progress Report 250,222 40,000

462,000Funds Approved (Inventory) 400,000 62,000

60,060Support Costs as per Agreement 52,000 8,060

Total

Canada Funding as per Agreement 400,000 62,000 462,000

(6a) PROJECT COSTS (US$)

Calendar year 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2
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The CFC recovery and recycling programme functions: Satisfactorily

The ODS import licensing scheme functions: Very well

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No) Yes 01/01/1999

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types of foam Yes 01/01/2000

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 01/01/1999

1.3.2.5 Chillers using CFC Yes 01/01/1999

1.3.2.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/1999

1.3.2.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/1999

1.3.2.2 Used freezers using CFC Yes 01/01/1999

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 01/01/1999

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam Yes 01/01/2000

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 01/01/1999

1.3.1.5 Chillers using CFC Yes 01/01/1999

1.3.1.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/1999

1.3.1.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/1999

1.3.1.2 Used freezers using CFC Yes 01/01/1999

1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 01/01/1999

1.3.1 Banning import of:

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide Yes 01/01/1999

1.2.2.4 TCA Yes 01/01/1999

1.2.2.3 CTC Yes 01/01/1999

1.2.2.2 Halons Yes 01/01/1998

1.2.2.1 CFCs Yes 01/01/1999

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide Yes 01/01/1999

1.2.1.4 TCA Yes 01/01/1999

1.2.1.3 CTC Yes 01/01/1999

1.2.1.2 Halons Yes 01/01/1998

1.2.1.1 CFCs Yes 01/01/1999

1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/1999

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs Yes 01/01/1999

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes 01/01/1999

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place Yes 01/01/1999

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place Yes 01/01/1999

1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/1999

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/1999

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/1999

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/1999

1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

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

1. REGULATIONS:

TYPE OF ACTION / LEGISLATION (Yes/No) Since when 
(Date)

Verification 
Report(Yes/No)

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

Country Programme 2006

3




