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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

  2019مايو/أيّار  31إلى  27من  ،مونتريال
  

وفلوروكربونية للمواد الهيدر التخفيض التدريجي لتمويلتوجيهية المبادئ ال إعداد
  )82/84(المقرر  المعايير الخاصة بالتمويلمشروع : 5  المادة بلدانفي 

  
  خلفيةال

اللجنة التنفيذية أن تضع في  يطلب إلىالذي  XXVIII/2اعتمد االجتماع الثامن والعشرون لألطراف المقرر   -1
بما في ذلك  ،المواد الهيدروفلوروكربونيةستهالك وإنتاج ال التخفيض التدريجيغضون عامين مبادئ توجيهية لتمويل 

قبل  اآراء األطراف ومدخالته للحصول علىتوجيهية الجتماع األطراف المبادئ الوتقديم تلك  ،تكاليفعتبات فعالية ال
  1.وضعها في صيغتها النهائية

ع مبادئ طلبت األطراف إلى اللجنة التنفيذية أن تواصل عملها بشأن وض ،ي االجتماع الثالثين لألطرافوف -2
لتقدم المحرز تقديم تحديث عن او ؛المواد الهيدروفلوروكربونيةستهالك وإنتاج ال لتخفيض التدريجياتوجيهية لتمويل 

لتوجيهية اوتقديم مشروع المبادئ  ؛بشأن العناصر كجزء من التقرير السنوي للجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف
ي صيغتها اللجنة التنفيذية ف اأن تضعهقبل  اآراء األطراف ومدخالته للحصول علىالموضوعة إلى اجتماع األطراف 

  ).30/4 المقرر( النهائية

 التدريجي للموادالتخفيض تناقش اللجنة التنفيذية المسائل المتعلقة ب ،السابع والسبعينمنذ اجتماعها و -3
االجتماع عتبارا من وا 2.بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية للتكاليف ،5 العاملة بالمادةالبلدان في  الهيدروفلوروكربونية

تضمن نصا وافقت عليه اللجنة بشأن بعض عناصر المقرر  ،اعتمدت اللجنة التنفيذية مشروع نموذج ،الثاني والثمانين
تمشيا مع  ،حسب االقتضاء ،مكن إضافة عناصر إضافية للمبادئ التوجيهية للتكاليف إلى مشروع النموذج. وي28/2

  .الوثيقة المرفق األول بهذهفي  النموذجمشروع  (و). ويرد81/67و (ب)80/76المقررين 

                                                 
  .XXVIII/2من المقرر  10الفقرة  1
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70 وP/OzL.Pro/ExCom/78/5UNE وCorr.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67و UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53و UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55و
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 .تكاليفلالمبادئ التوجيهية للحالة مناقشات اللجنة التنفيذية بشأن عناصر  موجز 1يرد في الجدول و -4

الهيدروفلوروكربونية في األطراف  للمواد لتكاليف التخفيض التدريجيعناصر المبادئ التوجيهية حالة  -1الجدول 
 5 العاملة بالمادة

 الحالة الفقرة XXVIII/2عنصر المقرر 
   تمت مناقشته

نت األطراف من المرونة في التنفيذ التي مكّ 
اختيار استراتيجياتها وأولوياتها في القطاعات 

 والتكنولوجيات

 أدرج النص في مشروع النموذج  13

 أدرج النص في مشروع النموذج 17 التواريخ النهائية للقدرة المؤهلة
 أدرج النص في مشروع النموذج 18 الثانية والثالثة التحويالت

 أدرج النص في مشروع النموذج 25 أالتكاليف األخرى 
أهلية مواد المرفق واو الخاضعة إلعفاءات 

 درجات الحرارة المحيطة العالية
 أدرج النص في مشروع النموذج 35

   قيد المناقشة
 التخفيضات اإلجمالية المستدامة في االستهالك

 واإلنتاج
للتخفيضات  البدايةلتحديد نقطة  ويتعين وضع منهجية. أدرج النص في مشروع النموذج 19

 ب اإلجمالية المستدامة

  15 التكاليف اإلضافية المؤهلة
فعالية عتبات ويتعين تحديد . النموذجفئات التكاليف المؤهلة في مشروع الخاص بأدرج النص  (أ)15 الصناعات االستهالكيةقطاع 

 لموادإلزالة اية الموافق عليها االستثمار اتمشروعاللى بيانات من استنادا إ، تكاليفال
 ج الهيدروفلوروكربونية

 النموذجفئات التكاليف المؤهلة في مشروع الخاص بأدرج النص  (ب)15 قطاع اإلنتاج

عتبات فعالية ويتعين تحديد . النموذجفئات التكاليف المؤهلة في مشروع الخاص بأدرج النص  (ج)15 قطاع خدمة التبريد
 د تكاليفال

لى استنادا إ(أ) من جدول األعمال 12البند  االجتماع الثالث والثمانين تحتستتم مناقشته في   22 الكفاءة في استخدام الطاقة
 :الوثائق التالية

  ه 30/5 من المقرر 2والفقرة  28/2من المقرر  16تفعيل الفقرة  وسائل - 
في كفاءة للالموارد  تقوم بحشدمعلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية التي  - 

 للمواد التخفيض التدريجيالطاقة التي يمكن استخدامها عند استخدام 
  و الهيدروفلوروكربونية

كفاءة الالمسائل المتعلقة ب بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديل موجز - 
 ز) ه( 82/83الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر في استخدام 

لمناقشة في ضوء الورقة المتعلقة بجوانب قطاع خدمة وستتم ا. أدرج النص في مشروع النموذج 23 بناء القدرات لمعالجة مسألة السالمة
 ح 80/76استجابةً للمقرر  الهيدروفلوروكربونية للمواد التخفيض التدريجيالتبريد التي تدعم 

 (ج)) 81/67(المقرر 
المناقشة في ضوء الورقة المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون استجابة  ستتم مواصلة 24 التخلص من المواد

 (د)) 81/67(المقرر  ط) ه( 79/18للمقرر 

لتحويل إلى بدائل منخفضة اضافتها إلى القائمة اإلرشادية للتكاليف اإلضافية الناشئة نتيجة إلأخرى  تكاليفبنود  أن تحدد"يجوز لألطراف  -أ
 القدرة على إحداث االحترار العالمي."

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين في الوثيقة المتعلقة باالعتبارات الرئيسية لوضع منهجية لتحديد نقطة البداية  -ب
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66ضات اإلجمالية المستدامة لقطاعي االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي (للتخفي

 (ب).81/53تمشيا مع المقرر  االجتماع الرابع والثمانينيمكن الموافقة على المشروعات االستثمارية حتى  -ج
التبريد التي تدعم  ةبشأن جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدم األوليةثيقة نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين في الو -د

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64( الهيدروفلوروكربونية للمواد التخفيض التدريجي
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40 -ه
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41 -و
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42 -ز
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 -ح
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21 -ط
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مناقشة المبادئ  نينأن تواصل في اجتماعها الثالث والثماقررت اللجنة التنفيذية  ،االجتماع الثاني والثمانينفي و -5
 ).82/84لمقرر (ا 5 العاملة بالمادةالبلدان في  الهيدروفلوروكربونية لموادل لتكاليف التخفيض التدريجيالتوجيهية 

لمعلقة اقائمة بالمسائل  المرفق الثاني بهذه الوثيقةيتضمن  ،(و)81/67و (ب)80/76المقررين تمشيا مع و -6
 المسائللجميع  الثاني لم يعد يعكس الوضع الحالي للمناقشة مرفقمع اإلشارة إلى أن ال ،لمزيد من المناقشة. ومع ذلك

للجنة التنفيذية بشكل االتي ناقشتها  في استخدام الطاقةالكفاءة ال يشمل العديد من الجوانب المتعلقة ب ،(على سبيل المثال
حول  المناقشةصلة فقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في اتباع التوصية التي أعدت لهذه الوثيقة كدليل لموا ،منفصل)

 .تكاليفالمبادئ التوجيهية لل

 الهيدروفلوروكربونية لموادل لتكاليف التخفيض التدريجيالمسائل المعلقة بشأن المبادئ التوجيهية 

 منهجية تحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية

تهالك واإلنتاج السل اإلجمالينوقشت المسائل المتعلقة بنقطة البداية للتخفيض  ،االجتماع الحادي والثمانينفي  -7
واد للمقترح بعض األعضاء تحديد نقطة البداية . وافي فريق االتصال المعني بالمبادئ التوجيهية للتكاليف

ح آخرون خط بينما اقتر ،في خط األساسالمحدد " المواد الهيدروفلوروكربونيةمن خالل "مكون  الهيدروفلوروكربونية
المواد الذي وضعته األطراف بموجب تعديل كيغالي (أي "مكون  للمواد الهيدروفلوروكربونيةاألساس 

األمانة  إلى ُطلب ،في وقت الحقو .")المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةباإلضافة إلى "مكون  "الهيدروفلوروكربونية
نقطة تحديد إعداد وثيقة معلومات أولية تتضمن االعتبارات الرئيسية التي يمكن أن تساعد اللجنة في وضع منهجية ل

 )).ه(81/67رت في االجتماع (المقرر مع مراعاة المناقشات التي دا ،مستدامةاإلجمالية التخفيضات لل البداية

 الوثيقة قدمت األمانة إلى االجتماع الثاني والثمانين ،)ه(81/67استجابة للمقرر و -8
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66لتي ناقشت اللجنة التنفيذية في جملة أمور الوحدات ا ،الوثيقةإلى  استنادا. و

 ،ن المتريةقترح بعض األعضاء استخدام األطنا. والقياس التخفيضات ومنهجية تحديد نقطة البداية ن استخدامهاعييت
ئة لثاني أكسيد مكافالطنان األقترح أعضاء آخرون . واالمحول للمصنعألن وحدة القياس هذه تعكس اإلنتاج الفعلي نظرا 

ياس في البداية قترح بعض األعضاء اآلخرين استخدام كلتا وحدتي الق. واالبيئي للتحويالت األثرالكربون من أجل قياس 
لجنة اقتراحات التحقق من إيجابيات وسلبيات كل نهج. كما قدمت ال بعدواتخاذ قرار نهائي بشأن أيهما يمكن استخدامه 

رصد ستقوم ب 5 المادةالعاملة بالبلدان أساس الفهم أن على  ،بشأن: إدراج البوليوالت سابقة الخلط في نقطة البداية
العاملة  1جموعة في المائة لبلدان الم 20التدريجي ( الكمية المتبقية من التخفيضوباستثناء  ؛هذا االستهالكومراقبة 

تريال لم يفرض بروتوكول مون) من نقطة البداية ألن 5 العاملة بالمادة 2في المائة لبلدان المجموعة  15و 5 بالمادة
 .باألطنان اإلجماليةلكمية اتخفيض هذا الجزء من 

 نقطة البدايةلتحديد  منهجية شاملة اقتراح االجتماع الثاني والثمانين لم يتم حتىأنه اللجنة التنفيذية وإذ تالحظ  -9
مراعاة  مع ،على هذه المسألة االجتماع الثالث والثمانينفقد ترغب في تركيز مناقشتها في  ،اإلجماليللتخفيض 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66موصوفة في الوثيقة المنهجية ال المتصلة بوضعاالعتبارات الرئيسية 

 الصناعات االستهالكيةالتكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع 

 لموادا إلزالة تكاليفأجرت اللجنة التنفيذية عدة مناقشات بشأن عتبات فعالية ال ،منذ االجتماع السابع والسبعين -10
المواد ولمواد الكلوروفلوروكربونية إلزالة ا تكاليفأن عتبات فعالية ال . وقد الحظتالهيدروفلوروكربونية

أن هناك خبرة محدودة في و ؛المواد الهيدروفلوروكربونيةال تنطبق بالضرورة على  الهيدروكلوروفلوروكربونية
قد  ابهوأن التكاليف اإلضافية المرتبطة  ؛في بعض القطاعات الهيدروفلوروكربونية لموادإزالة امجال الصندوق في 

اللجنة أن هناك حاجة إلى  رأت ،الخاضعة للرقابة. وبناء على ذلكاألخرى  لموادبإزالة اتختلف عن التكاليف المرتبطة 
ووافقت على النظر في الموافقة على عدد محدود  ،معلومات إضافية للتوصل إلى قرار بشأن التكاليف اإلضافية المؤهلة
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 نضوجعلى أساس كل حالة على حدة من حيث  ،القائمة بذاتها لمواد الهيدروفلوروكربونيةية لمشروعات االستثمارالمن 
 3).79/45و 78/3لتكرار والتوزيع الجغرافي (المقرران اقابلية و ،التكنولوجيا

إجمالية  تكاليفب 4استثمارية قائمة بذاتها مشروعاتتمت الموافقة على عشرة  ،االجتماع الثاني والثمانين وحتى -11
 1.63طن ( مالين 1110 لكمية التدريجي للتخفيضتكاليف دعم الوكالة)  زائددوالرا أمريكيا ( 13 397 249قدرها 

الصناعات وتكييف الهواء  قطاعاتفي المواد الهيدروفلوروكربونية من ثاني أكسيد الكربون) مكافئ مليون طن من 
لفعالية  عتباتقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في وضع و. ة بلدانفي تسعالمنزلي والتجاري تبريد للالتحويلية 

  بمجرد توفر نتائج تلك المشروعات. تكاليفال

 التكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع خدمة التبريد

وثيقة أولية بشأن جميع  ،بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ،أن تعد ،اجتماعها الثمانينُطلب إلى األمانة في  -12
االجتماع لتقديمها إلى  ،الهيدروفلوروكربونية التدريجي للموادالتخفيض دعم تالتي  خدمة التبريدالجوانب المتعلقة بقطاع 

االجتماع الثاني في  ،أن تنظر ،اجتماعها الحادي والثمانينفي  ،قررت اللجنةو(ج)). 80/76(المقرر  5الثاني والثمانين
منخفضة السالمة المرتبطة بالبدائل  لتناول مسائلفي مسألة تحديد أولويات المساعدة التقنية وبناء القدرات  ،والثمانين

خدمة لوثيقة المذكورة أعاله بشأن قطاع افي ضوء  6،لجميع القطاعاتالقدرة على إحداث االحترار العالمي أو معدومة 
 (ج)).81/67لمقرر (ا التبريد

في  ،يناجتماعها الثاني والثمانفي  ،نظرت اللجنة التنفيذية ،(ج)81/67و (ج)80/76استجابة للمقررين و -13
شطة أن 5 العاملة بالمادةحدد أعضاء من البلدان  ،ثناء المناقشاتأ. وUNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64الوثيقة 

 لموادإزالة اإلى جانب تلك التي يجري تنفيذها بالفعل في إطار  ،إضافية في قطاع خدمة التبريد
 ؛تهاوإدارتعال غازات التبريد القابلة لالشبما في ذلك: بناء القدرات على تقييم مخاطر  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التركيبأثناء ا و/أو الحفاظ عليه الكفاءة في استخدام الطاقة تعزيزو ؛والتركيب الفرعي للتجميعقطاع الاألنشطة في و
 مخاليطالبالنظر إلى إمكانية وجود كميات أكبر من  ،غازات التبريدمن  أوسعمجموعة  استعادةوضمان  ؛والخدمة

المواد االستهالك المنخفض عند استبدال حجم فيما يتعلق بزيادة التمويل للبلدان ذات وللتخلص منها. 
جنة على وافقت الل ،XXVIII/2من المقرر  16في الخدمة تمشيا مع الفقرة دمة المستخ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .XXX/5مقرر تعلق بالحسبما ت الكفاءة في استخدام الطاقةمناقشة هذه المسألة في إطار 

ق تمويل مناقشة مستوى وطرائ ،اجتماعها الثالث والثمانينفي  ،أن تواصلفي  قد ترغب اللجنة التنفيذيةو -14
ضوء المعلومات  في قطاع خدمة التبريد في الهيدروفلوروكربونية التدريجي للموادالتكاليف اإلضافية المؤهلة للتخفيض 

 :وعلى وجه التحديد. UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64الواردة في الوثيقة 

 وروكربونيةالهيدروكلوروفل لموادإزالة افيد التآزر الناشئة عن تنفيذ األنشطة التي تُ أوجه الفرص و  (أ)
 ؛الهيدروفلوروكربونية التدريجي للموادالتخفيض و

                                                 
التي تمت الموافقة عليها  في القطاعات والمناطق التي لم تتم تغطيتها بالمشروعاتوخاصة  ،الرابع والثمانيناالجتماع نهاية يمكن تقديم المشروعات حتى  3

  (ب)).81/53(المقرر  الحادي والثمانيناالجتماع نهاية حتى 
واألردن ولبنان  لألرجنتين وبنغالديش والصين والجمهورية الدومينيكية ربونيةالهيدروفلوروك لموادلتمت الموافقة على المشروعات االستثمارية  4

  ) وتايلند وزمبابوي.مشروعانوالمكسيك (
ضطلع به في وضع وتنفيذ والعمل الم ،واستعراضات الرصد والتقييم ،ودراسات الحالة ،السياساتبشأن السابقة وثائق اليجب أن تأخذ الوثيقة في االعتبار  5

وكيف يمكن استخدام تلك  ،دالتبري ةالممولة في إطار قطاع خدم 5 العاملة بالمادةبلدان التحليل للقدرات الموجودة في و ؛لتدريب والمساعدة التقنيةبرامج ا
ووحدات لى الكفاءة عوالمعلومات الالزمة لتطوير برامج التدريب وإصدار الشهادات القائمة  لمواد الهيدروفلوروكربونية؛لالتدريجي  للتخفيضالقدرات 

  الخدمة وموظفي الجمارك من أجل االنتقال إلى البدائل. لتقنيي تدريب
  .XXVIII/2من المقرر  23الفقرة  6
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  ؛سعإحداث االحترار العالمي على نطاق أوالقدرة على التحديات المحددة إلدخال بدائل منخفضة   (ب)

بها التي تتطل والمرونة ،التخفيض التدريجيمستويات التمويل المطلوبة لضمان االمتثال لخطوات   (ج)
ستهالكها لتخصيص التمويل لألولويات االستراتيجية على أساس مستويات ا 5 العاملة بالمادةالبلدان 

وية إعطاء األولو ،مصانع التجميع وتناول ،(مثل دعم إدخال تكنولوجيات محددة في قطاعات محددة
 ).اتدريجيها لتخفيضلغازات تبريد محددة 

 حجم االستهالك أن عددا كبيرا من البلدان ذاتاإلحاطة علما بقد ترغب اللجنة التنفيذية في  ،خالل مداوالتهاو -15
وأن  ،وروكربونيةالهيدروكلوروفل لموادإزالة اأو ستبدأ في إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة  ،المنخفض تعد حاليا

للحصول على ات تقديم طلب وسيكون بوسعهاتعديل كيغالي  على قد صدقت 5 العاملة بالمادةبلدا من البلدان  35أكثر من 
قطة نمناقشة وستكون . 2019في عام  الهيدروفلوروكربونية التدريجي للموادالتخفيض التمويل التحضيري لخطط 

لبلدان يضا لغالبية اأفي قطاع خدمة التبريد مفيدة  المواد الهيدروفلوروكربونيةللتخفيضات المستدامة في استهالك  البداية
 ذا القطاع.في هإال  المواد الهيدروفلوروكربونيةمن استهالك أي  ليس لديها والتي يبدو أنه ،5 العاملة بالمادة

األمانة  تطلب إلى قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن ،الثالث والثمانينفي انتظار نتائج المناقشات في اجتماعها و -16
 إعداد وثيقة تقدم معلومات عن مستوى وطرائق التمويل لقطاع خدمة التبريد.

 الطاقةفي استخدام كفاءة ال

وطلبت  ،دام الطاقةالكفاءة في استخالمسائل المتعلقة ب ،الحادي والثمانينفي اجتماعها ناقشت اللجنة التنفيذية،  -17
فريق العامل لل لمداوالت األطراف في االجتماع األربعين اموجزثاني والثمانين الجتماع الإلى اإلى األمانة أن تقدم 

يا والتقييم ألطراف وفي االجتماع الثالثين لألطراف فيما يتعلق بتقرير فريق التكنولوجالتابع ل المفتوح العضوية
 (ب)).81/67(المقرر  XXIX/10استجابة للمقرر  ،الكفاءة في استخدام الطاقةالمتعلقة ب المسائلاالقتصادي بشأن 

 االجتماع الثاني والثمانينإلى  وثيقتينقدمت األمانة  ،(ب)81/67استجابة للمقرر و -18
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 وAdd.1 الكفاءة في استخدام اختارت اللجنة مناقشة  ،نفسه االجتماع. وفي

الوة على لمواد الهيدروفلوروكربونية. وعل لتكاليف التخفيض التدريجيبشكل منفصل عن المبادئ التوجيهية  الطاقة
المواد عند استبدال  ذات حجم االستهالك المنخفضبلدان الوافقت اللجنة على مناقشة الزيادة في تمويل  ،ذلك

الكفاءة في في إطار  XXVIII/2من المقرر  16بما يتماشى مع الفقرة  ةفي قطاع الخدم الهيدروكلوروفلوروكربونية
 XXX/5.7 من المقرر 2تعلق بالفقرة حسبما ت استخدام الطاقة

(المقرر  الثمانيناجتماعها الثالث وأن تناقش في  ،في جملة أمور ،قررت اللجنة التنفيذية ،مداوالتها وبناء على -19
 :ما يلي )82/83

 ؛XXX/5 من المقرر 2والفقرة  XXVIII/2من المقرر  16تفعيل الفقرة  وسائلوثيقة عن   (أ)

تحقيق لالموارد  تقوم بحشدوثيقة تقدم معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي   (ب)
 وروكربونيةالهيدروفل التدريجي للموادالتخفيض التي يمكن استخدامها عند  لكفاءة في استخدام الطاقةا

 ؛في إطار الصندوق المتعدد األطراف

                                                 
ذات بلدان اللمقدم إلى في زيادة التمويل ا ،XXVIII/2من المقرر  16في سياق الفقرة  ،إلى اللجنة التنفيذية أن تنظر 30/5 من المقرر 2طلبت الفقرة  7

ب تغلغل أجهزة التبريد وضع وإنفاذ سياسات ولوائح لتجن ،المقرر (أي ذلكمن  1لمساعدتها في تنفيذ األنشطة المحددة في الفقرة  حجم االستهالك المنخفض
التدريب الموجه على و ؛وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيات الموفرة للطاقة في هذه القطاعات ؛ة غير الفعالة في السوقيمضخات الحرارالوتكييف الهواء و

  الطاقة وتعزيزها).في استخدام كفاءة البناء القدرات بهدف الحفاظ على و الشهادات والسالمة والمعايير ورفع مستوى الوعيإصدار 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43 
 
 

6 

 ؛XXX/5 من المقرر 6و 5والفقرتين  ،XXVIII/2من المقرر  22تفعيل الفقرة  وسائل  (ج)

موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة   (د)
 82/83.8المقرر من  )ه(فيما يتعلق بالمسائل المحددة في الفقرة 

لمناقشتها في إطار  9قدمت األمانة الوثائق المطلوبة إلى االجتماع الثالث والثمانين ،82/83استجابة للمقرر و -20
 .الكفاءة في استخدام الطاقة(أ) من جدول األعمال بشأن المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال: 12البند 

 فيض التدريجيلتكاليف التخقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كانت ستدرج في المبادئ التوجيهية و -21
بموجب البند  الطاقة الكفاءة في استخدامتتخذه بشأن  مقررأي  5 العاملة بالمادةفي البلدان  الهيدروفلوروكربونية للمواد

 (أ) من جدول األعمال.12

 التخلص من المواد

في المسائل  ،ينثاني والثمانفي اجتماعها ال ،أن تنظر ،الحادي والثمانينفي اجتماعها  ،قررت اللجنة التنفيذية -22
بما في ذلك من  ،لمخزونات المواد المستخدمة أو غير المرغوب فيها تكاليفالمتعلقة بتمويل اإلدارة الفعالة من حيث ال

ستجابة للمقرر ااألمانة  التي أعدتهامن المواد المستنفدة لألوزون  في ضوء الورقة المتعلقة بالتخلص ،خالل التدمير
 (د)).81/67(المقرر ) ه(79/18

الوثيقة  قدمت األمانة إلى االجتماع الثاني والثمانين ،(د)81/67استجابة للمقرر و -23
82/21/ExCom/OzL.Pro/UNEP.10 مع إدراكهم أن التخلص مهم  ،رأى بعض األعضاء ،خالل المناقشاتو

 تكاليفيمثل لم يكن مطلوبا لالمتثال ولم يكن التخلص أنه نظرا ألن  ،XXVIII/2المقرر  وصادر تكليف بشأنه بموجب
. لمواد الهيدروفلوروكربونيةل لتكاليف التخفيض التدريجي المبادئ التوجيهيةفإنه ال ينبغي مناقشته كجزء من  ،إضافية
ورأوا  ،ذات حجم االستهالك المنخفضبلدان لبالنسبة ل وال سيما ،أعضاء آخرون أن التخلص ذو أهمية أساسية واعتبر

مثل: أهمية التقرير التجميعي  ،. كما أثار األعضاء مسائل أخرىتكاليفلالمبادئ التوجيهية لأنه جزء ال يتجزأ من 
في االجتماع  التجريبية الموافق عليهامؤقتة للمشروعات الة توجيهيالمبادئ وال ؛للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون

 .ةغير المرغوب غازات التبريدلتقليل  غازات التبريدوالسياسات المتعلقة بإدارة  ؛الثامن والخمسين

 .ناالجتماع الثالث والثمانيقد ترغب اللجنة التنفيذية في مواصلة مناقشتها لهذه المسألة خالل و -24

 الهيدروفلوروكربونية التدريجي للموادالتخفيض األخرى المتعلقة بالمسائل العامة 

المقدمة  الهيدروفلوروكربونية للمواد لتكاليف التخفيض التدريجيالمبادئ التوجيهية الخاصة بوثيقة التضمنت  -25
ية القائمة االستثمار مشروعاتالتم تطبيقها بالفعل في سياق األنشطة التمكينية وي 11الجتماع الثمانين جوانب شاملةإلى ا

المرفق الثاني حاليا (ترد هذه الجوانب في الجزء الثالث من  التي يجري تنفيذها المواد الهيدروفلوروكربونية بذاتها بشأن
 لم تتوصل اللجنة التنفيذية إلى اتفاق بشأن الجوانب الشاملة. ،). ومع ذلكبهذه الوثيقة

                                                 
) 1ي ذلك: (ف، بما XXX/5 من المقرر 6و 5والفقرتين  ،XXVIII/2من المقرر  22تفعيل الفقرة لسبل  ،اجتماعها الثالث والثمانينفي  ،لمناقشة 8

حداث االحترار العالمي في القدرة على إأو معدومة بديلة منخفضة التكنولوجيات للاستخدام الطاقة في كفاءة الأو تعزيز و/ المبادرات المرتبطة بالحفاظ على
المرتبطة  التقنيةت التدخال -وب ؛الطاقةفي استخدام كفاءة المنهجيات لقياس التغيرات في  -مثل: أ ،لمضخات الحراريةقطاع التبريد وتكييف الهواء وا

ف وتكالي مكانية استرداد التكاليفوإ) المسائل المتعلقة بالتكاليف مثل التكاليف اإلضافية المرتبطة بها 2( ؛الطاقةفي استخدام كفاءة الأو تعزيز و/ بالحفاظ على
  خاصة تلك المرتبطة بالمناخ. ،البيئية المحتملة المنافع )3( ؛الرصد والتحقق

9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42.  
الموارد وفعالية  خرى وفرص تعبئةالتآزر مع المشروعات األأوجه و اتمتعلقة بتصميم المشروع مسائلوتتضمن  ،مشروعا 11تستند الوثيقة إلى تنفيذ  10
  والدروس المستفادة. تكاليفال

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55من الوثيقة  43الفقرة  11
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فقد ترغب في النظر فيما إذا كانت ستدرج النص  ،الجوانب الشاملة قه يجري تطبيأنالتنفيذية اللجنة  تالحظإذ و -26
 للمواد لتكاليف التخفيض التدريجيالمبادئ التوجيهية نموذج هذه الوثيقة في مشروع بالثاني  مرفقالوارد في ال

أو إرجاء المزيد من المناقشة حول هذه الجوانب حتى يتم  ،هذه الوثيقةب الواردة في المرفق األول الهيدروفلوروكربونية
 االتفاق على عناصر أخرى من المبادئ التوجيهية للتكاليف.

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -27

توجيهية المبادئ الوضع بشأن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43علما بالوثيقة  اإلحاطة  (أ)
: مشروع 5 العاملة بالمادةالبلدان في  الهيدروفلوروكربونية للمواد لتكاليف التخفيض التدريجي

 ؛لتمويلاالخاصة بمعايير ال

 للمواد لتكاليف التخفيض التدريجيبشأن المبادئ التوجيهية  اعند مواصلة مداوالتهبما يلي  القيام  (ب)
  :5 العاملة بالمادةالبلدان في  الهيدروفلوروكربونية

 المواد الهيدروفلوروكربونيةفيما يتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استهالك وإنتاج 

تخفيضات لل نقطة البدايةمنهجية لتحديد بشأن النظر في مقترحات محددة من أعضاء اللجنة التنفيذية   )1(
بناء على االعتبارات الرئيسية الموضحة في الوثيقة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةمستدامة ال جماليةاإل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66  ؛اجتماعها الثالث والثمانينومداوالتها بشأن هذه المسألة في 

بمجرد  ،للمواد الهيدروفلوروكربونيةمنهجية تحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة  إدماج  )2(
وحذف النص المتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة  ،هذه الوثيقةبفي المرفق األول  ،عليها االتفاق
 ؛هذه الوثيقةبفي المرفق الثاني الوارد 

 الصناعات االستهالكيةفيما يتعلق بقطاع 

التدريجي التخفيض وعتبات لتكاليف التشغيل اإلضافية ألنشطة التكاليف  لفعاليةالنظر في وضع عتبات   )3(
 مشروعاتالاستنادا إلى نتائج تنفيذ  الصناعات االستهالكيةفي قطاع  الهيدروفلوروكربونية للمواد

 ؛المواد الهيدروفلوروكربونيةالمتعلقة ب يةاالستثمار

 التدريجي للموادالتخفيض ألنشطة  التكاليف وعتبات تكاليف التشغيل اإلضافية فعاليةعتبات إدماج   )4(
 المرفق األول بهذهفي  عليها، بمجرد االتفاق، الصناعات االستهالكيةفي قطاع  الهيدروفلوروكربونية

الصناعات األمانة فيما يتعلق بقطاع  منوحذف النص الخاص بالعمل اإلضافي المطلوب  ،الوثيقة
 ؛المرفق الثاني بهذه الوثيقةالوارد في  االستهالكية

 التبريدفيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع خدمة 

 التدريجي للمواد للتخفيضمناقشة مستوى وطرائق تمويل التكاليف اإلضافية المؤهلة   )5(
في قطاع خدمة التبريد في ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة  الهيدروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64، التآزر الناشئة عن أوجه الفرص و ،على وجه الخصوصو
 التدريجي للموادالتخفيض و الهيدروكلوروفلوروكربونية لموادإزالة افيد تُ التي تنفيذ األنشطة 

على إحداث االحترار القدرة والتحديات المحددة إلدخال البدائل منخفضة  ،الهيدروفلوروكربونية
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لتخصيص  5 العاملة بالمادةالتي تتطلبها البلدان والمرونة  ،ومستويات التمويل المطلوبة ،العالمي
 ؛التمويل لألولويات االستراتيجية على أساس استهالكها

األمانة إعداد وثيقة تقدم تحليال لمستوى وطرائق تمويل قطاع خدمة  تطلب إلىفيما إذا كانت س النظر  )6(
 ؛التبريد

الوثيقة  بهذهالمرفق األول في  ،بمجرد االتفاق عليها ،خدمة التبريدلقطاع  تكاليفإدراج عتبات فعالية ال  )7(
 ؛المرفق الثاني بهذه الوثيقةفي الوارد وحذف النص ذي الصلة 

 الكفاءة في استخدام الطاقةفيما يتعلق ب

في  ،عليها ، بمجرد االتفاقالكفاءة في استخدام الطاقةتتعلق ب مقرراتأي  ستُدمجالنظر فيما إذا كانت   )8(
 ؛الوثيقة المرفق األول بهذهاالجتماع الحالي في جدول أعمال (أ) من 12إطار البند 

بما في ذلك ورقة غرفة االجتماعات المقدمة من  ،الكفاءة في استخدام الطاقةحذف النص الخاص ب  )9(
 ؛هذه الوثيقةبالثاني  مرفقفي الوالوارد  ،حكومة النمسا إلى االجتماع الثمانين

 من المواد فيما يتعلق بالتخلص

لمخزونات المواد المستعملة أو غير  تكاليفالمسائل المتعلقة بتمويل اإلدارة الفعالة من حيث ال مراعاة  )10(
في ضوء الورقة المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة  ،بما في ذلك من خالل التدمير ،ةالمرغوب

في الوثيقة  ةالواردو ،)ه(79/18األمانة استجابة للمقرر  أعدتهالألوزون التي 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21 ؛من المواد بشأن عنصر التخلص افي مناقشاته 

المرفق في  ،عليها ، بمجرد االتفاقمن الموادتتعلق بالتخلص  مقرراتنظر فيما إذا كانت ستدرج أي ال  )11(
 ؛المرفق الثاني بهذه الوثيقةفي الوارد حذف النص ذي الصلة  ،ناء عليهوب ،الوثيقة األول بهذه

 الهيدروفلوروكربونية التدريجي للموادالتخفيض يتعلق بالمسائل العامة األخرى المتعلقة بفيما 

"المسائل العامة األخرى المتعلقة  بشأنالثاني  مرفقالوارد في الالنظر فيما إذا كان ينبغي إدراج النص   )12(
إلى  ذلك أو إرجاء النظر في ،" في المرفق األولالهيدروفلوروكربونية التدريجي للموادالتخفيض ب

 .قادماجتماع 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43 
Annex I 

 
 

1 

Annex I 
 

DRAFT TEMPLATE OF THE COST GUIDELINES FOR THE PHASE-DOWN OF HFCs 
(As of the 82nd meeting) 

 
Background 
 
1. The present Annex contains the draft cost guidelines for the phase-down of HFCs based on the 
relevant elements of decision XXVIII/2 agreed by the parties at their Twenty-Eighth Meeting. These draft 
cost guidelines contain elements agreed at the 78th and 80th meetings of the Executive Committee, and will 
be updated pursuant to further discussions at future meetings of the Executive Committee. 

Draft cost guidelines for the phase-down of HFCs  
 
Flexibility in implementation that enables parties to select their own strategies and priorities in 
sectors and technologies 
 
2. Article 5 countries will have flexibility to prioritize HFCs, define sectors, select technologies and 
alternatives and elaborate and implement their strategies to meet agreed HFC obligations, based on their 
specific needs and national circumstances, following a country-driven approach. 

Cut-off date for eligible capacity 
 
3. The cut-off date for eligible capacity is 1 January 2020 for those parties with baseline years from 
2020 to 2022, and 1 January 2024 for those parties with baseline years from 2024 to 2026. 

Second and third conversions 
 
4. To apply the following principles for second and third conversion projects: 

(a) First conversions, in the context of a phase-down of HFCs, are defined as conversions to 
low-global-warming potential (GWP) or zero-GWP alternatives of enterprises that have 
never received any direct or indirect support, in part or in full, from the Multilateral Fund, 
including enterprises that converted to HFCs with their own resources;  

(b) Enterprises that have already converted to HFCs in phasing out CFCs and/or HCFCs will 
be eligible to receive funding from the Multilateral Fund to meet agreed incremental costs 
in the same manner as enterprises eligible for first conversions; 

(c) Enterprises that convert from HCFCs to high-GWP HFCs, after the date of adoption of the 
Amendment, under HCFC phase-out management plans already approved by the Executive 
Committee will be eligible to receive funding from the Multilateral Fund for a subsequent 
conversion to low-GWP or zero-GWP alternatives to meet agreed incremental costs in the 
same manner as enterprises eligible for first conversions;  

(d) Enterprises that convert from HCFCs to high-GWP HFCs with their own resources before 
2025 under the Amendment will be eligible to receive funding from the Multilateral Fund 
to meet agreed incremental costs in the same manner as enterprises eligible for first 
conversions; and 
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(e) Enterprises that convert from HFCs to lower-GWP HFCs with Multilateral Fund support 
when no other alternatives are available will be eligible to receive funding from the 
Multilateral Fund for a subsequent conversion to low-GWP or zero-GWP alternatives if 
necessary to meet the final HFC phase-down step. 

Sustained aggregate reductions 
 
5. The remaining eligible consumption for funding in tonnage will be determined on the basis of the 
starting point of national aggregate consumption less the amount funded by previously approved projects 
in future multi-year agreement templates for HFC phase-down plans. 

Eligible incremental costs 
 

Consumption manufacturing sector 
 
6. To make the following categories of costs eligible and to include them in the cost calculation 
associated with the phase-down of HFCs in the consumption manufacturing sector: 

(a) Incremental capital costs (ICCs); 

(b) Incremental operating costs (IOCs) for a duration to be determined by the Executive 
Committee; 

(c) Technical assistance activities;  

(d) Research and development, when required to adapt and optimize alternatives to HFCs with 
low or zero GWP; 

(e) Costs of patents and designs, and incremental costs of royalties, when necessary and 
cost-effective; and 

(f) Costs of the safe introduction of flammable and toxic alternatives. 

Production sector 
 
7. To make the following categories of costs eligible and to include them in the cost calculation 
associated with the phase-down of HFCs in the production sector: 

(a) Lost profit due to the shutdown/closure of production facilities, as well as production 
reduction; 

(b) Compensation for displaced workers; 

(c) Dismantling of production facilities; 

(d) Technical assistance activities; 

(e) Research and development related to the production of low-GWP or zero-GWP alternatives 
to HFCs with a view to lowering the costs of alternatives;  

(f) Costs of patents and designs or incremental costs of royalties; 
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(g) Costs of converting facilities to produce low-GWP or zero-GWP alternatives to HFCs 
when technically feasible and cost-effective; and 

(h) Costs of reducing emissions of HFC-23, a by-product from the production process of 
HCFC-22, by reducing its emission rate in the process, destroying it from the off-gas, or 
by collecting and converting it to other environmentally safe chemicals; such costs should 
be funded by the Multilateral Fund to meet the obligations of Article 5 parties specified 
under the Amendment. 

Refrigeration servicing sector 
 
8. To make the following categories of costs eligible and to include them in the cost calculation 
associated with the phase-down of HFCs in the refrigeration servicing sector: 

(a) Public awareness activities; 

(b) Policy development and implementation; 

(c) Certification programmes and training of technicians on safe handling, good practice and 
safety in respect of alternatives, including training equipment; 

(d) Training of customs officers; 

(e) Prevention of illegal trade of HFCs; 

(f) Servicing tools;  

(g) Refrigerant testing equipment for the refrigeration and air-conditioning sector; and 

(h) Recycling and recovery of HFCs. 

Energy efficiency 
 
Capacity building to address safety 
 
Disposal 
 
Eligibility of Annex F substances subject to high-ambient-temperature exemptions 
 
9. That amounts of Annex F substances that are subject to the high-ambient-temperature exemption 
are not eligible for funding under the Multilateral Fund while they are exempted for that party. 
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Annex II 
 

OUTSTANDING ISSUES FOR FURTHER DISCUSSION BY THE EXECUTIVE COMMITTEE 
ON THE COST GUIDELINES FOR THE PHASE-DOWN OF HFCs 

(As of the 82nd meeting) 
 
I. IN RELATION TO THE COST GUIDELINES 
 
Sustained aggregate reductions  
 

(a) To use the following methodology [to be proposed by the Executive Committee] for 
determining the starting point for sustained aggregate reduction in HFC consumption and 
production, noting that the starting point should be expressed in [[CO2 equivalent] and/or 
[metric tonnes] ] 

(b) [add text for production] 

Eligible incremental costs 
 

Refrigeration servicing sector 
 
(c) [Consideration of paragraph 16 of decision XXVIII/2, [including consideration of 

maintaining energy efficiency in the servicing/end-user sector]] 

Energy efficiency 
 

(d) [To continue discussing how it wishes to develop cost guidance associated with 
maintaining and/or enhancing the energy efficiency of low-GWP or zero-GWP 
replacement technologies and equipment, when phasing down HFCs, [including in the 
servicing sector [and end-user sector],] after reviewing additional relevant information, 
including the information provided by the TEAP in its assessment of energy efficiency at 
the 40th OEWG meeting;]  

Capacity building to address safety 
 
Disposal 
 
II. ADDITIONAL WORK TO BE REQUESTED FROM THE SECRETARIAT1 

 
In relation to the consumption manufacturing sector 
 

(a) [The Executive Committee decided to consider at a future meeting to request the Secretariat 
to undertake additional work, including to determine cost-effectiveness thresholds and 
thresholds for IOCs for HFC-phase-down activities in the consumption manufacturing 
sector once progress in the implementation of HFC investment projects has been made;]  

                                                      
1 Contained in paragraph 46 of document UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55. 
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In relation to energy efficiency 
 

(b) [To request the Secretariat to contract an independent consultant to: 

(i) Prepare, for the [82nd meeting], a document on issues associated with maintaining 
and/or enhancing the energy efficiency of low-GWP or zero-GWP replacement 
technologies and equipment when phasing down HFCs, including: 

a. Incremental costs for maintaining and/or enhancing energy efficiency in 
the manufacturing and servicing of refrigeration and air-conditioning 
equipment, including in situ manufacturing;  

b. Pay-back periods and economic benefits associated with energy-efficiency 
improvements in the refrigeration and air-conditioning sector;  

c. Possible modalities for funding, including operational modalities for 
co-funding with other institutions at the national and global level, in order 
to maintain and/or enhance energy efficiency and address associated 
challenges in the refrigeration and air-conditioning sector;  

d. Requirements for establishing minimum energy-efficiency standards, 
including the testing and verification of energy efficiency in equipment;  

e. The institutional and regulatory framework needed in Article 5 countries 
to support and monitor improvements in energy efficiency, including in 
the refrigeration and air-conditioning servicing sector;  

(ii) Consider, when preparing the document, appropriate standards and directives, such 
as the four European Union directives for reducing greenhouse gas emissions in 
Europe on Energy Efficiency, Ecodesign, Energy Performance of Buildings and 
Industrial Emissions, to determine the best available technologies; and 

(iii) Consider, when preparing the document, the Conference Room Paper submitted 
by the Government of Austria to the 80th meeting (Appendix I to the present 
Annex); and 

(c) To allocate US $XXX for the preparation of the study.] 

III. OTHER GENERAL MATTERS RELATED TO HFC PHASE-DOWN2  
 

(a) To agree on the following prerequisites for an Article 5 country to access Multilateral Fund 
funding other than for enabling activities for the phase-down of HFC consumption and 
production: 

(i) Ratification, acceptance, or accession to the Kigali Amendment; 

(ii) Establishment of an agreed starting point for a sustained aggregate reduction in 
HFC consumption and production, on the understanding that any phase-down of 
HFCs resulting from any project that might be approved by the Executive 
Committee would be deducted from the country’s starting point; 

                                                      
2 As contained in paragraph 43 of document UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55. 
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(b) [To agree that institutions and capacities in Article 5 countries developed with Multilateral 
Fund assistance for the phase-out of ODS should be used to the extent possible for the 
phase-down of HFCs]; and 

(c) [To agree that the existing policies and guidelines of the Multilateral Fund [where 
applicable] for funding the phase-out of ODS would be applicable to the funding of HFC 
phase-down [unless decided otherwise] [as long as agreed upon] by the Executive 
Committee [taking into account in particular decision XXVIII/2];] 
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Appendix I 
 
TEXT FOR DISCUSSION RELATED TO THE DEVELOPMENT OF THE COST GUIDELINES 

FOR THE PHASE-DOWN OF HFCS IN ARTICLE 5 COUNTRIES: 
DRAFT CRITERIA FOR FUNDING (DECISIONS 78/3(i) AND 79/44(b)) 

(A Conference Room Paper submitted by the Government of Austria to the 80th meeting) 
 
Energy Efficiency 
 
1. The Executive Committee may wish to consider the following elements when requesting the 
Secretariat to do additional work on energy efficiency as proposed by the Government of Austria based on 
the summary document prepared by the Chair at the 78th meeting. 

(a) Prepare, for the [81st meeting], a document on issues associated with maintaining and/or 
enhancing the energy efficiency of low-GWP or zero-GWP replacement technologies and 
equipment when phasing down HFCs, including: 

(i) Inventory of energy efficiency activities already undertaken and /or funded by GEF 
and GCF and implementing agencies, in the refrigeration, heat-pump, and 
air-conditioning and production sectors; including typical level of funding, 
co-financing committed Pay-back periods and economic benefits associated with 
energy-efficiency and estimate or range of cost-effectiveness; 

(ii) Cost guidance, methodologies, processes, monitoring, verification associated with 
energy efficiency interventions of other institutions, especially GEF and GCF; 

(iii) Identification of costs for maintaining and/or enhancing energy efficiency in the 
manufacturing and servicing of refrigeration and air-conditioning equipment, 
including in situ manufacturing;  

(iv) Possible modalities for funding, including operational modalities for co-funding 
and/or cooperation/coordination with other institutions at the national and global 
level, in order to maintain and/or enhance energy efficiency and address associated 
challenges and address associated challenges in the production sector and the 
refrigeration and air-conditioning sectors;  

(v) Examples of minimum energy-efficiency standards and labelling, including the 
Requirements for establishing them and ensuring the testing and verification of 
energy efficiency in equipment; 

(vi) The institutional and regulatory framework needed in Article 5 countries to support 
and monitor improvements in energy efficiency, including in the refrigeration and 
air-conditioning servicing sector; and 

(b) To consider, when preparing the document, appropriate standards, such as LEED and 
BREEAM, and directives, such as the four European Union directives for reducing 
greenhouse gas emissions in Europe on Energy Efficiency, Eco-design, Energy 
Performance of Buildings and Industrial Emissions, to determine the best available 
technologies.  
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