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  ةـالخلفي

واصلت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين مداوالتها بشأن سياسة تتعلق بتحديد التاريخ   -1
أي ( المرحلة الثانية تحويالتلتركيب معدات التصنيع القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والنهائي 

استبدال المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تركيبها بمساعدة من الصندوق المتعدد 
ية أن تواصل مداوالتها بشأن هذه المسائل في  وحيث لم يتم التوصل إلى أتفاق، قررت اللجنة التنفيذ).األطراف

اجتماعها السابع والخمسين، في ضوء التكليف الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف والمعلومات الواردة 
  ).56/65المقرر  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/58في الوثيقة 

قة أوال تحليال عن المسائل المعلقة وتقدم الور. 56/65وقد أعدت األمانة هذه الوثيقة استجابة للمقرر   -2
كما تشتمل على مناقشة بشأن . المرحلة الثانية التي ستتناولها اللجنة التنفيذية تحويالتبشأن التاريخ النهائي و

تخفيضات االستهالك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلجمالي  تتصالن بنقاط البدايةمسألتين إضافيتين 
وكيف يمكن ، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدئ التوجيهية الخاصة بخطط إدارة إزالة حسبما ترد في المبا

هذه حساب إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من المشروعات الموافق عليها مقابل االستهالك المحدد في 
  .ويرد في نهاية الورقة مجموعة من التوصيات كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. خطط

، في المرفق األول، موجزاً عن الورقات السابقة المتعلقة هذه الورقة ولمنفعة أعضاء اللجنة التنفيذية، تقدم  -3
ونظرة عامة على ، XIX/6بالسياسات التي تتناول استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ اعتماد المقرر 

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ظرة عامة علىونلمقررات التي اعتمدتها اللجنة بشأن هذه المسألة، ا
 الذي وضعته االستهالكتخفيضات جمالي إل مفهوم نقطة البداية نظرة عامة علىكما تقدم . 5في بلدان المادة 

ويقدم المرفق الثاني اآلراء التي . اللجنة التنفيذية في إطار التخطيط االستراتيجي للصندوق المتعدد األطراف
  المرحلة الثانية واآلراء العامة األخرىتحويالت التواريخ النهائية وبشأنب عنها أعضاء اللجنة التنفيذية أعر

   .المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في المعلومات األساسية الواردة في المرفقين األول والثاني خالل   -4
 .الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والواردة أدناهالمعلقة مسائل السياسات العامة بلمتعلقة مداوالتها ا

  امسائل السياسات العامة المعلقة الخاصة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب النظر فيها فور

ية، ال يزال هناك عدد من مسائل السياسات  المرحلة الثانية ونقاط البداتحويالتبخالف التاريخ النهائي و  -5
العامة المعلقة الخاصة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مطلوب تناولها، مثل تحديد األولويات الخاصة 

تقليل اآلثار أألخرى على البيئة إلى الحد األدنى؛ من أجل  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبتكنولوجيات إزالة 
وسحب المعدات القائمة من آليات التمويل األخرى من أجل تحقيق منافع مناخية إضافية؛ المقدم المشترك والتمويل 

الوفورات /؛ وحساب التكاليف2015بعد عام في فترة ما  قبل األوان المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على
. تحديد عتبات للفعالية من حيث التكاليف والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتشغيلية من المشروعات المتعلقة ب

 بلدان ى سوان ال تخصتانلل المرحلة الثانية، واتحويالت التاريخ النهائي ون بين هذه المسائل، يبدو أن مسألتيوم
ومن .  في الوقت الحاليتينلأ أهم مسما، هالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي لديها مرافق لتصنيع 5المادة 

المواد إعداد وتقديم خطط إدارة إزالة عملية تسهيل وتعجيل أن يتم  المسائل شأن حل هذه
   .والمشروعات التدليلية القائمة بذاتها ومشروعات اإلزالةالهيدروكلوروفلوروكربونية 

  التاريخ النهائي 

المواد  القائمة على معدات التصنيع بتركيب وردت مسألة التاريخ النهائي الخاص  -6
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 في الوثيقة المتعلقة بخيارات تقييم وتحليل التكاليف اإلضافية المؤهلة في أنشطة إزالة فلوروكربونيةالهيدروكلورو
 من الوثيقة 35 إلى 32الفقرات  (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالستهالك واإلنتاج من 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60.(السابق النعقاديوم ال:  وتم اقتراح ثالثة تواريخ نهائية ممكنة في الورقة 
 2009كانون األول / ديسمبر31؛ و)2007تشرين الثاني/ نوفمبر25(االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية 

  . والتاريخ الذي تصبح فيه المواد البديلة متوافرة؛ )نهاية أول سنة من سنتي احتساب خط األساس(

لخيارات، اقترحت اللجنة التنفيذية أن يقدم األعضاء مجموعة كبيرة من افيها رح ، اقتُ ماوعقب مناقشة  -7
آرائهم بشأن هذه المسألة إلى األمانة وأن تتيح األمانة هذه التقارير إلى االجتماع الرابع والخمسين لتسهيل مواصلة 

 ى وعل).ة أعضاء اللجنة التنفيذية في المرفق الثاني بهذه الورقاترد اآلراء التي أعرب عنه(النظر في هذه المسألة 
التواريخ النهائية )) ك(53/37المقرر (الرغم من عدم الوصول إلى اتفاق بشأن هذه المسائل، اقترحت اللجنة 

   :التالية

استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أحد البلدان /على إنتاجأعلى فرض حد  (2000  )أ(
  ؛)الرئيسية

  ؛)آلية التنمية النظيفة (2003  )ب(

  ؛)اقتراح بإزالة معجلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (2005  )ج(

  ؛)اجتماع األطراف التاسع عشر (2007  )د(

  ؛)نهاية خط األساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (2010  )ه(

  توافر البدائل؛  )و(

ق والذي أنشأته كما نظر فريق عمل لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي المعني بتجديد موارد الصندو  -8
 وأشار فريق العمل، في تقريره، إلى أنه إذا كان 1.األطراف في بروتوكول مونتريال في مسألة التاريخ النهائي

القائمة ، سيكون هناك عدد كاف من المنشآت )2007-2005مثل  (2012-2009التاريخ النهائي أقرب إلى فترة 
 في 20 إلى 10  التجميد والتخفيض األول البالغىتحقيق مستوعلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهلة ل

  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمائة من استهالك 

المواد تركيب معدات التصنيع القائمة على للتأهيل خاص بويعتبر اعتماد مقرر بشأن تاريخ نهائي   -9
خطط إدارة اإلزالة النهائية من إعداد  في عملية  هاماً جداً حيث سيكون له آثار كبيرةالهيدروكلوروفلوروكربونية

 في قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوبالنسبة للبلدان التي لديها استهالك من . 5جانب بلدان المادة 
المواد لتخفيض من االستهالك من إلجمالي االتصنيع، يرتبط التاريخ النهائي مباشرة بنقطة البداية 

وفي حالة عدم وجود تاريخ نهائي، سيشعر عدد كبير من شركات التصنيع القائمة . بونيةالهيدروكلوروفلوروكر
وباإلضافة إلى ذلك، .  تأهيلها للحصول على تمويل مدىبشأن بعدم اليقين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى 

تملة مختلفة وذلك خالل ستكون هناك حاجة إلى تحليل عدة سيناريوهات للتكاليف تستند إلى تواريخ نهائية مح
أي تم اقتراح ستة تواريخ نهائية مختلفة على األقل، (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد خطط إدارة إزالة 
  ).  كتاريخ نهائي1995تموز /هي يول25 التي تحددبما فيها السياسة الحالية 

                                                 
 للتقرير اإلضافي الذي أعده فريق عمل لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي المعني بتجديد موارد الصندوق  موجز تنفيذي 1

)UNEP/OzL.Pro.20/6.(  
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   المرحلة الثانيةتحويالت

 الثانية في الوثيقة التي نظر فيها في االجتماع الثالث والخمسين  المرحلةتحويالتقدمت أيضاً مسألة   -10
بأن تدرج الوكاالت وأوصت الورقة ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 من الوثيقة 42 إلى 36الفقرات (

، مسحاً المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمنفذة ووحدات األوزون، خالل عملية إعداد خطط إدارة إزالة 
 بمساعدة من الصندوق، مع اإلشارة بصفة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتي تحولت إلى استخدام للشركات ال

 استهالك ىخاصة إلى سنة التحويل، والتكنولوجيا المستخدمة في الوقت الحالي، والسعة وقت التحويل، ومستو
التوقيت واالستبدال خدمة في عملية المستتكنولوجيا ال في السنوات السابقة، والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  . المزمع للتحويل التالي

المواد وفي المناقشات الالحقة، قال بعض األعضاء إن اتفاق األطراف على تعجيل إزالة   -11
وقال أعضاء آخرون إنه .  المرحلة الثانيةتحويالت كان مشروطاً باالتفاق على تمويل الهيدروكلوروفلوروكربونية

 قدم األعضاء آرائهم ،وفيما يتعلق بمسألة التواريخ النهائية. تقديم مستوى ما من المساعدةروري قد يكون من الض
ترد اآلراء التي أعرب ( المرحلة الثانية إلى األمانة، وتم إتاحتها إلى االجتماع الرابع والخمسين تحويالتبشأن 

   ).هذه الورقةب عنها أعضاء اللجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة في المرفق الثاني

كما نظر فريق عمل لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي المعني بتجديد موارد الصندوق في مسألة   -12
المواد  أن مستوى تمويل إزالة ، في تقريره، إلى فريق العملوأشار . المرحلة الثانيةتحويالت

 التي ينظر 5 في بلدان المادة شركاتال أو عدد  يعتمد بدرجة كبيرة على عدد المعدات،الهيدروكلوروفلوروكربونية
، فإن هناك شك حول ما إذا كانت وإذا كان عدد العمليات صغيراً نسبياً. الصندوق المتعدد األطراف في دعمها

فيما يتعلق تمويل التحويل بخالف الدعم الذي قدمه الصندوق المتعدد األطراف أي ( المرحلة الثانية تحويالت
لعب أي دور في تحديد المتطلبات من التمويل لخطوات التخفيض األولى ست) وكلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرب

وخالل عملية التحليل، قام فريق العمل بتحليل معلومات عن مشروعات . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن 
 15 إلى 10مل أن ما بين  الحظ فريق الع،الصينحالة وفي .  في بلدان مختلفة11-تحويل الكلوروفلوروكربون

 تصنيع تحولت شركاتب كان في 141-في المائة من استهالك خط األساس المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون
 في 35، في حين أن المستوى بلغ ب141- إلى الهيدروكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربوناستخدام من 

من ) 2 في تقرير فريق العمل2المصنفة بوصفها المجموعة ( البلدان التي لديها استهالك كبيرالمائة في مجموعة 
يعني ضمناً أنه يمكن اختيار عدد كبير من العمليات للتخفيض األول هذا  و.لهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ا
  . المرحلة الثانيةتحويالت، والتي ال تقع في نطاق مسألة )2020حتى عام ( في المائة 35البالغ 

وخالل .  المرحلة الثانية يعتبر هاماً أيضاًتحويالتال بالنسبة للتاريخ النهائي، فإن حل مسألة وكما هو الح  -13
 إلى تحليل سيناريوهين، 5، ستحتاج بلدان المادة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعملية إعداد خطط إدارة إزالة 

 من خالل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةى حيث يفترض السيناريو األول أن مرافق التصنيع التي تم تحويلها إل
وقد يكون لذلك . ترض أنها لن تكون مؤهلةيفخر  للحصول على تمويل والسيناريو األستكون مؤهلةالصندوق 

األمر تداعيات محتملة على محتوى إستراتيجية العمل وخطة العمل المطلوبتان لتحقيق االمتثال ألهداف اإلزالة 
 إذا أنهوتستند هذه التكاليف إلى . وقد يؤثر هذا األمر أيضاً على تكاليف خطط اإلزالة. 2015 وعام 2013لعام 

 من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية غير مؤهلة للتمويل، سيحتاج البلد إلى إزالة تحويالتكانت 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن القرار . مةأو من قطاع الخد/مرافق التصنيع المؤهلة األصغر سعة، إن كانت موجودة، و

 التي لديها عدد صغير 5 المرحلة الثانية سيكون له أثراً كبيراً في بلدان المادة تحويالتالمتعلق بمدى التأهيل أو 

                                                 
 2 000أي ( طن من قدرات استنفاد األوزون 200 و120وح ما بين  التي لديها استهالك يترا5 بلدا من بلدان المادة 17 على أآبر 2 تشتمل المجموعة  2

  ). طن متري14 000إلى 
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، وبالتالي مستويات استهالك منخفضة من هذه المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن مرافق التصنيع القائمة على 
  3.المواد

   البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنقطة

، ستكون نقطة البداية إلجمالي تخفيضات المواد الكلوروفلوروكربونيةكما هو الحال بالنسبة إلزالة   -14
 يمن قطاع  في كلللبلدان التي لديها استهالكبالنسبة  أكثر أهمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالستهالك من 

المواد وحسبما تنص على ذلك المبادئ التوجيهية المعتمدة، يجب أن توفر خطط إدارة إزالة . التصنيع والخدمة
، وينبغي أن تشتمل الموادهذه ستهالك افي هذه البلدان نقطة البداية إلجمالي تخفيضات الهيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد ف تحقيق تخفيض كاف في مستويات استهالك على خطة إزالة قائمة على األداء تستهد
وفي الحاالت التي تقرر فيها . 2015 وعام 2013تحقيق تدابير الرقابة لعام من أجل  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأو استثمارية لتناول مسألة استهالك / و تقديم مشروعات تدليلية5بلدان المادة 
 التي ستزال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنتهاء من خطط إدارة اإلزالة النهائية لديها، سيتم خصم كمية قبل اال

  )).ب (55/43المقرر (في إطار هذه المشروعات من نقطة البداية 

قط  في قطاع الخدمة فالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي لديها استهالك من 5وستلتزم بلدان المادة   -15
المواد  من خالل تنفيذ خطط إدارة إزالة 2015 وعام 2013بتحقيق تدابير الرقابة لعام 

المواد للبلدان التي لديها استهالك من بالنسبة  وكما هو الحال 4.لديهاالهيدروكلوروفلوروكربونية 
أي ( على األداء ، فإن صرف شرائح التمويل سيتبع نظاماً قائماً في قطاع التصنيعالهيدروكلوروفلوروكربونية

، لكفالة أال يستمر )للعام السابقالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التحقق من إكمال األنشطة في خطة إدارة إزالة 
  . توقفبال  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنمو استهالك 

بعد  الكلوروفلوروكربونيةالمواد وقد تم اعتماد نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة في استهالك   -16
وتقريبا سنتين بعد بدء سريان هدف االمتثال ) 1998عام في أي (المواد هذه  معرفة خطوط أساس منثالثة أعوام 

المواد غير أن خطوط األساس المتعلقة ب ).1999تموز /يوليه (المواد الكلوروفلوروكربونيةلتجميد 
، بعد إبالغ أمانة 2011حسابها إال في أواخر عام تريال لن يتم بموجب بروتوكول مون الهيدروكلوروفلوروكربونية
إن لم (ومن المتوقع أن يكون لمعظم . 2010 في عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألوزون باالستهالك من 

فيذ وذلك  موافق عليها أو قيد التنلمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا خطة إدارة إلزالة 5بلدان المادة ) يكن جميع
ونتيجة حاالت عدم اليقين المتعلقة بتحديد نقاط البداية إلجمالي . الخاصة بهذه الموادوقت حساب خطوط األساس 

 في ظل غياب خطوط أساس محددة لهذه المواد، قد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتخفيضات االستهالك من 
  :ترغب اللجنة التنفيذية في توضيح النقاط التالية

، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعند حساب نقاط البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك من   )أ(
متوسط خر استهالك مبلغ عنه من هذه المواد أو أ أن تختار بين 5هل تستطيع بلدان المادة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك مع استبعاد، 2010 و2009االستهالك المتوقع في 
 التصنيع التي لن تكون مؤهلة للتمويل نتيجة مقررات اللجنة المتعلقة بالتاريخ النهائي ركاتشفي 
   المرحلة الثانية؛ تحويالتو

 في عامي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةهل سيسمح بإدراج الزيادة غير المقيدة في استهالك   )ب(
، تم السماح  الكلوروفلوروكربونيةالموادخالل إزالة ف عند حساب نقطة البداية؟ 2012 و2011

                                                 
 طن من قدرات استنفاد األوزون 22ب يقل عن 141- شرآات واستهالك من الهيدروآلوروفلوروآربون10 التي لديها 5 بلدا من بلدان المادة 25 نحو  3
  .2006في عام )  طن متري200(

تحديث /زالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية متسقة مع المبادئ التوجيهية الحالية المتعلقة بإعداد خطط إدارة غازات التبريد ستكون خطة إدارة إ 4
  ).45/54المقرر (وإذا أنطبق األمر، خطط إدارة اإلزالة النهائية ) 35/57 و31/48المقررين  (خطط إدارة غازات التبريد
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 1999تموز / ويوليه1995بين عام  المواد الكلوروفلوروكربونيةبزيادة غير مقيدة في استهالك 
وهذا . 1995تموز / يوليه25التي أنشئت قبل و هذه المواد التي تستخدم التصنيع شركاتلبالنسبة 

المواد معدات التصنيع القائمة على األسباب الرئيسية لتحديد تاريخ نهائي لتركيب  األمر من
  ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن االستهالك هل سيتم تعديل نقاط البداية إلجمالي تخفيضات   )ج(
لمواد إلى مستويات أدنى في الحاالت التي تكون فيها خطوط االمتثال المحتسبة ل

بالنسبة للبلدان التي تقدم ( أقل من نقاط البداية 7ات المادة في بيانالهيدروكلوروفلوروكربونية 
المواد مشروعات إزالة قبل تقديم خطط إدارة اإلزالة النهائية لديها، فإن مستوى استهالك 

 المرتبط بالمشروع لن يؤثر على حساب خطوط األساس لديها حيث الهيدروكلوروفلوروكربونية
  ؛) سنوات3 نحو أن متوسط وقت تنفيذ المشروعات يبلغ

لمواد ا التي قدمت مشروعات قبل إكمال خطط إدارة إزالة 5وبالنسبة لبلدان المادة   )د(
في أول تقرير يتعلق بمشروع ، هل ينبغي تحديد نقاط بداية  لديهاالهيدروكلوروفلوروكربونية

لمواد  تقديم خطة إدارة إزالة اعندأو هل ينبغي تحديدها  أو استثماري/تدليلي و
  .يدروكلوروفلوروكربونيةاله

  التوصيات

في ضوء التكليف الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف في بروتوكول مونتريال، والمعلومات   -17
  :الواردة أعاله قد ترغب اللجنة التنفيذية في

المواد تاريخ نهائي لتركيب معدات التصنيع القائمة على تحديد أن تنظر في   )أ(
، تكون بعده التكاليف اإلضافية لتحويل مثل هذه المعدات غير مؤهلة ربونيةالهيدروكلوروفلوروك

  للتمويل؛

 شركاتال في ثانيةبالنسبة للتحويالت الأن تنظر فيما إذا كانت ستقدم أو لن تقدم تمويالً إضافياً   )ب(
المواد  إلى المواد الكلوروفلوروكربونيةالتي تم تحويلها من تكنولوجيا 

   من خالل الصندوق المتعدد األطراف؛روكربونيةالهيدروكلوروفلو

المواد أن توضح المسائل المتعلقة بنقاط البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك من   )ج(
  .  من هذه الوثيقة16 حسبما هو موصوف في الفقرة الهيدروكلوروفلوروكربونية
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  المرفق األول

 بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي الخاصةمعلومات أساسية عن ورقات السياسات العامة 
نظرت فيها اللجنة التنفيذية والمقررات المتخذة بشأن هذه المسائل، وعن نقطة البداية إلجمالي 

  تخفيضات االستهالك

  

  مقدمة

، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوافقت األطراف، في اجتماعها التاسع عشر، على تعجيل إزالة   -1
 على استيفاء 5لتمويل لمساعدة بلدان المادة بشأن ا إلى اللجنة التنفيذية بإعداد مبادئ توجيهية وأصدرت تكليفا

 هامة بشأن 1ومنذ ذلك الحين، نظرت اللجنة التنفيذية في ست ورقات. التزاماتها وفقاً للجدول الزمني المعدل
وورقات السياسة العامة . األطراف تهصدرالذي ألتنفيذ التكليف السياسات العامة واعتمدت مقررات ذات صلة 

  :المشار إليها هي

المواد خيارات تقييم وتحديد التكاليف اإلضافية المؤهلة ألنشطة إزالة االستهالك واإلنتاج من   )أ(
   ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 (الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةلموادمشروع مبادئ توجيهية إلعداد وتنفيذ خطط إدارة إزالة او  )ب(
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/53(؛  

التكاليف المحيطة بتمويل إزالة المتعلقة بعتبارات االورقة مناقشات أولية تقدم تحليال بشأن جميع   )ج(
). Add.1 وCorr.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/54 (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تم مناقشتها في نسخة منقحة من ورقة تشتمل على تعليقات قدمها أعضاء اللجنة التنفيذية و
  ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47(االجتماع الخامس والخمسين 

األنشطة االستثمارية واألنشطة وهيكل التكاليف لتحديد مستويات التمويل المطلوبة إلعداد   )د(
)) د(55/13المقرر  (روكلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدبالمرتبطة بها المتعلقة 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/13(؛  

المواد إزالة تمويل التكاليف المحيطة بالمتعلقة بعتبارات باالوالمسائل ذات الصلة   )ه(
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/58)) (ز(55/43المقرر  (الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ).Add.1و

 التي تم مناقشتها حتى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةت العامة المتعلقة بوباإلضافة إلى ورقات السياسا  -2
. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاآلن، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل تنفيذ األنشطة التي تتناول إزالة 

المواد ة بشأن ، على تمويل دراسات استقصائيواألربعين الخامسووافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها 
إجمالي أن الهدف منها هو تحديد بفهم ، على أساس ال5ا من بلدان المادة  بلد12 في الهيدروكلوروفلوروكربونية

يكون مؤهال في المستقبل ويمكن تمويل المقترحات على الذي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمستوى استهالك 

                                                 
 الخامس والخمسين ين بإزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماعالخاصةامة  تم مناقشة ورقات السياسة الع1
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45 (السادس والخمسين و)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/57(.قدمت ورقة إضافية بشأن السياسات  و

  ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/61( إلى االجتماع السابع والخمسين العامة
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لمواد  على المبادئ التوجيهية المتعلقة بخطط إدارة إزالة اوعقب الموافقة. 2))1)(أ(45/6المقرر (أساسه 
 في اجتماعها الرابع والخمسين، وافقت اللجنة أيضاً على تمويل إعداد خطط إدارة الهيدروكلوروفلوروكربونية

، وعلى إعداد عدة مشروعات تدليلية 5 بلداً من بلدان المادة 115 في لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة ا
لمواد ومن المتوقع الموافقة على التمويل الخاص بإعداد خطط إدارة إزالة ا. بشأن التكنولوجيات البديلة لهذه المواد

  . 2009 المتبقية خالل عام 5 في بلدان المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ا حتى اآلنورقات السياسة العامة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم النظر فيه

ناقشت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثالث والخمسين، ورقة بشأن خيارات تقييم وتحديد التكاليف   -3
وتناولت الورقة مسائل . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلضافية المؤهلة ألنشطة إزالة االستهالك واإلنتاج من 

المتطلبات القانونية المسبقة لتقييم التمويل؛ ومدى قابلية ضمنها، ، من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمتعلقة ب
متعدد األطراف؛ وإعداد دراسات التطبيق السياسات العامة والمبادئ التوجيهية القائمة الخاصة بالصندوق 

 كما ناقشت الورقة مسائل تتعلق بتحديد. لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلزالة اإلاستقصائية وخطط إدارة 
المواد أولويات التمويل وعتبات الفعالية من حيث التكاليف، والتاريخ النهائي لتركيب معدات التصنيع القائمة على 

المواد أي استبدال المعدات القائمة على ( المرحلة الثانية تحويالت والهيدروكلوروفلوروكربونية
، فضال عن قطاع إنتاج )المتعدد األطراف التي تم تركيبها بمساعدة من الصندوق الهيدروكلوروفلوروكربونية

  . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ورأت اللجنة التنفيذية أن الورقة كانت خطوة أولية مفيدة إلعداد السياسات العامة والنهوج الالزمة لتحقيق   -4
لجنة قد شعرت بأن وعلى الرغم من أن ال. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك الخاص ب 2013تجميد عام 

الوصول إلى اتفاق بشأن مسائل السياسات العامة المشمولة قد يتطلب عدة اجتماعات، إال أنها استطاعت اعتماد 
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمقررات محددة بشأن الشروط القانونية المسبقة الالزمة لتقييم تمويل إزالة 

، ومدى قابلية تطبيق المبادئ التوجيهية والمعايير )توكول مونتريالبرولالتصديق على التعديالت ذات الصلة (
زالة المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك تعريف البلدان ذات االستهالك المنخفض والشركات الصغيرة إلالقائمة 

  ). 53/37المقرر  (5 والقدرات القائمة في بلدان المادة شركاتوالمتوسطة الحجم، واستخدام ال

وعلى الرغم من عدم .  المرحلة الثانيةتحويالتكما ناقشت اللجنة التنفيذية مسألتي التاريخ النهائي و  -5
 فضال عن التاريخ الذي 2010 و2000، تم اقتراح تواريخ نهائية بين عامي الوصول إلى اتفاق بشأن هذه المسائل

، طلبت اللجنة التنفيذية إعداد مشروع مبادئ وأخيراً.  متاحةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةستصبح فيه بدائل 
على تحليل أولي بشأن جميع  وأشتمل. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتوجيهية إلعداد خطط إدارة إزالة 

مثل التكاليف ، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المتعلقة بعتبارات اال
، والحوافز لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةيف، ومدى قابلية تطبيق التكنولوجيات البديلة لحدود التكال/المرجعية

   .المالية وإمكانيات التمويل المشترك

المواد ، تم النظر في مشروع مبادئ توجيهية إلعداد وتنفيذ خطط إدارة إزالة 53/37واستجابة للمقرر   -6
 وتستخدم هذه المبادئ التوجيهية، حسبما اعتمدتها .ابع والخمسين في االجتماع الرالهيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلعداد خطة شاملة لتحقيق اإلزالة الكاملة من 5اللجنة، من جانب بلدان المادة 
 وعام )التجميد (2013، وضع مقترحات لتحقيق خطوات المراقبة لعام ى، المرحلة األولبحيث تشمل مراحل على

سمح للبلدان باقتراح مرحلة أو ت، وفي الوقت نفسه ) في المائة من استهالك خط األساس10تخفيض  (2015

                                                 
 بالنسبة لألرجنتين وآولومبيا الخامس واألربعين بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في االجتماع تتعلقتمت الموافقة على دراسات استقصائية   2

افقة على الدراسة وتمت المو. وإندونيسيا والهند وجمهورية إيران اإلسالمية ولبنان وماليزيا والمكسيك وسري النكا الجمهورية العربية السورية وفنزويال
  .االستقصائية المتعلقة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين خالل االجتماع الثالث واألربعين
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 ).54/39المقرر ( لديها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة عملية  إلدارة ، إذا تطلب األمر،مراحل الحقة
:  إلى فئتين عريضتين5، تم تصنيف بلدان المادة ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيوفي سياق خطط إدارة إزالة 

واحدة للبلدان التي لديها استهالك في قطاع الخدمة فقط وواحدة للبلدان التي لديها استهالك في قطاع التصنيع 
  . أيضاً

بشأن إزالة المواد ووقت اعتماد هذه المبادئ التوجيهية، كانت مسائل السياسات العامة ذات الصلة   -7
ولذا، طالبت المبادئ التوجيهية بإدراج سيناريوهات بديلة . ال تزال قيد المناقشةكلوروفلوروكربونية الهيدرو

وباإلضافة إلى ذلك، طالبت المبادئ .  المرحلة الثانيةتحويالتلتواريخ النهائية وبالنسبة لمختلف اللتكاليف 
، وما لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلممكنة لالتوجيهية بإجراء تحليل للتكاليف للمجموعة الكاملة من البدائل ا

األوزون واآلثار األخرى على البيئة، مع مراعاة احتمال االحترار العالمي، واستخدام استنفاد يرتبط بها من قدرات 
  .الطاقة والعوامل األخرى ذات الصلة

بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة  المتعلقة بتحليل جميع االعتبارات الخاصةوقد تم النظر في ورقة المناقشة   -8
وعلى الرغم من أن .  في االجتماعين الرابع والخمسين والخامس والخمسينالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تتحويالمدى تأهيل الأو للتمويل الورقة لم تناقش مدى تأهيل قدرات التصنيع المنشأة بعد تاريخ نهائي محدد 
المواد تقديم عدد محدود من مشروعات إزالة ب التنفيذية السماح ، قررت اللجنةة للتمويلثانيال

التكنولوجيات  توضح أفضل المشروعات التي اختيار في جميع القطاعات حتى يمكنها الهيدروكلوروفلوروكربونية
المواد أن كمية بواعتمد هذا المقرر على أساس الفهم .  تجميع بيانات المشروع ذات الصلةوتسهلالبديلة 

إجمالي التخفيضات المستدامة في الخاصة ب التي ستزال سيتم تخفيضها من نقطة البداية دروكلوروفلوروكربونيةالهي
المقرر  (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالستهالك المؤهل للتمويل حسبما هو محدد في خطط إدارة إزالة 

55/43.(  

  :كما وافقت اللجنة على  -9

 المرحلة الثانية وتحديد تاريخ نهائي بغية االنتهاء من تحويالتن مسألتي  مداوالتها بشأأن تواصل  )أ(
  ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالنظر فيهما قبل تقديم مشروعات إزالة 

المواد أن تؤجل إلى اجتماعات قادمة مسألة النظر في تحديد أولويات تكنولوجيات إزالة   )ب(
لى تقليل اآلثار األخرى على البيئة إلى الحد األدنى؛  الرامية إالهيدروكلوروفلوروكربونية

من آليات التمويل األخرى من أجل تحقيق منافع مناخية إضافية؛ المقدم والتمويل المشترك 
 وذلك فور تناول قبل األوانالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسحب المعدات القائمة على 

وفورات التشغيل من / المتعلقة بحساب تكاليف؛ والسياسات العامة2015هدف االمتثال لعام 
، ووضع عتبات للفعالية من حيث المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بمشروعاتال

  .2010التكاليف في عام 

وواصلت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السادس والخمسين، مداوالتها بشأن السياسات العامة المتعلقة   -10
المواد ة الثانية وتحديد التاريخ النهائي لتركيب معدات التصنيع القائمة على  المرحلتحويالتب

 وحيث لم يتم التوصل إلى اتفاق، قررت اللجنة مواصلة مداوالتها بشأن هذه المسائل .الهيدروكلوروفلوروكربونية
 والمعلومات لتكليف الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطرافافي اجتماعها السابع والخمسين، في ضوء 

   ).56/65 المقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/58الواردة في الوثيقة 

   لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى ا نظرة عامة

وفرت ورقة المناقشة المتعلقة بتحليل جميع اعتبارات التكاليف ذات الصلة التي نوقشت في االجتماعين   -11
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 عن حجم اإلجراءات المطلوبة في المستقبل لتحقيق مة أوليةنظرة عاالرابع والخمسين والخامس والخمسين 
، يمكن 3هذا التحليلمن خالل و. لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالخاص بااالمتثال للجدول الزمني المنقح 

  :مالحظة ما يلي

ب 142-ونـوروكربـدروكلوروفلـب والهي141-ونـوروكربـوروفلـدروكلـر الهيـيستأث  )أ(
المواد  في المائة من إجمالي استهالك جميع 99 بأكثر من 22-فلوروكربونوالهيدروكلورو

وتستخدم هذه المواد أساسا في تصنيع منتجات . 5 في بلدان المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
   وفي معدات التبريد وفي القطاع الفرعي لخدمة التبريد؛ يالرغاو

 بلد يستخدمون 100 إلى 90عداد دقيقة، فإن نحو وفي حين ال توجد بيانات كافية بعد لتحديد أ  )ب(
 بلداً 50 إلى 40 لدى  أن التبريد، في حينة فقط في خدمة أنظم22-الهيدروكلوروفلوروكربون

   تصنيع تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛شركات

طنان من  أ10 بلداً أقل من 73 في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوكان االستهالك من   )ج(
خر إما بعدم وجود أ بلداً 29وأبلغ . 2006في عام )  طناً متريا360ً(قدرات استنفاد األوزون 

  استهالك أو لم تبلغ عن استهالكها؛

 التي أبلغت عن استهالكها من 5 بلداً من بلدان المادة 117 من أصل 70وكان لدى   )د(
 أطنان من قدرات استنفاد 10ن  استهالك يقل ع2006 في عام 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  ؛) طناً متريا182ً (األوزون

، يقل االستهالك في 5 بلداً من بلدان المادة 40ب في 141-يستخدم الهيدروكلوروفلوروكربونو  )ه(
، بينما يستخدم ) طناً متريا91ً(أطنان من قدرات استنفاد األوزون  10 منها عن 20

 أطنان 10 منها عن 18اً فقط، يقل االستهالك في  بلد19ب في 142-الهيدروكلوروفلوروكربون
المواد وتشير هذه المستويات من االستهالك من ).  طناً متريا154ً(من قدرات استنفاد األوزون 
 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ا كبيراعددأن هناك  إلى الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ؛وروفلوروكربونيةلمواد الهيدروكل اتستخدم 5في بلدان المادة 

 858، وافقت اللجنة التنفيذية على 1991ومنذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف في عام   )و(
المواد التي تم اختيار  5 بلداً من بلدان المادة 47في  4قائما بذاتهمشروعاً استثمارياً 

. ، جزئياً أو كلياًةلمواد الكلوروفلوروكربونيبديلة ل فيها كتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربونية
أو ما إذا / والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واستهالكها من شركاتالوال يزال موقف هذه 

 غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكانت قد تحولت أو لم تتحول إلى تكنولوجيات غير 
المواد وسيتم تجميع هذه المعلومات خالل إعداد خطط إدارة إزالة . امعلوم

  . هيدروكلوروفلوروكربونيةال

  

  

                                                 
معلومات مستمدة من الوثيقة الخاصة باالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   3

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47 .( إلى أمانة األوزون، وإلى المعلومات 5 التي أبلغت عنها بلدان المادة 7ويستند التحليل إلى بيانات المادة 
 ومشروعات الصندوق 5 بلدًا من بلدان المادة 13المشمولة في الدراسات االستقصائية المتعلقة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافق عليها لـ 

  .التي تحولت من تكنولوجيات المواد الكلوروفلوروآربونية إلى تكنولوجيات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالمتعدد األطراف 
وباإلضافة إلى ذلك، تمت الموافقة في .  مشروعات للمذيبات3التجاري و / مشروعًا لعزل التبريد المحلي364 مشروعًا للرغاوي، و491تشتمل على   4

 إلى أنظمة قائمة على 12- على خطط إزالة قطاعية للرغاوي والتبريد وتحويل المكابس التي تعمل بالكلوروفلوروآربون5 عدد قليل من بلدان المادة
  .22-الهيدروآلوروفلوروآربون
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  نقطة البداية إلجمالي التخفيضات في االستهالك

أن على متعدد األطراف، وافقت اللجنة التنفيذية الللصندوق  في سياق االتفاق بشأن التخطيط االستراتيجي  -12
ئمة ومستدامة في تقديم المزيد من التمويل على التزام من جانب البلد بتحقيق إجمالي تخفيضات دامسألة توقف ت

 ومن أجل تنفيذ هذا الحكم، حددت اللجنة نقطة بداية تمثل الحد األقصى من ).35/57المقرر (االستهالك 
خر استهالك أ حرية استخدام إما خط األساس لديه أو 5وكان لكل بلد من بلدان المادة . االستهالك المؤهل للتمويل
اختيار نقطة البداية، يتم خصم استهالك المواد المستنفدة لألوزون وعقب .  كنقطة بداية7مبلغ عنه بموجب المادة 

 ويمثل الرقم الناتج عن ذلك الحد األقصى المتبقي من .الناتجة عن المشروعات الجديدة الممولة من نقطة البداية
لى زيادة مستوى ووافقت اللجنة التنفيذية أيضاً ع. ي يقدم الصندوق التمويل لتخفيضهذالمواد المستنفدة لألوزون ال

   5. في المائة30التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي بنسبة 

  :ولدى إتباعها لهذا النهج، اعترفت اللجنة التنفيذية بما يلي  -13

خر استهالك مبلغ عنه بوصفه أ 5في الحاالت االستثنائية، التي يختار فيها بلد من بلدان المادة   )أ(
الناتجة في أول مرة ينظر فيها ق اللجنة على تعديل نقطة البداية خيار حساب نقطة البداية، قد تواف

خر سنة أفي مشروع هذا البلد، من أجل مراعاة الطبيعة غير التمثيلية لمستوى استهالك 
 .أو صعوبات اقتصادية في نفس الفترة/ شهراً و12خر أصعوبات في تكوين المخزون خالل (

ة من المواد المستنفدة لألوزون وال ينبغي أن تستفيد ولن يتم النظر في الواردات غير المشروع
  ؛)من مساعدة الصندوق

 هغير أن). أي نقطة البداية(قد تكون مستويات االستهالك أعلى أو أقل من المستويات المحتسبة و  )ب(
إذا كانت مستويات االستهالك أعلى من المستويات المحتسبة، فإن هذه الزيادات في االستهالك لن 

  ؤهلة للتمويل؛تكون م

 خطط إدارة غازات التبريد، ومشروعات إزالة بروميد الميثيل ومشروعات تخزين يتؤدو  )ج(
 تفيما يتعلق بااللتزاماالهالونات إلى مستويات محددة من التخفيض في إجمالي االستهالك 

  بروتوكول مونتريال، وينبغي مواصلة تناولها على هذا األساس؛ بموجب

إرشادات الصندوق المتعدد األطراف الحالية المتعلقة بمدى تأهيل بجميع جوانب  يتم االحتفاظو  )د(
  . المشروعات

 في قطاع الخدمة المواد الكلوروفلوروكربونية التي لديها استهالك متبقي من 5التزمت بلدان المادة وقد   -14
المواد فيض من فقط، من خالل خطط إدارة غازات التبريد لديها، بتحقيق على األقل خطوات التخ

 بدون تقديم طلبات تمويل إضافية، بغض النظر عن نقطة البداية 2007 و2005لعامي  الكلوروفلوروكربونية
المواد  فإن إجمالي تخفيض االستهالك من ،ولذا. 6)2000تموز / المعتمد في يوليه31/48المقرر (

                                                 
 االجتماع  إلى35/39 عمال بالمقرر 2010قدمت ورقة سياسات عامة بشأن خيارات ترتيبات التمويل الممكنة ومستويات التعزيز المؤسسي بعد عام   5

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63(السابع والخمسين 
من خالل تنفيذ خطط إدارة اإلزالة النهائية وذلك تمت الموافقة على تمويل إضافي لهذه البلدان لتحقيق اإلزالة الكاملة من المواد الكلوروفلوروآربونية،   6

  .45/54وفقًا للمقرر 
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المواد في هذه  التي أبلغت عن استهالك من 5  بلداً من بلدان المادة40ينطبق أساساً على  الكلوروفلوروكربونية
  .قطاعي التصنيع والخدمة

وخالل السنوات القليلة األولى من اعتماد التخطيط االستراتيجي للصندوق المتعدد األطراف، تحققت إزالة   -15
عدد قليل من المواد الكلوروفلوروكربونية أساساً من خالل تنفيذ مشروعات قائمة بذاتها، وتناول شركة واحدة أو 

وكان االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية المرتبط بهذه الشركات يخصم من االستهالك المتبقي . الشركات
ومع تقدم عملية اإلزالة، أصبح االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية يرتبط بصورة أكبر . المؤهل للتمويل

 إلى تقديم خطط إزالة تتناول االستهالك المتبقي المستحق للتمويل بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما أدى
واشتملت خطط اإلزالة هذه على التزامات بتخفيض االستهالك وفقا لجدول زمني . أو وطنية/في خطط قطاعية و

لرقابة بموجب  مع تدابير اويتزامن، )يحدد في االتفاق( المعني واللجنة التنفيذية 5لإلزالة متفق عليه بين بلد المادة 
  .بروتوكول مونتريال أو يسبقها



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60 
Annex II 

 

1 

Annex II 
 

VIEWS OF MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE ON HCFCS 
 
 

CUT-OFF DATE FOR FUNDING ELIGIBILITY 
 
Australia and Canada (joint submission) 
 
Canada considers that the cut-off date for funding eligibility of HCFC facilities should be a date in the 
past. This would provide certainty for both Article 5 and non-Article 5 countries with respect to their 
liabilities and provide a base that can be technically reviewed effectively and on which our forward 
liabilities can be easily calculated. Furthermore, while the acceleration of the phase-out of HCFCs was 
agreed to in 2007, all Parties have known that HCFCs were due for phase-out since the 1992 Copenhagen 
amendment, and have had the opportunity to tailor their domestic regulatory regimes in consequence.  
 
While the cut-off date should be in the past, Canada believes that the current cut-off date of July 1st, 1995 
is not appropriate in the case of HCFCs, because at that time, HCFC alternatives were not readily 
available for all applications in Article 5 countries. In addition, the Parties clearly intended that the 
Executive Committee select a cut-off date after 1995, when it decided, in Decision XIX/6, to direct the 
Executive Committee “to make the necessary changes to the eligibility criteria related to post-1995 
facilities”. 
 
Canada suggests that the most preferable cut-off date is 2004. By 2004, alternatives to most uses of 
HCFCs were clearly available. 2004 is the year when non-Article 5 Parties were mandated, under the 
Montreal Protocol, to achieve their first reduction in HCFC consumption (i.e. 35% reduction). The fact 
that non-Article 5 Parties easily achieved or exceeded this reduction suggests that there was little need to 
establish new HCFC manufacturing capacity by that time.  
 
Furthermore, under the Kyoto’s Protocol Clean Development Mechanism (CDM), any HCFC-22 
production capacity established after 2004 is considered not eligible to receive HFC-23 destruction 
credits. Since this cut-off date under the CDM was selected to remove any perverse incentive increase 
HCFC-22 production, it can be argued that it was a signal for the markets in Article 5 Parties to constrain 
growth. Aligning the CDM and MLF eligibility cut-off dates and restricting access to MLF funds to firms 
that began (or expanded) operations after the end of 2004 would establish clear liabilities for the MLF and 
producers of HCFC-22. 
 
China 
 
We think the following several dates could be considered as the cut-off date for funding eligibility: 
 
December 31, 2009: This marks the end of the first year of the two years for calculating the baseline, and 
the production capacity which is in existence by then should have contributed to the baseline and 
consequently be considered as eligible for funding for phasing out HCITC consumption and production. 
 
December 31, 2008: As the Adjustment regarding the accelerated phase-out of HCFC has just been 
approved for a couple of months, the Article 5 countries need some time to make and issue relevant 
policies to the industry. And generally speaking, this process takes about 1-2 years. Therefore, December 
31, 2008 could be a reasonable date for cut-off for funding eligibility. 
 
September 17, 2007: We think the date when the Adjustment was approved could also be considered as 
one choice. However, as there are some production installations whose establishment is approved by the 
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national government but which are not in production by then, we strongly believe that this kind of 
production capacity should not be excluded for funding in this choice. 
 
Czech Republic 
 
We believe it would be advisable to link the cut-off date with the year of introduction of the CDM 
mechanism what would be 2003 as the large portion of the high growth in HCFC market is caused by the 
inappropriate incentive created by CDM while phase-out date for HCFC was already established in the 
Montreal Protocol. The: MLF should not finance growth of HCFC production and consumption that 
resulted from that action. 
 
The latest cut-off date possible is definitely 25 November 2007 what corresponds with a preceding logic 
for establishing a cut-off date for CFCs (paragraph 32 to 34 of UNEP/Ozl.Pro/ExCom/53/60). 
 
Consideration of any later cut-off date seems unacceptable. That way the MLF would finance HCFCs 
introduced after the time when the decision for supporting their substitution was taken already. 
 
Germany 
 
A compromise to determine the cut of date could be based on:  
 

First step: start from the date the MP adjustment in September 2007. 
 

Second step: negotiate how much time should be reasonably allowed for governments to 
officially notify their concerned industries about the adjustment and its consequences.  
 

In this way enterprises which are legitimately in the process of production capacity increases at the time 
the adjustment came into force would not unduly be penalized. On the other hand enterprises that 
may attempt to attract illegitimate funding through last minute production increases could be 
largely eliminated. This in turn would strengthen the hand of governments as they could deal 
with their industries as a whole thereby avoiding resistance from individual enterprises due to 
distinctions that must be perceived as arbitrary.  
 
Japan 
 
Though six options are presented as a result of discussions at the 53rd Meeting, Members of the Executive 
Committee should continue to discuss on this issue to narrow these options down at the next Meeting, 
with a view to decreasing burdens of the Technology and Economy Assessment Panel when it considers 
the level of upcoming replenishment. 
 
Mexico 
 
The dates proposed were the following: 

 
2000 (Cap of HCFC production/consumption in one major country). Not acceptable because 
during the year 2000 and further years there were several conversions from CFC to HCFC, in this 
case several companies could be out of funding. 
 
2003 (Clean Development Mechanism). Not acceptable because this is not for consideration in 
the Montreal Protocol, because the CDM help to avoid the use of green house gases without 
considering the substance controlled by the Montreal Protocol. 
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2005 (proposal for accelerated phase-out of HCFCs). This date is also not acceptable because the 
rules for the phase out of HCFC were not established and there were also several companies that 
were doing the conversion from CFC to HCFC. 
 
2007 (Nineteenth Meeting of the Parties). Considering the same criteria for the CFC cut off date, 
September 16th of 2007 was the date that the parties agreed to accelerate the phase out of HCFC, 
and then all the companies that consumed before this date are eligible and avoid the installation of 
new plants after this date. 
 
2010 (end of the baseline for HCFCs). Not acceptable because with this date we would promote 
the installation of new companies increasing artificially the consumption of HCFC. 

 
Sweden 
 
We suggest 2007 (19th Meeting of the Parties) as a reasonable cut-off date since all Parties should capture 
the sentiments of the decisions from the 19th Meeting and be well informed about the new requirements. 
An earlier date might be regarded as unfair as no definite requirements had yet been put forward. For 
Sectors (and projects) where HCFCs are still being introduced or where the alternatives substitutes are 
environmentally detrimental (Executive Committee decision 53/37(k)(vi)) consequences and cost for a 
latter date could be considered as identified in Dec XIX/6. 
 
United States of America 
 
The United States believes that the year 2000 is the most appropriate and accurate date to use in 
establishing funding eligibility for a number of reasons.  
 

a) Selecting an historic cut-off date is important to avoid creating a perverse incentive to 
amp up production/consumption with the expectation of financial assistance. The United 
States views this as an essential component of any future financial arrangements on 
CFCs; 

 
b) The year 2000 in particular is most appropriate because some countries already had 

domestic legislation limiting HCFCs in place by that time. This action indicates that it 
was technically feasible to take action as of the year 2000 in the Article 5 country 
context. We believe the year 2000 would appropriately recognize the correct 
environmental behavior and does not reward those who lagged behind. Alternative 
technologies were widely available as of the year 2000 and in fact non-article 5 countries 
had already phased out many tons of HCFCs by that time.  

 
Uruguay 
 
Note from the Secretariat: This text was submitted in Spanish and has been translated into English. The 
original Spanish version can be found in Annex II of document UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/58. 
 
Criteria to be met when deciding on the time limit for eligibility: 
 

To prevent the establishment of new plants producing HCFC equipment and/or products; 
 
Likewise, to prevent the establishment of new plants producing HCFCs (as occurred with the 
funds made available under the CDM); 
 
Due regard to be given to those plants which, by the end of 2007, had provided verifiable 
information on production; 
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To ensure that technically and economically viable alternatives are available and are in fact being 
widely used in practice in countries parties to the Montreal Protocol because there are many 
examples but little equipment on the market; 
 
Users of ODS adopted HCFCs as an intermediate alternative and employ these substances 
according to the current rules of the Montreal Protocol. Since the Nineteenth Meeting of the 
Parties, the rules have changed. The majority of the market was aware of this change. 
Consequently, any company set up since then would be aware of the fact and therefore 
could/should bear the cost of its decision to use a substance that harms the environment and 
which is subject to a clearly-defined timetable for withdrawal from the market. 

 
Accordingly, the cut-off date could be that of the Meeting of the Parties which approved the adjustment to 
the Montreal Protocol – the Nineteenth Meeting – when the timetable for accelerated phase-out of HCFCs 
was fixed, or December 2007. 

 
 

SECOND-STAGE CONVERSION 
 
Australia and Canada (joint submission) 
 
In Decision XIX/6, the Parties also directed the Executive Committee to make the necessary changes to 
the eligibility criteria related to second-stage conversions. While this suggests that the Executive 
Committee should consider providing assistance to firms which converted to HCFCs with MLF 
financing, it does not oblige the Executive Committee to cover the entire costs associated with the 
conversions of such enterprises. In fact, full funding may not be justified for the following reasons: 
 

• almost all MLF-assisted transitions to HCFCs were in the foam sector, where in many 
cases drop-in substitutes to HCFCs can be used in existing manufacturing equipment, 
making conversion unnecessary;  

 
• the enterprises concerned signed letters committing to phasing out HCFCs without 

further assistance from MLF - the fact that this phase-out schedule has now been 
accelerated does not completely invalidate this commitment; at the most, it could be 
argued that it obliges the MLF to pay for the incremental costs associated only with the 
acceleration of the phase-out; 

 
• since the majority of MLF foam projects were implemented prior to 2002, a significant 

portion of the manufacturing capacity installed will need to be replaced anyway by the 
time Article 5 Parties have to achieve their first HCFC reduction (i.e. 2015) 

 
For these reasons, Canada believes that the principal role of the MLF with respect to second stage 
conversion should be to provide:  
 

(1) training and technical assistance to make basic adjustments to existing foam 
manufacturing equipment, if needed, to ensure such equipment can function effectively 
and efficiently with substitutes when possible; 

 
(2) funding for additional safety-related costs associated with the use of substitutes, mainly 

when hydrocarbons are selected as alternatives to HCFCs, and  
 
(3) funding to cover the operational costs of using HCFC substitutes for the traditional 2-year 

period.  
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China 
 
As we reiterated at the 53rd Meeting of the Executive Committee, we regard the funding for the second-
stage conversions an issue of principle which has been agreed by all Parties, and think that the MLF 
should of course fund the second-stage conversions. 
 
The conversion from CFC to HCFC in most enterprises was the only choice they could make under the 
circumstances f that time. These enterprises have made great investment themselves in the conversion, 
and were expecting to: use these installations for the future years. However, due to the accelerated phase-
out of HCFC, the enterprises will surely suffer great loss. If government ask the enterprises to bear all the 
loss themselves, they are very likely to be malcontent with the government, &td their opinion will also 
probably have bad influence on other enterprise, i.e., to make them worry and reluctant to participate in 
future projects organized by the Governments. And this will pose great obstacles in the future phase-out 
efforts of the governments of the Article 5 countries. 
 
The above mentioned points represent China's views on the issues relevant to HCFC in the Decision 
53/37. China has enjoyed fruitful cooperation with the MLF for 20 years, and China hope to continue this 
cooperation in the phase-out of HCFC, thus to make continuous contribution to the protection of the 
ozone layer. 
 
Czech Republic 
 
We believe that second stage conversions should be financed to certain extent. because the language of 
the decision of the Parties XlX/16 simply expresses a change of policy in this regard and this change 
play4 and important role in reaching an agreement an HFCF , accelerated phase-out. We therefore think 
that it is necessary to support second stage conversions and to determine an adequate criteria and cut-off 
date for such support. 
 
It would be very useful to gather the information on all projects and plants that have been subject to MLF 
support with use of introducing an HCFC production or consumption including the year of conversion. 
That way the Executive Committee would be able to see how big the problem is and what time scale and 
amount of ODP is involved. That could subsequently enable the ExCom to determine what changes to its 
second stage conversion policy and eligibility criteria are necessary and how to address the paragraph 5 of 
the decision of the Parties XlW6. 
 
More strict criteria for second stage conversions compared to facilities not yet financed are in our view at 
least worth considering. 
 
Germany 

Records of all MLF funded conversions of enterprises exist. The MLFS should comment on the 
feasibility of preparing a status report on those enterprises identifying  
 

a. whether or not the enterprise is still in business, the age of the funded production line and 
its expected remaining useful commercial life time.  

b. the current status of HCFC-production  
c. other parameters helpful for an informed decision about reasonable eligible incremental 

costs for a second conversion. 
 
Consider second funding of installed HCFC capacities in cases  
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60 
Annex II 
 

6 

a. where full economic consideration of already provided assistance for the conversion from 
CFC to HCFC is given 

b. where enterprises had been specifically converted to HCFC (no further funding will be 
approved for companies that had received funding for Non-HCFC alternatives) 

c. assistance is provided only for essential investment parts, not for any operational costs 
reimbursement. 

 
Japan 
 
Japan fully understands the fact that the 19th Meeting of the Parties directs the Executive Committee to 
make the necessary changes to the eligibility criteria related to second-stage conversions in the paragraph 
5 of the decision XIX/8 with the understanding that the Multilateral Fund will cover all agreed 
incremental costs to enable Article 5 Parties to comply with the accelerated phase-out of HCFCs. As 
mentioned in (i) above, Japan expects that the idea presented in paragraphs 41 and 42 of 
UNEP/OzL.Pro/ExCom53/60 concerning second-stage conversions should be realized in order to 
consider the necessary and effective assistance taking into account the current situation of facilities 
converted from CFCs to HCFCs through the assistance by the Fund. 
 
Mexico 
 
The second stage conversion should be considered in a case by case basis, considering the cost of the 
technology transfer, the incremental costs and technical support to use the new technologies. 
 
Sweden 
 
We support funding of second stage conversions and not only technical assistance. As pointed out in 
paragraph 195 of the Report of the 53rd Meeting of the Executive Committee, the agreement at the 
19th Meeting of the Parties to accelerate the phase-out of HCFCs was under the understanding that 
second-stage conversions shall be funded. We do not believe that Article 5 countries would agree to only 
get technical assistance. To initiate a desk study to gather information on the companies that have 
previously received financial support to phase in HCFCs sounds as a good starting point. 
 
United States of America 
 
The United States supports the concept suggested by some countries at the 53rd Meeting that assistance 
for second stage conversions be focused on training and technical assistance as the Fund has already made 
significant investments in this area. 
 
As a general matter, in evaluating the issue of second stage conversion, ExCom finds itself in need of 
further information as to the rationale for such conversions and specific data such as the number of 
facilities, type of facility, date of first facility conversion etc. to better understand the basis and 
implications of possible action in this area. 
 
Uruguay 
 
Companies that converted under Multilateral Fund programmes should have the right to assistance with a 
second-stage conversion, as provided in paragraph 5 of decision XIX/6: “to also direct the Executive 
Committee of the Multilateral Fund to make the necessary changes to the eligibility criteria related to the 
post-1995 facilities and second conversions”. 
 
If companies that converted using Multilateral Fund resources are not allowed to take part, this would 
penalize those companies that showed their faith in the Montreal Protocol and their commitment to 
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change and, furthermore, by altering the rules of the game would cast doubt on the seriousness of the 
Montreal Protocol, thus making conversion from HCFCs more difficult. 
 
Moreover, in the case of a country in which almost all the industry converted, this would give it little 
margin to be able to meet the first targets for reducing consumption of HCFCs. 
 
The Secretariat’s recommendation that the implementing agencies and the National Ozone Units collect 
all this information in order to prepare a document that would only be examined in 2009 in order to 
decide how to proceed would jeopardize the preparation of management plans because there would be no 
decision on how to deal with these industries. 
 
Furthermore, if the issue is to be re-examined in 2009 (in actual fact, it would start to be examined then), 
countries would face even greater uncertainties and this could have a negative impact on any transition 
strategy and on the preparation of national management plans for the phase-out of HCFCs. 
 
With a view to the next replenishment, the Secretariat should provide the TEAP with a full list of 
companies that have converted to HCFCs with Fund assistance. Although this is historical information, it 
is valid for giving a first approximation of the companies that should be allowed financing for the total 
phase-out of HCFCs. 
 
 
OTHER GENERAL VIEWS ON HCFCS 
 
Japan 
 
Japan respects the decision XIX/6 of the Meeting of the Parties to the Montreal Protocol which was 
adopted on the occasion of the 20th anniversary of the adoption of the Protocol and supports the concept 
that the agreed incremental costs should be covered by the Multilateral Fund to enable Article 5 Parties to 
comply with their new commitment to the phase-out of HCFCs. 
 
Members of the Executive Committee are invited to submit their views on four issues with regard to the 
eligible incremental costs for phasing-out HCFCs under the decision 53/37 of the Executive Committee. 
Japan would like to submit its final views after a series of documents are published by the Fund 
Secretariat based on its experience and consultants’ expertise for the consideration at the 54th Meeting of 
the Executive Committee. In general, Japan believes that discussions at the next Meeting of the Executive 
Committee should be conducted on the basis of the spirit of decision XIX/6 and be led to how we can 
assure the flexibility and efficiency and maximize the ozone protection benefit taking into account the 
cost-effectiveness and the impact on climate change. 
 
Sweden 
 
(i) Elements the Secretariat should consider in the draft guidelines for the preparation of national 

HCFC phase-out management plans 
 
(ii) Cost considerations to be taken into account by the Secretariat in preparing the discussion 

document referred to paragraph (i) above 
 
Regarding to items (i) and (ii) we believe that the following elements of incentives should be taken into 
account in the cost effectiveness thresholds that: 
 

• Minimize environmental impact, in particular impacts on climate, as well as other health, 
safety and economic considerations (decision XIX/6 paragraphs 9, 10, 11(a)-(c) and 15).  
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• Costs associated with assistance in particular to the low volume and very low volume A5 
Parties. With regards to technical assistance aspects it is of course important to make sure 
that HCFC work is integrated in the ongoing work to phase-out CFCs and for low volume 
countries (decision XIX/6 paragraph 6) on immediately. Many countries are still waiting 
to undertake their training of service technicians; update legislation; establish 
infrastructure for reclamation etc. Countries and Implementing Agencies should make 
sure HCFC is integrated as far as possible to avoid double work and unnecessary costs.  

 
• Period for which funding for the HCFC-phase out should be available. To keep the Fund 

up and running until 2030 or even 2040 may turn out to be uneconomical (incl. Article 2 
and Article 5 administrations). What would be a feasible time frame to ask Parties to set a 
closing date for how long the funding will be available, for instance 2015 or 2020? 
Taking into account that Parties ought to be well prepared to handle the phase-out of 
HCFC on their own by then. 

 
United States of America 
 
The United States would like to congratulate the global community for its significant progress in phase-
out of ozone depleting chemicals. We believe that Article 5 countries have acquired vast experience over 
the last two decades implementing programs, projects and policies to phase out ODS in accordance with 
obligations under the Montreal Protocol and with $2 billion worth of assistance from the Multilateral 
Fund. The challenge of phasing out HCFCs should take advantage of the capacities that Article 5 
countries have acquired in implementing their domestic programmes, projects and policies to address the 
phase-out of other ODS.  
 
Looking forward, the United States anticipates that there will be efficiencies, structures, and institutions 
on which to build the HCFC phase-out which will likely result in a decreased need for investment in 
certain areas of the Article 5 country phase-out HCFCs. In addition, we note that it is likely that there will 
be a decreased demand on Article 5 capacities as we move forward. Currently, Article 5 countries manage 
the phase-outs of 11 individual ODSs (CFCs, halons, methyl bromide, carbon tetrachloride, and methyl 
chloroform) compared to a post 2010 outlook where responsibilities will lie primarily with managing four 
major HCFCs which are, by in large, used in fewer industrial sectors than all of the other ODSs. These 
factors suggest the opportunity for cost savings in one area that would free up valuable resources for other 
important needs. 
 
In recent ExCom history, two funding models have been used. In 2000 – 2002 a shift from a 
project-by-project funding to a country-driven approach was implemented by the Committee. The 
country-driven model allowed for the use of, and calculation of "sustained aggregate reductions" from 
which Article 5 countries would measure performance in their projects. Since adoption of the concept of 
"sustained aggregate reductions" the Article 5 countries and implementing agencies have adopted 
wholeheartedly more and more national- and sector-wide phase-out plans that make "sustained aggregate 
reductions." The concepts of "sustained aggregate reductions" and "sector or national phase-out plans" 
have become the norm rather than the exception for MLF projects. The "phase-out plan" approach with 
"sustained aggregate reductions" has proven to be more cost-effective than the project-by-project 
approach for the end consumption within A5 countries. The United States strongly supports this approach 
as a way to achieve reductions in a maximum cost-effective manner. At the 53rd Meeting of the Executive 
Committee, the notion of funding projects outside of the sustained aggregate reductions model was raised. 
The United States expressed support for the sustained aggregate reduction model and seeks to better 
understand the compliance basis for the argument to move away from this model from the advocates of 
such an approach. 
 
Again, in the recent history, the ExCom was presented with the idea of funding CFC chillers projects 
because remaining CFC consumption in many A5 countries was servicing these large CFC-containing 
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pieces of equipment. The ExCom understood that the projects might actually provide cost savings but 
wanted to demonstrate the environmental benefits, so chose to support a limited number of demonstration 
projects that required substantial counterpart funding, before MLF funds could be disbursed. In all cases, 
the Implementing Agencies and A5 countries created innovative projects that leveraged MLF core 
funding to acquire additional counterpart co-financing. In some cases, the projects were so successful that 
they were either adopted by government, energy-sector quasi-government or private sector institutions to 
perpetuate the model. In these cases, the MLF funding was seed capital for the development of a 
revolving fund within the country for projects that had no eligible incremental cost component. Since 
some HCFC projects are likely to involve energy savings, further consideration of the seed money model 
may be warranted, again to ensure that funding decisions are made in a manner that is most efficient. 

---- 
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