
  . قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها لدوراتإن وثائق ما قبل ا
  

  .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم إلى االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا إضافية
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  مقّدمة  .أوال

الطلب " الذي قررت اللجنة التنفيذية بموجبه 52/4 تنفيذاً للقرار رقم  هذه الوثيقة أمانة الصندوقترحض .1
خيارات تقييم وتعريف  حول إلى األمانة تحضير وثيقة للمناقشة في االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية

  أول هذه هي." الهيدروكلوروفلوروكربونشاطات اإلزالة التدريجية الستهالك وإنتاج لنالتكاليف اإلضافية المؤهلة
الجهود التي قامت بها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتناول موضوع التكاليف اإلضافية لإلزالة التدريجية للمواد 

 هو القيام بتحليل أولي لتنفيذية التكليف الذي أعطتها إياه اللجنة ا أنوتعي األمانة. الهيدروكلوروفلوروكربونية
للموضوع من أجل تحديد وتعريف القضايا التي ستكون ذات صلة بالتكاليف اإلضافية لإلزالة التدريجية الستهالك 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونوإنتاج 

حصلت اللجنة التنفيذية على إرشاد خاص حول تناول مسألة تمويل اإلزالة التدريجية  .2
االجتماع التاسع عشر لألطراف، السيما القرار رقم الصادرة عن قرارات  من الكربونلهيدروكلوروفلورول

6/XIX الوارد في الهيدروكلوروفلوروكربونيةضبط المواد الجدول الزمني ل حول التعديالت الُمدخلة على 
ل بالمااف الصندوق متعدد األطرإعادة التزويد  حول شروط دراسة XIX/10 والقرار رقم ،بروتوكول مونتريال

  :  بالحاجة إلى-من بين أمور أخرى–تتعلق هذه القرارت . 2011 و2009بين عامي 

باستثناء المواد لجدول الزمني المحدد لضبط المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون لتحقيق االمتثال   )أ (
 ، وضمان استدامة هذا االمتثال؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

 1995بتسهيالت ما بعد عام معايير األهلية المتعلقة القيام بالتغييرات الالزمة بحسب   )ب (
 والتحويالت الثانية؛ 

التي فيها مقادير منخفضة من المواد األطراف  5 المادة  بلدانالتركيز بشكل خاص على  )ج (
 ؛ من استهالك هذه المواد جداً ومستويات متدنيةالهيدروكلوروفلوروكربونية

يجية من أجل تسريع عملية اإلزالة التدريجية تحضير الخطط الوطنية إلدارة إلزالة التدر  )د (
المسوحات والتقييمات من أجل تحسين  والمساعدة في إجراء لهيدروكلوروفلوروكربونل

 وضع بيانات خط األساس؛الفاعلية في 

 : التي تركّز على تكلفةاالقتصادية من حيث ال مشروعاتلإعطاء األولوية ل   )ه(

إمكانيات عالية  التي لها الهيدروكلوروفلوروكربونيةاد اإلزالة التدريجية أوالً للمو (1)
 ؛ المحليةالستنفاد طبقة األوزون، مع األخذ بعين االعتبار الظروف 

، مع األخذ )بما فيها المناخ(المواد والبدائل التي تقلل من اآلثار األخرى على البيئة  (2)
وغيرها من العوامل  المحتمل واستهالك الطاقة االحترار العالمي بعين االعتبار
 ذات الصلة؛ 

 مراعاة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ و (3)

 مع برامج الصندوق متعدد ف إلى القيام بالخطوات العملية الممكنة والُمتّسقةيدعو القرار أيضاً األطرا .3
 2المادة بلدان  من من أجل ضمان نقل أفضل البدائل الصديقة للبيئة المتوافرة والتقنيات ذات الصلة األطراف

  .مةوفق شروط جيدة ومالئاألطراف  5المادة بلدان إلى األطراف 
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 ونخص بالذكر منها  غير تلك المتعلقة بحماية طبقة األوزوناآلثار البيئيةبين دمج  الباستثناء ضرورة .4
تمويل المتعلق األثر على المناخ واستهالك الطاقة، وردت جميع هذه النقاط في األدلة اإلرشادية الحالية حول ال

ويكمن التحدي الذي يواجه اللجنة . الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون باستثناء المواد 
، أو هيدروكلوروفلوروكربونالتنفيذية في كيفية أخذ المتطلبات الجديدة بالحسبان في تمويل اإلزالة التدريجية لل

على األدلة اإلرشادية الحالية  هيدروكلوروفلوروكربونللالة التدريجية بكلمات أخرى كيف ستؤثر خصائص اإلز
يحدد ذلك أيضاً الغرض من هذا التحليل األولي، وهو تحديد وتعريف خصائص اإلزالة التدريجية . للتمويل

قد ول. السيما تلك التي ستؤثر على التكاليف اإلضافية لنشاطات اإلزالة التدريجية هيدروكلوروفلوروكربونلل
من ناحية أخرى، . قرار السياسةمن أجل صنع  كان ذلك ممكناً، توصيات صارمة حينأصدرت اللجنة التنفيذية، 

 المرتبطة بذلك، إن حل بعض هذه القضايا سيحتاج على األغلب إلى أكثر من اجتماع المشكالتوفي ضوء أهمية 
تحتاج إلى  الحدود التي وتبينلمشكالت اً ل وصفهذه الحاالتخص فيما يوتعطي الورقة . واحد للجنة التنفيذية
 البد من القيام بها مع تعيين مواعيد زمنية لتقديم التقارير المرحلية  وتقترح األعمال األخرى التيالمزيد من البحث

 . من قبل أمانة الصندوق إلى اللجنة التنفيذية

  هيدروكلوروفلوروكربونللزالة التدريجية لتقييم تمويل الصندوق متعدد األطراف لإل القانونية الشروط  1-ثانيا

من أجل الحصول على مساعدة الصندوق متعدد األطراف فيما يتعلق باإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة  .5
من ناحية أخرى، ومن . لطبقة األوزون، البد من المصادقة على بروتوكول مونتريال والتعديالت الُمدخلة عليه

ير األطراف للمصادقة على البروتوكول، ُيقّدم الصندوق إلى هذه البلدان تمويالً محدوداً أجل توفير حافز للبلدان غ
البلدان من الصندوق متعدد هذه بعض لقت ت هذا األساس علىو.  البلد وبناء القدراتمن أجل وضع برنامج

ذه البلدان قد صادقت األطراف تمويالً لسنوات لبعض النشاطات االستثمارية وغير االستثمارية بدون أن تكون ه
 . على تعديل لندن الذي تم بناًء عليه تأسيس الصندوق متعدد األطراف

 5 المادة بلدان على تطبيق بروتوكول مونتريال، أصبحت الغالبية العظمى من عقدبعد مرور أكثر من  .6
ونية وطنية لديها أطر قان ووالصندوق متعدد األطرافبروتوكول مونتريال مضطلعة بشكل كبير في عمليات 

البد من وجود معايير  كما  تزال هناك حاجة إلى سياسة التحفيز،وال. متطورة إلى حد كبير حول هذا البروتوكول
  . محددة بشكل واضح

  توصيات السياسة

 5 المصادقة على تعديل كوبنهاغن أو االنضمام إليه شرط أساسي ُيفرض على بلدان المادة :تعديل كوبنهاغن**
ويل الصندوق متعدد األطراف من أجل اإلزالة التدريجية الستهالك المواد للحصول على تم

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 للحصول على 5 المصادقة على تعديل بكين أو االنضمام إليه شرط أساسي ُيفرض على بلدان المادة :تعديل بكين*
  .الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد تمويل الصندوق متعدد األطراف من أجل اإلزالة التدريجية الستهالك ا

 تقديم التمويل إلجراء مسح حول بالنظر في، قد ترغب اللجنة التنفيذية  غير األطرافبلدانفي حالة ال .7
مع التزام  لهيدروكلوروفلوروكربونل وتحضير خطة ُمعّجلة إلدارة اإلزالة التدريجية الهيدروكلوروفلوروكربون

ولن يتوافر أي تمويل إضافي . لضروري خالل فترة االثني عشر شهراً القادمةالحكومة بالمصادقة على التعديل ا
  . حتى يتم تحقيق شرط االلتزام

                                                 
..الهيدروكلوروفلوروكربونمواد مونتريال حول على أساس جدول المراقبة القائم التابع لبروتوكول  . * 
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II-2   استمرار قابلية تطبيق السياسات واألدلة اإلرشادية الحالية الخاصة بالصندوق متعدد األطراف فيما
  الهيدروكلوروفلوروكربونية غير المواد يتعلق بتمويل اإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون

وضع معايير "، قامت اللجنة التنفيذية بوظيفتها في 1991منذ تأسيس الصندوق متعدد األطراف في عام  .8
كما هو محدد في شروط " أهلية المشروع واألدلة اإلرشادية حول تنفيذ النشاطات المدعومة من قبل الصندوق

 كانت اللجنة تتبع على الدوام ،وفي قيامها لوظيفتها. في االجتماع الرابع لألطرافتكليفها التي تمت الموافقة عليها 
الموافق عليه في االجتماع الرابع " ستداللية لفئات التكاليف اإلضافيةالقائمة اال" وهو دليل السياسة األساسي

يير التمويل واألدلة اإلرشادية  معا عاما16ً على مّر وضعت اللجنة التنفيذيةلقد و. )IV/19  القرار رقم(لألطراف 
التي تغطي جميع النشاطات التشغيلية لإلزالة التدريجية للمواد الخاضعة للرقابة من قبل بروتوكول مونتريال 

كانت تلك العملية مستمرة وتتعامل مع قضايا السياسة لدى نشوئها . الهيدروكلوروفلوروكربونيةباستثناء المواد 
 وآخر. ى المواد الُمدخلة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة وفق بروتوكول مونتريال وتعمل عل،أثناء العمليات

 لوضع 1997حالة تم فيها العمل على القائمة المتوّسعة من المواد الخاضعة للرقابة هي النشاطات الجارية منذ عام 
 الحالية المبذولة لتوضع معايير التمويل الجهودمن ذكر أيضاً البد . أدلة إرشادية لإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل
 كفصل آخر في العملية المستمرة للجنة الهيدروكلوروفلوروكربونيةواألدلة اإلرشادية لإلزالة التدريجية للمواد 

 . التنفيذية في تطوير السياسات التشغيلية واألدلة اإلرشادية للنشاطات المدعومة من قبل الصندوق متعدد األطراف

الجزء الموجود حالياً من المعايير واألدلة اإلرشادية  الفهم هاماً ألنه يضمن بالدرجة األولى بأن ُيعّد هذا .9
 المفعول وقابلة للتطبيق على اإلزالة التدريجية ةالخاصة بالصندوق متعدد األطراف تظل ساري

 هناك على سبيل المثال،. السياسات وإعادة تأكيدها وال تكون هناك حاجة إلعادة فتح لهيدروكلوروفلوروكربونل
  همالهيدروكلوروفلوروكربونلسياستان يجب أن تظال ُمطّبقتين على المسائل المماثلة في تمويل اإلزالة التدريجية 

 والتي أقرتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها 5السياسة الحالية حول التعامل مع الصادرات إلى غير بلدان المادة 
 من الوثيقة رقم 147-146حق األول نسخة عن القرار، الفقرتين مرفق في المل(الخامس عشر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45( وطنيةالعبر الشركات  والسياسة حول ) مرفق في الملحق األول نسخة
  ). 88، الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/30عن القرار من الوثيقة 

  توصيات السياسة 

ة الخاصة بالصندوق متعدد األطراف في تمويل اإلزالة التدريجية السياسات واألدلة اإلرشادية الحالي ستظل .10
 ُمطّبقة على تمويل اإلزالة التدريجية الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون باستثناء المواد 

  . بهذا الشأن ما لم يصدر عن الصندوق ما يخالف ذلكلهيدروكلوروفلوروكربونل

   والمسوحات حولهلهيدروكلوروفلوروكربونلعّجلة إلدارة اإلزالة التدريجية الخطط الُم  3-ثانيا

 األطراف 5 أساسية لبلدان المادة لهيدروكلوروفلوروكربونية لتُعّد الخطة الُمعّجلة إلدارة اإلزالة التدريج .11
 لوروفلوروكربونلهيدروكلمن أجل تخطيط مسار العمل فيها لتحقيق االلتزام بالجدول الزمني لإلزالة التدريجية 

: ولقد قام الصندوق متعدد األطراف بتمويل تمرينين متماثلين. الُمتفق عليه في االجتماع التاسع عشر لألطراف
المواد /كلوروفلوروكربونلالقطاعية لإلزالة التدريجية ل/تمرين وضع برنامج البلد وتحضير الخطط الوطنية

قرار ُمتخذ في االجتماع ( األدلة اإلرشادية لكل من هذين التمرينين قّدم الصندوق أيضاًو. الُمستنفدة لطبقة األوزون
 حول تحضير تنفيذ وإدارة 38/65الثالث للجنة التنفيذية حول األدلة اإلرشادية الخاصة ببرامج البلد، والقرار رقم 

 ال يتجزأ من وكانت المسوحات جزءاً ؛) األوزونالخطط الوطنية لإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة
 .التمرينين وقّدمت أسساً حقيقية لتمارين وضع الخطط

 تم إجراء تمرين وضع برنامج البلد بالنسبة لمعظم البلدان في مراحل ُمبكرة من تمويل نشاطات اإلزالة  .12
البلدان ولقد ساعدت العملية . هذه المادةل في البلد وقبل تحديد خط األساس القائمة كلوروفلوروكربونالتدريجية لل
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من ناحية أخرى، حصل ذلك عندما . في التوصل إلى إجماع وطني حول خطة العمل الوطنية لإلزالة التدريجية
 كلوروفلوروكربونالحصول على بيانات استهالك وإنتاج ال البديلة ال تزال ناشئة وفي وقت كان التكنولوجياكانت 

خطوط األساس؛ لذلك أصبحت المراجعات والتحديثات  في غياب أية بيانات عنو من خالل االستقراء غالباًيتم 
 ولطالما كانت موافقة  التحويالت،تكلفةرات التكنولوجية وضرورية في عملية التنفيذ مع ازدياد المعرفة بالخيا

اللجنة التنفيذية على برامج البلد تأتي على شكل مصادقة على التزام إستراتيجية البلد باإلزالة التدريجية للمواد 
 .لمعنية المستنفدة لطبقة األوزون ولكن ليس على المشروعات أو مستويات التمويل الُمقترحة في هذه البرامجا

 2001القطاعية لإلزالة التدريجية منذ عام /بالمقارنة مع برامج البلد، تمت الموافقة على الخطط الوطنية .13
غيره من المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون  وكلوروفلوروكربون تم تحديد خطوط األساس للبعد أنحتى اآلن، أي 

مّهد ذلك الطريق لتقديم التمويل القائم . فة التكاليفووأصبحت التكنولوجيا البديلة لمعظم هذه المواد متوافرة ومعر
خطوات تخفيض مرفق بوالااللتزام بسقف أعلى لالستهالك الممول لكل بلد بين على أساس األداء حيث تم الربط 

 .هة أخرىمن جااللتزام التمويلي الُموافق عليه مبدئياً من قبل الصندوق متعدد األطراف و هة، من جخيطية

 مشابهاً لتمرين هيدروكلوروفلوروكربونللفيما يتعلق بالتوقيت، سيكون وضع خطط اإلزالة التدريجية  .14
اً لما نظرو.  تحديد خط األساسوضع برنامج البلد نظراً ألنه سيتم في بداية برنامج اإلزالة التدريجية وغالباً قبل

 سيواجه على الهيدروكلوروفلوروكربونيةتطور التكنولوجيا البديلة، فإن اإلزالة التدريجية للمواد تفرضه حالة 
 البلد أو قبلُملزم، سواء من اللتزام االإن . األغلب مشكالت شبيهة من حيث توافر البدائل ومعرفة تكاليفها

شكل خطة وطنية لإلزالة التدريجية قائمة على أساس األداء يمكن أن يكون أمراً ى علالصندوق متعدد األطراف، 
 التي فيها استهالك كبير أو متوسط نظراً لوجود صناعات قائمة على بلدانسابقاً ألوانه السيما في ال

جية اإلزالة االحتماالت المتعلقة باستراتيالتنفيذ على مراحل أحد كون ويمكن أن ي. لهيدروكلوروفلوروكربونا
ن خالل العمل في القطاعات التي تتميز بوجود بدائل تكنولوجية أكثر تطوراً وتوافر معلى أن يتم التدريجية 

 . تمرين التخطيطب الكلي التفكيريجب أن يدخل ذلك ضمن . التكنولوجيا الحديثة

جية؛ ففي حال البلدان ال يجب استبعاد إمكانية وضع خطة وطنية ُملزمة لإلزالة التدريمن ناحية أخرى،  .15
 في قطاع الخدمة، يمكن للبلد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتي يتم فيها حالياً استخدام مقادير منخفضة من المواد 

 في وقت يسبق بكثير الجدول الزمني الُمعّدل، وبذلك لهيدروكلوروفلوروكربونلالتفكير بااللتزام باإلزالة التدريجية 
 .كلوروفلوروكربونة اإلزالة التدريجية الجارية لليستفيد من زخم خطة إدار

إحدى المشاكل المتعلقة ببرامج البلد هي مخاطرة تمويل نفس المستوى من االستهالك أكثر من مرة في  .16
غياب االلتزام بسقف االستهالك؛ ويحدث ذلك من جهة بسبب طول المدة نسبياً بين بدء نشاطات الصندوق في عام 

 ، ومن جهة أخرى بسبب1997 و 1995 خالل الفترة ما بين عام كلوروفلوروكربوناس لل وتحديد خط األس1991
.  الممولة بشكل إفراديمشروعات من الاإلجمالي  اإلزالة التدريجية من المستوى الوطني لالستهالكاحتسامغياب 

 2009خط األساس ، فإن الفترة ما بين الوقت الراهن وسنوات الهيدروكلوروفلوروكربونيةوفي حالة المواد 
.  هي أقل من ثالث سنوات، ويجب أن يؤدي ذلك إلى الحد من مخاطرة التمويل المزدوج لنفس االستهالك2010و

 بواسطة ، اإلفرادية والخطط القطاعيةمشروعات تمويل ال، أيالتمويلنمطية ، إذا أمكن دعم باإلضافة إلى ذلك
يساهم في الحد من هذه تمت إزالته تدريجياً، يمكن لذلك أيضاً أن منهجية مالئمة تأخذ بعين االعتبار المقدار الذي 

الفوائد المحققة من منح التمويل على أساس األداء على مستوى الخطة  يحافظ على ه أنيمكنالمخاطرة؛ كما 
 .الوطنية لإلزالة التدريجية

هي تمرين تخطيط  هيدروكلوروفلوروكربوننية إلدارة اإلزالة التدريجية للنظراً ألن الخطة الوط .17
 الهيدروكلوروفلوروكربونحول استراتيجي البد من القيام به قبل بدء نشاطات التمويل، وألن المسح الوطني 

سيكون جزءاً ال يتجزأ منها، من األهمية بمكان القيام بذلك بالشكل الصحيح وبالسرعة الممكنة؛ وستكون أفضل 
الوطنية / دية حول برامج البلد وحول إعداد الخطط القطاعية نقطة بداية استخدام ما هو متوافر من أدلة إرشا
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لإلزالة التدريجية، ومراجعة هذه األدلة ألخذ ما يالئم الحاجات الخاصة باإلزالة التدريجية 
  .هيدروكلوروفلوروكربونلل

 لعمل المستقبلياتوصيات 

 الحالية حول برنامج البلد يجب أن تعمل األمانة مع الوكاالت الُمنفّذة على فحص األدلة اإلرشادية  .18
 وأن تقّدم أدلة إرشادية )38/65في االجتماع الثالث للجنة التنفيذية والقرار رقم ُمتخذ قرار (والخطط القطاعية 

 هيدروكلوروفلوروكربونللُمقترحة إلى االجتماع الرابع والخمسين من أجل تحضير خطط إدارة اإلزالة التدريجية 
  :إمكانيةالتي تأخذ بعين االعتبار 

لهذه اإلزالة التدريجية  في عملية إعداد خطط إدارة الهيدروكلوروفلوروكربوندمج مسوحات   )أ (
 ؛ المادة

 قبل لهيدروكلوروفلوروكربونلاإلزالة التدريجية إنتاج المواد /تحديد سقف وطني الستهالك  )ب (
 وتحديد خط األساس؛ 

ة التدريجية اإلزالدارة الوطنية إلخطط اللتنفيذ ونمطية زمني وضع إطار   )ج (
 مشروعات واستخدام العلى مراحل في ذلك إمكانية التنفيذ ، بمالهيدروكلوروفلوروكربونل

األخذ بعين االعتبار اإلزالة  من أجل ة الُمعتمدمنهجيةالاإلفرادية والخطط القطاعية و
 على المستوى الوطني اإلجمالي على أساس الظروف لهيدروكلوروفلوروكربونلالتدريجية 

 . ةالوطني

  أولوية التمويل وعتبة جدوى التكاليف  4-ثانيا

 لألثر البيئي ة المزدوجبناًء على الدراسة أولويات التمويل لديه  دائماًكان الصندوق متعدد األطراف يحدد  .19
 الوحدة لكل كيلوغرام من المادة الُمستنفدة لطبقة األوزون التي تكلفةوجدوى التكاليف التي يتم التعبير عنها في 

ويعطى لدى تطبيق هذا المعيار االعتبار ). كغ من المادة الُمستنفدة لطبقة األوزون/دوالر أمريكي( إزالتها تمت
 والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تناقشه  ذات االستهالك المنخفضبلدانخاصة بالالمالئم للحاجات ال

 .الورقة في جزء الحق منها

ذات التكلفة  وعاتعطاء األولوية للمشر المتعلقة بإالشروطتحقيق تتيح  المعاييرمواصلة العمل بهذا إن  .20
 الصادر في XIX/6، كما هو وارد في القرار رقم استنفاد األوزونعلى درة األعلى المجدية والمشروعات ذات الق

و إلى  القرار الذي يدعشروط هذاناحية أخرى، إن المعايير الحالية لن تغطي من . االجتماع التاسع عشر لألطراف
 على اآلثار المترتبة على البيئة بما  التي تركّزبدائل والتكنولوجيا البديلةال" وبرامج تركّز على مشروعاتإقامة 

 واستهالك الطاقة والعوامل  المحتملاالحترار العالمي فيها اآلثار المترتبة على المناخ، مع األخذ بعين االعتبار
 ."األخرى

، يمكن الموافقة مماثلة من قدرة استنفاد األوزونمتوافرة بقيم جيا البديلة البدائل والتكنولوعلى فرض أن  .21
في حال و. فائدة أكبر للمناخ وتحقق  االحترار العالميالتي يمكن أن تؤثر أقل على لبدائلل  األولوية إعطاءعلى

اعتبارات  بناًء على كان استخدام الطاقة من العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار، يجب وضع ترتيب لألولوية
أما . استخدام الطاقةبيئية، مثل قيمة قدرة استنفاد األوزون أوالً، ومن ثم قيمة إمكانية االحترار العالمي، وأخيراً 

 تكون هناك حاجة للتفكير فيما إذا كان ذلك يتم على أساس القيمة قد االعتبار، بالنسبة ألخذ فعالية الطاقة بعين
 .و األثر الحقيقي لمثل هذه التكنولوجيا بعد أن تم تركيبها وتطبيقهاالنظرية للتكنولوجيا أ
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 أن يغير ترتيب تكلفةس ال من ناحية أخرى لترتيب البدائل على أسا، يمكنهو األثر البيئيهذا أن في حين  .22
 األثر البيئي لتوازن بين؛ لذلك فإن تحقيق اتكلفةللبيئة قد تكون هي األقل الخيارات بما أن البدائل األكثر مالئمة 

 .البحث هو أمر يستحق المزيد من وجدوى التكاليف

 من الوثيقة رقم 32 في الفقرة  وتم تلخيصها، على أساس القطاع جدوى التكاليفاتعتب تم تحديد .23
UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20) معايير التكاليف التي تمت صياغتها على أساس هذه العتبات هي . )مرفقة

ويمكن أن يكون عدد القطاعات أقل بالنسبة الستهالك  . الممولةمشروعاتلالخبرة المستمدة من ا
 نظراً ألن التركيز يكون بالدرجة األولى في قطاعين الكلوروفلوروكربون بالمقارنة مع الهيدروكلوروفلوروكربون

 .قطاع منفصلكتناول قضية اإلنتاج ويتم عادة . هما قطاع الرغوة وقطاع التبريد

 المالئمة لعكس المشاكل المتعلقة بجدوى التكاليف النمطية جدوى التكاليف ال تزال هي إذا كانت عتبات  .24
 تكون، لهيدروكلوروفلوروكربونلواألثر البيئي بما في ذلك المناخ واستخدام الطاقة في تمويل اإلزالة التدريجية 

وجودة وذلك بدءاً بالمفاهيم هناك حاجة لفحص طرق تطوير عتبات جديدة لجدوى التكاليف على أساس العتبات الم
  :التالية

الدمج وتحديد األولويات بين األثر البيئي على حماية طبقة األوزون والمناخ واستخدام الطاقة   )أ (
 مثقلة من قدرات استنفاد األوزونالطنان والعوامل األخرى بما في ذلك مضامين استخدام األ

 مقابل األطنان المترية؛ 

 ر البيئي؛  واألثتكلفةالموازنة بين ال  )ب (

 تحويل المفاهيم إلى مقترحات قابلة للتطبيق؛   )ج (

التكاليف اإلضافية في قطاعي الرغوة والتبريد على أساس البدائل  نطاقات وتطوير دراسة  )د (
 المتوافرة؛ و

 اإلفرادية، مجموعات المشروعات، الخطط القطاعية مشروعات التمويل، مثل النمطيةاقتراح   )ه(
 لتدريجيةوالخطط الوطنية لإلزالة ا

  لعمل المستقبليتوصيات ا

يجب على األمانة أن تعقد اجتماعاً يضم مجموعة من الخبراء المختصين في مجال الرغوة والتبريد   .25
 لتمويل جدوى التكاليف جديدة لطرق تطوير عتباتوغيرها من المجاالت ذات الصلة، وذلك من أجل دراسة 

يجب أن يتضمن ذلك تطوير مفاهيم . ى أساس العتبات الموجودةعل لهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التدريجية ل
  . أعاله23ومقترحات تشغيلية للمسائل الواردة في الفقرة 

  ذات االستهالك المنخفض والشركات الصغيرة والمتوسطة بلدانال  5-ثانيا

وفق التصنيف الحالي، البلد ذو االستهالك المنخفض هو بلد خط األساس من استهالك   .26
 وبحسب التعريف، يصل عدد البلدان ذات االستهالك المنخفض.  طنODP 360 فيه أقل من وفلوروكربونكلورلا

ليس هناك تعريف محدد للبلد ذي .  بلدا144ً البالغ 5من أصل العدد اإلجمالي لبلدان المادة بلداً  102 إلى
ل على فرصة مضاعفة في  تحصفهي وتحظى هذه المجموعة من البلدان بمعاملة خاصة ،االستهالك المنخفض

  :الحصول على تمويل لمشروعاتها، وتمكّن هذه الفرصة البلدان من
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 عتبات جدوى مقابلالتنافس بشكل مساٍو على التمويل مع جميع طلبات التمويل األخرى   )أ (
 ؛ والتكاليف

الوصول إلى نافذة التمويل الخاص التي أصبحت متوافرة للبلدان ذات االستهالك المنخفض   )ب (
 عتبات مقابل القياستم من خاللها استثناء طلبات التمويل التي تقدمها هذه البلدان من والتي ي

 . جدوى التكاليف

 .نسخة عن قرار اللجنة التنفيذية حول البلدان ذات االستهالك المنخفضيقّدم الملحق األول  .27

تمويلها عبر نافذة أن المشروعات من البلدان ذات االستهالك المنخفض والتي يتم تظهر سجالت األمانة  .28
التمويل هذه تمثل نسبة صغيرة من العدد اإلجمالي للمشروعات الممولة في هذه المجموعة من البلدان ألن معظم 

جيد المشروعات األخرى من حيث جدوى التكاليف وتلقت تمويالً مثلها بشكل المشروعات من هذه البلدان تنافس 
 .مثل المشروعات األخرى

تأتي المعاملة الخاصة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من البلدان غير ذات االستهالك المنخفض  .29
 طلبات هذه الشركات كمجموعة  يتم تقديم لجدوى التكاليف عندما المحددةفي شكل العتبات األكثر سخاء

لسياسة التفضيلية المتعلقة بها، ا تعريفاً للشركات الصغيرة والمتوسطة و25/56ولقد أعطى القرار رقم . مشروعات
 .وهي مبينة في الملحق األول

البالغ ( األطراف 5 من بروتوكول مونتريال حول بلدان المادة 7بحسب البيانات الُمبلغ عنها وفق المادة  .30
 التي لديها وصول إلى الصندوق متعدد األطراف والتي أبلغت عن بيانات استهالك )بلداً 117عددها 

 بلدان 10 طن متري، وفي 360 بلداً استهالك أقل من 90، يوجد في 2005 في عام فلوروكربونالهيدروكلورو
 بلداً 23وهناك .  طن متري1000 أكثر من  بلداً استهالك17 طن متري، وفي 1000-360 يراوح بين استهالك

ها مصنفة حالياً على أنها ثالثة من (الهيدروكلوروفلوروكربون لم تبلغ عن بيانات استهالك 5آخر من بلدان المادة 
 كبيراً تشابهاًيبدو أن هناك فأما فيما يتعلق بالبلدان ذات االستهالك المنخفض، ). بلدان غير ذات استهالك منخفض

 .نمثقلة من قدرات استنفاد األوزوالبين التعريف باستخدام األطنان المترية والتعريف باستخدام األطنان 

 توصيات السياسة

لى التصنيف الحالي للبلدان ذات االستهالك المنخفض والشركات المتوسطة والصغيرة حتى عاإلبقاء يجب  .31
 ويصبح األثر الممكن لهذه العتبات هيدروكلوروفلوروكربونيتم وضع عتبات جدوى التكاليف لإلزالة التدريجية لل

 .ضلبشكل أفمعروفاً البلدان ذات االستهالك المنخفض والشركات المتوسطة والصغيرة على 

 أهلية التمويل تاريخ انتهاء   6-ثانيا

منشأة في ضوء التطورات التكنولوجية، عدم النظر في أية مشروعات لتحويل أية "قررت اللجنة التنفيذية   .32
وهو اليوم السابق لالجتماع السابع عشر ، "1995 تموز 25قائمة على مواد مستنفدة لطبقة األوزون تم تركيبها بعد 

 اإلزالة مشروعاتتم تبني هذه السياسة على خلفية أن الصندوق متعدد األطراف كان يمّول . للجنة التنفيذية
 عندما لم يكن هناك أي هدف ُملزم لبلدان 1999 و1991التدريجية للمواد المستنفدة لطبقة األوزون بين عامي 

 لطبقة األوزون وبالتالي وبينما كان الغرض من ذلك هو الحد من زيادة استهالك المواد الُمستنفدة. 5المادة 
تحد من  فعلية عوائق، لم يكن هناك أي 1999 في عام الكلوروفلوروكربونتخفيض مستوى خط األساس من 

، وبالتالي كان من الممكن في النهاية تلقي تأسيس وتوسيع الصناعات القائمة على هذه المواد خالل تلك الفترة
 .المنشآتذه تمويالً من الصندوق متعدد األطراف لتحويل ه
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تمويل نفس االستهالك أكثر من مرة وتوسيع مسؤولية الصندوق بشكل غير ضروري كان هناك قلقاً حيال  .33
 كل واحد على حدة وحقيقة أن اإلزالة التدريجية من المشروعات اإلفرادية اتنمطية تمويل المشروعوذلك نتيجة 

كانت هناك حاجة إلرسال إشارة واضحة إلى في الوقت ذاته، .  ُمستداملم تبرر على مستوى وطني إجمالي
االستثمار في عدم مواصلة  بأن التكنولوجيا البديلة أصبحت متوافرة وأن عليها 5الصناعات في بلدان المادة 

 وضع حداً لمسؤولية 1995إن إقرار هذه السياسة في عام . طبقة األوزونالصناعات القائمة على المواد المستنفدة ل
إلشارة الضرورية جداً للصناعات بالتوقف عن االستثمار في تكنولوجيا كانت في طريقها الصندوق وأرسل ا

 .لالستبعاد

 جديدة انتهاءمع إبقاء هذه الخلفية لهذه السياسة في الذهن، نورد فيما يلي ثالثة بدائل ُمقترحة كتواريخ  .34
 : اكل منه ءاألسس المنطقية ورا مع مناقشة ،الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد ممكنة

األساس  ):2007 تشرين الثاني 25(اليوم السابق لالجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية   )أ (
 كان 1995 تموز 25أن تاريخ بسابقاً مشابه للحالة المذكورة االقتراح المنطقي وراء هذا 

 اليوم السابق لالجتماع السابع عشر للجنة التنفيذية؛

هذا االقتراح هو أن هذا التاريخ هو نهاية س المنطقي وراء األسا :2009 كانون األول 31   )ب (
، ومنشأة اإلنتاج التي ستكون موجودة العام األول من العامين المحددين لحساب خط األساس

لحصول بحلول هذا الموعد يجب أن تكون قد ساهمت في خط األساس وبالتالي تعتبر مؤهلة ل
على هذا . الهيدروكلوروفلوروكربونالك وإنتاج تمويل من أجل اإلزالة التدريجية الستهعلى 

 تعتبر غير مشاركة في خط التاريخ تم إحداثها أو توسيعها بعد ذلك أية منشأةفإن األساس 
 األساس وبالتالي غير مؤهلة للحصول على تمويل؛ و

 هذا االقتراح قائم على الحاجة إلى أن تقوم مؤسسات األساس المنطقي وراء :توافر البدائل  )ج (
 مستقبليةنمو  عمال باتخاذ قرارات فيما يتعلق باالستثمار في تكنولوجيا ذات منظوراتاأل

وعلى نحو مخالف لذلك، فإن التوافر التجاري . وليس في تكنولوجيا في طريقها لالستبعاد
للتكنولوجيا البديلة هي متطلب أساسي للتحول عن التكنولوجيا القائمة على استخدام 

، لكن تنفيذ هذا االقتراح 17/7كان ذلك هو أساس القرار رقم . بونالهيدروكلوروفلوروكر
ة في الهيدروكلوروفلوروكربونيهو أمر ُمعقّد نتيجة الوضع غير المنتظم لتوافر بدائل المواد 

  .مختلف القطاعات، األمر الذي يجعل من الصعب اقتراح تاريخ موحد ونهائي

  لعمل المستقبلي توصيات ا

)  أعاله24كما هو ُمقترح أيضاً في الفقرة ( تعقد اجتماعاً يضم مجموعة من الخبراء على األمانة أنيجب  .35
المختصين في مجال الرغوة والتبريد وغيرها من المجاالت ذات الصلة، وذلك من أجل دراسة الخيارات بما فيها 

قرير إلى االجتماع الرابع  وتقديم تالخيارات الثالث المقترحة أعاله لتحديد تاريخ انتهاء جديد ألهلية التمويل
 .جوالخمسين حول النتائ

 تحويالت المرحلة الثانية  7-ثانيا

 الذي أقّرته اللجنة التنفيذية في عام 17/17 أوالً في القرار رقم "تحويل المرحلة الثانية"ظهر مصطلح  .36
 التبريد العازلة، ويفيد  في سياق تقديم استشارة للوكالة الُمنفّذة لتحضير المشروعات المحلية لتحويل رغوة1995
  :بما يليالقرار 
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، 5 لم تكن مواد خاضعة للرقابة بالنسبة لبلدان المادة ةالهيدروكلوروفلوروكربونينظراً ألن المواد   )أ (
مؤهلة  لم تكن HCFC-141b الهيدروكلوروفلوروكربونالتكاليف اإلضافية لتحويل مصانع فإن 

 للحصول على تمويل؛ 

مواد لتجاه ا اًافتراضلوكاالت الُمنفّذة أن تلحظ ب على اعند تحضير المشروعات، يج  )ب (
 ة؛الهيدروكلوروفلوروكربوني

، يجب أن يكون اختيار هذه  المقترحةالهيدروكلوروفلوروكربونمشروعات بما يتعلق في  )ج (
المستقبلية الممكنة لتحويل المرحلة تكاليف قديراً للالتكنولوجيا مبرراً بشكل كامل ويتضمن ت

  . الثانية

 في ها الُمنعقدينجتماعيفي ا بعدم تمويل تحويل المرحلة الثانية 19/2ذت اللجنة التنفيذية القرار رقم اتخ .37
 :وفيما يلي مقطعين مقتبسين حول ذلك، 1996وقت الحق من عام 

الصادر عن االجتماع السابع لألطراف بمراقبة المواد  VII/3أخذ العلم بالقرار رقم   )أ (
المشروعات التي تستلزم تحويل المواد  النظر في أخذ العلم بأن و،ةالهيدروكلوروفلوروكربوني
في ضوء ذلك القرار إضافة إلى العوامل األخرى ذات أن يتم ة يجب الهيدروكلوروفلوروكربوني

 الصلة؛ و

في المستقبل، في الحاالت التي أوصي فيها بتحويل إلى المواد يجب بأنه   )ب (
الة المنفذة تقديم شرح شامل لألسباب التي دعت إلى ة، الطلب إلى الوكالهيدروكلوروفلوروكربوني

المعايير ه قد تم تحقيق التوصية بمثل هذا التحويل باإلضافة إلى تقديم الوثائق التي تظهر بأن
االنتقالية، ويجب أن يكون واضحاً أن الشركات المعنية قد المحددة من قبل اللجنة التنفيذية للمواد 

  . ةالهيدروكلوروفلوروكربونيل الالحق للمواد غير  التحويتكلفةوافقت على تحمل 

  الموادتوزيعيتركز . هذا الموضوعبذات الصلة األخرى يتضمن الملحق األول القرارات  .38
في مشروعات  التي تم اإلبقاء عليها من قبل مشروعات الصندوق متعدد األطراف يةالهيدروكلوروفلوروكربون

ة العاليالكلفة  بين يةالهيدروكلوروفلوروكربونرات المعطاة الختيار وراوحت التبري.  بالدرجة األولىالرغوة
السيما بالنسبة للصناعات الصغيرة، وقوى الطلب في  هيدروكربونيةالمواد إعادة التوضيع في تبني الو سالمةلل

  .السوق

 لمراقبةس الجدول الزمني األصلي  تحويل المرحلة الثانية على أساتكلفةتمت مناقشة االلتزام بتحمل  .39
المواد   وقت تبنيذ عاماً من استخدام التكنولوجيا اعتباراً من50-40 الذي يسمح بحوالي الهيدروكلوروفلوروكربون
 ستكون تلك المدة أكثر .2040 حتى اإلزالة التدريجية في عام ة في منتصف التسعينياتالهيدروكلوروفلوروكربوني

من ناحية . تأخذ مجراها وتصبح جاهزة للتطوركي  لوروكربونالهيدروكلوروفمن كافية لدورة حياة تكنولوجيا 
والحقاً لمبدأ التكاليف اإلضافية، إذا نتج عن الجدول الزمني الُمعّدل لإلزالة التدريجية للمواد أخرى، 

ية،  قبل نهاية دورة حياتها الطبيعالهيدروكلوروفلوروكربونة التقاعد الُمبكّر لتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربوني
وعلى . يمكن أن يكون تمويل تحويل المرحلة الثانية محدوداً بما تبقى من دورة الحياة المفيدة لهذه التكنولوجيا

لسالمة وإعادة ؤدي إلى تكاليف تتعلق باي أن  لتحويل المرحلة الثانيةالرغم من ذلك، وكما قيل سابقاً، يمكن
 .التوضيع في بعض التطبيقات

ريباً منذ أن تم تحويل معظم تلك الشركات إلى المواد مرت اآلن عشرة أعوام تق .40
 . المشروع قائمة كاملة بهذه الشركاتأرشيفية بمساعدة الصندوق، وتملك األمانة في الهيدروكلوروفلوروكربون

ل سلفاً إلى بدائل المواد المستنفدة وهناك مسألة تتعلق بالوضع الراهن لهذه الشركات، فربما يكون بعضها قد تحّو
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ويمكن إلصدار . ل البعض اآلخر إلى أعمال أخرىبقة األوزون، بينما ربما يكون بعضها قد أفلس، وربما تحّولط
تقرير حول الوضع الراهن لهذه الشركات أن يساهم في عملية صنع قرار حول تحويالت المرحلة الثانية وفهم 

ن عكلفة المحتملة للتحول تمعرفة أكبر بالر توفيراسة أوسع ويمكن القيام بدفي الوقت عينه، . أهمية هذه المسألة
 . الذي يقع عليه االختيار النهائيية إلى البديلالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

 لعمل المستقبليتوصيات ا

وضع خطط إدارة تقوم في سياق  أن  المعنيةيتوجب على الوكاالت الُمنفذة ووحدات األوزون الوطنية .41
ية الهيدروكلوروفلوروكربون بمسح للشركات التي تحّولت إلى المواد روفلوروكربونلهيدروكلواإلزالة التدريجية ل
 يبين على نحو خاص العام الذي تم فيه التحويل، والتكنولوجيا الُمستخدمة في الوقت الراهن بمساعدة الصندوق

، ومستوى استهالك والطاقة الحالية، والتكنولوجيا والطاقة في وقت التحويل في حال كانت مختلفة عن الحالية
 .ل القادمي عبر السنوات الثالث األخيرة، وتكنولوجيا االستبدال والوقت المحدد للتحوالهيدروكلوروفلوروكربون

يجب على األمانة أن تدمج نتائج المسح الوطني في التقرير المرفوع إلى اللجنة التنفيذية بحلول االجتماع  .42
 .اسة مسألة تحويالت المرحلة الثانية وذلك لتسهيل إعادة در2009الثاني في عام 

 الهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التدريجية إلنتاج تمويل   8-ثانيا

بتمويل اإلزالة التدريجية إلنتاج المواد المستنفدة لطبقة األوزون على قام الصندوق متعدد األطراف   .43
 الُمبكّرة اإلقفاالتل الُمستبدل الناجم عن  والعمالمفقودة األرباح، وقّدم تعويضاً عن إقفال المصانع فرضيةأساس 
الفائدة المتحققة من هذا النهج حتى اآلن تجنّب تعقيدات ضمان توافر التكنولوجيا الالزمة إلنتاج كانت . للمصانع

البدائل، وما ينجم عن حساب للتكاليف اإلضافية الستبدال إنتاج المواد المستنفدة لطبقة األوزون بالتكنولوجيا 
 .ةالبديل

تنص على فقرة معيارية  الكلوروفلوروكربونيوجد في كل من االتفاقات الحالية لإلزالة التدريجية إلنتاج  .44
 :كل بلد منتج للكلوروفلوروكربونأن 

من ] العشرين[أن التمويل الذي تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها على ] البلد[يوافق "
 فيها هو التمويل اإلجمالي الذي سيكون متوافراً للبلد الكلوروفلوروكربونشأة إنتاج أجل اإلقفال التام لمن

لتمكينه من تحقيق االمتثال الكامل لشروط بروتوكول مونتريال المتعلق باإلزالة التدريجية  
 من أجل النشاطات  األطراف، وبأنه لن ُيعطى أي تمويل إضافي من الصندوق متعددللكلوروفلوروكربون

ت الصلة بما في ذلك تطوير البنية التحتية إلنتاج البدائل أو استيرادها أو اإلقفال النهائي ألية منشآت ذا
  ".الكلوروفلوروكربونالبنية التحتية الحالية من  تستخدم لهيدروكلوروفلوروكربونل

ثالثي تاج التي تم تصميمها إلن متعددة االنتاجات  جميع المصانعتم تأويل هذه الفقرة لتُفّسر بأن  .45
 قد حصلت على تمويل من أجل إنهاء 22-هيدروكلوروفلوروكربون والديكلوروديفلوروميثانال/الميثانكلوروفلورو

لتلقي المزيد من التمويل من أجل ويثير ذلك سؤاالً حول أهلية هذه المصانع .  فيهاهيدروكلوروفلوروكربونإنتاج ال
 .ربونهيدروكلوروفلوروكالاإلزالة التدريجية إلنتاج 

، تقريباً بعد 1999في عام  الكلوروفلوروكربونتم عقد االتفاقية األولى حول اإلزالة التدريجية إلنتاج  .46
 الكلوروفلوروكربونثمانية أو تسعة أعوام من بدء الصندوق متعدد األطراف تمويل اإلزالة التدريجية الستهالك 

ومن الجدير باالهتمام تفحص توقيت اإلزالة . يةونالكلوروفلوروكربالمواد بليس بعيداً عن التزام التجميد و
 الكلوروفلوروكربون من حيث تزامنها مع اإلزالة التدريجية إلنتاج واستهالك الكلوروفلوروكربونالتدريجية إلنتاج 

سيكون . ية ورفع تكلفتها لتسهيل تحقيق االمتثال العالميالكلوروفلوروكربونوتأثيرها على تخفيض توريد المواد 
 نظراً لطول الفترة الواقعة بين تجميد هيدروكلوروفلوروكربون مفيداً من أجل دراسة اإلزالة التدريجية إلنتاج الذلك
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التي ستستمر  الخدمةباستثناء عملية  2030 واإلزالة النهائية في عام 2013 في عام هيدروكلوروفلوروكربونال
 .2040حتى عام 

نبعاث وفق آلية التطور النظيف من أجل تدمير باإلضافة إلى ذلك، إن شراء اعتمادات اال .47
 إنتاج يزيد يمكن أن )22-هيدروكلوروفلوروكربونإنتاج ال في عرضيوهو منتج  (23-هيدروفلوروكربونال
 22-هيدروكلوروفلوروكربون الحفاظ على مستوى محدد من إنتاج اللضرورة نظراً هيدروكلوروفلوروكربونال

والقضية هي كم ُينتج من .  من أجل المطالبة باالعتمادات23-هيدروفلوروكربونلتحقيق إنتاج ال
 نظراً 23-هيدروفلوروكربونالمحافظة على المخرجات من الضرورة  من أجل 22-هيدروكلوروفلوروكربونال

آلية التي لديها ُمسبقاً مشروع و 5 في بلدان المادة هيدروكلوروفلوروكربونللعدد الكبير من المصانع التي تنتج ال
وما ُيعقّد النقاش أكثر هو االستخدامات المزدوجة . مثل هذا المشروعلقيام ب أو التي تخطط لممولطور النظيف الت
 وهو  تغذيةةكماد في استخدامه وأ) مثال، التبريد( سواء في االستخدام االنبعاثي 22-هيدروكلوروفلوروكربونلل

 .في ازديادزال يما استخدام 

 توصيات حول العمل المستقبلي

يجب على األمانة أن تعقد اجتماعاً يضم مجموعة من الخبراء المختصين في إنتاج  .48
 لبحث التقّدم الُمحرز وتقديم تقرير إلى االجتماع الرابع والخمسين حول القضايا التالية هيدروكلوروفلوروكربونلل

 :نهيدروكلوروفلوروكربوالمتعلقة بتمويل اإلزالة لل

 الحالي في تمويل اإلزالة التدريجية إلنتاج إن استمرار قابلية تطبيق النهج  )أ (
  يقوم على فرضية إقفال المصانع؛هيدروكلوروفلوروكربونال

 بالنظر إلى الفترة الطويلة الفاصلة بين تجميد هيدروكلوروفلوروكربونتوقيت تمويل إنتاج ال  )ب (
 ؛2030 واإلزالة النهائية في عام 2013 في عام هيدروكلوروفلوروكربونال

 22-هيدروكلوروفلوروكربونال/لكلوروفلوروكربون المنتجة لانع متعددة االنتاجاتالمصأهلية   )ج (
 بعدم الكلوروفلوروكربونبالنظر إلى االلتزام الوارد في اتفاقية اإلزالة التدريجية إلنتاج 

طلب التمويل مرة أخرى من الصندوق متعدد األطراف من أجل إقفال منشآت 
 ن؛الكلوروفلوروكربودم البنية التحتية الحالية من  التي تستخهيدروكلوروفلوروكربونال

 على إنتاج 23-هيدروفلوروكربونالالحاجة إلى شرح أثر تمويل تدمير   )د (
دوج لهذا األخير في االستخدام االنبعاثي  واالستخدام المز22-هيدروكلوروفلوروكربونال

  وة؛وكمادة تغذي

 .هيدروكلوروفلوروكربونالنتاج تاريخ انتهاء أهلية التمويل لإلزالة التدريجية إل  )ه(

 موجز التوصيات  -ثالثا 

توصيات السياسة وتوصيات العمل المستقبلي، ويمكن : تقع التوصيات الواردة في الوثيقة في مجموعتين .49
 :تلخيصها كما يلي
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  : توصيات السياسة

  حول الشروط القانونية للحصول على التمويل 

 5بنهاغن أو االنضمام إليه شرط أساسي ُيفرض على بلدان المادة  المصادقة على تعديل كو:تعديل كوبنهاغن*
للحصول على تمويل الصندوق متعدد األطراف من أجل اإلزالة التدريجية الستهالك المواد 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

حصول على  لل5 المصادقة على تعديل بكين أو االنضمام إليه شرط أساسي ُيفرض على بلدان المادة :تعديل بكين*
 .الهيدروكلوروفلوروكربونيةتمويل الصندوق متعدد األطراف من أجل اإلزالة التدريجية الستهالك المواد 

في حالة البلدان غير األطراف، قد يرغب الصندوق متعدد األطراف بالنظر في تقديم التمويل إلجراء  .50
 لهيدروكلوروفلوروكربونللة التدريجية  وتحضير خطة ُمعّجلة إلدارة اإلزاالهيدروكلوروفلوروكربونمسح حول 

ولن يتوافر أي . مع التزام الحكومة بالمصادقة على التعديل الضروري خالل فترة االثني عشر شهراً القادمة
 .تمويل إضافي حتى يتم تحقيق شرط االلتزام

 حول قابلية تطبيق السياسات واألدلة اإلرشادية الحالية للصندوق متعدد األطراف

ياسات واألدلة اإلرشادية الحالية الخاصة بالصندوق متعدد األطراف في تمويل اإلزالة التدريجية الس ستظل .51
 ُمطّبقة على تمويل اإلزالة التدريجية الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون باستثناء المواد 

 .بهذا الشأن ما لم يصدر عن الصندوق ما يخالف ذلك لهيدروكلوروفلوروكربونل

 حول البلدان ذات البلدان ذات االستهالك المنخفض والشركات الصغيرة والمتوسطة

يجب اإلبقاء على التصنيف الحالي للبلدان ذات االستهالك المنخفض والشركات المتوسطة والصغيرة حتى  .52
ر الممكن لهذه العتبات  ويصبح األثهيدروكلوروفلوروكربونيتم وضع عتبات جدوى التكاليف لإلزالة التدريجية لل

سيكون من الممكن . البلدان ذات االستهالك المنخفض والشركات المتوسطة والصغيرة معروفاً بشكل أفضلعلى 
 والسياسات الحالية وترتيبات التمويل التي تستهدف هذه البلدان والشركاتعندها مراجعة هذه التصنيفات 

  توصيات العمل المستقبلي

   هيدروكلوروفلوروكربون ومسوحات اللهيدروكلوروفلوروكربونلإلدارة اإلزالة التدريجية خطة الُمعّجلة حول ال

يجب أن تعمل األمانة مع الوكاالت الُمنفّذة على فحص األدلة اإلرشادية الحالية حول برنامج البلد   .53
وأن تقّدم أدلة إرشادية ) 38/65قرار ُمتخذ في االجتماع الثالث للجنة التنفيذية والقرار رقم (والخطط القطاعية 

 هيدروكلوروفلوروكربونُمقترحة إلى االجتماع الرابع والخمسين من أجل تحضير خطط إدارة اإلزالة التدريجية لل
  :التي تأخذ بعين االعتبار إمكانية

اإلزالة التدريجية لهذه  في عملية إعداد خطط إدارة الهيدروكلوروفلوروكربوندمج مسوحات   )أ (
 ؛ المادة

 قبل لهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التدريجية لإنتاج المواد /ف وطني الستهالكتحديد سق  )ب (
 تحديد خط األساس؛ و

اإلزالة التدريجية وضع إطار زمني ونمطية لتنفيذ الخطط الوطنية إلدارة   )ج (
  واستخدام المشروعاتعلى مراحللتنفيذ ، بما في ذلك إمكانية الهيدروكلوروفلوروكربونل
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األخذ بعين االعتبار اإلزالة التدريجية  القطاعية والمنهجية الُمعتمدة في اإلفرادية والخطط
 .  على المستوى الوطني اإلجمالي على أساس الظروف الوطنيةلهيدروكلوروفلوروكربونل

  حول أولوية التمويل وعتبات جدوى التكاليف

  تاريخ انتهاء أهلية التمويل

عة من الخبراء المختصين في مجال الرغوة والتبريد جب على األمانة أن تعقد اجتماعاً يضم مجموي .54
طرق تطوير عتبات جديدة لجدوى التكاليف لتمويل وغيرها من المجاالت ذات الصلة، وذلك من أجل دراسة 

يجب أن يتضمن ذلك تطوير مفاهيم . على أساس العتبات الموجودة لهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التدريجية ل
  . أعاله23مسائل الواردة في الفقرة ومقترحات تشغيلية لل

يجب على مجموعة الخبراء أن تدرس الخيارات بما فيها الخيارات الثالث التي تمت مناقشتها في الفقرة  .55
 . لتحديد تاريخ انتهاء جديد ألهلية التمويل34

رابع جتماع ال إلى اال بالتقّدم الُمحرز حول مشاورات مجموعة الخبراءتقريريجب على األمانة رفع  .56
 والخمسين

 حول تحويالت المرحلة الثانية

يتوجب على الوكاالت الُمنفذة ووحدات األوزون الوطنية المعنية أن تقوم في سياق وضع خطط إدارة  .57
ية الهيدروكلوروفلوروكربون بمسح للشركات التي تحّولت إلى المواد لهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التدريجية ل

ى نحو خاص العام الذي تم فيه التحويل، والتكنولوجيا الُمستخدمة في الوقت الراهن بمساعدة الصندوق يبين عل
والطاقة الحالية، والتكنولوجيا والطاقة في وقت التحويل في حال كانت مختلفة عن الحالية، ومستوى استهالك 

 .لمحدد للتحويل القادم عبر السنوات الثالث األخيرة، وتكنولوجيا االستبدال والوقت االهيدروكلوروفلوروكربون

يجب على األمانة أن تدمج نتائج المسح الوطني في التقرير المرفوع إلى اللجنة التنفيذية بحلول االجتماع  .58
 . وذلك لتسهيل إعادة دراسة مسألة تحويالت المرحلة الثانية2009الثاني في عام 

 الهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التدريجية إلنتاج حول تمويل 

على األمانة أن تعقد اجتماعاً يضم مجموعة من الخبراء المختصين في إنتاج يجب  .59
 لبحث التقّدم الُمحرز وتقديم تقرير إلى االجتماع الرابع والخمسين حول القضايا التالية هيدروكلوروفلوروكربونلل

 :نهيدروكلوروفلوروكربوالمتعلقة بتمويل اإلزالة لل

الي في تمويل اإلزالة التدريجية إلنتاج إن استمرار قابلية تطبيق النهج الح  )أ (
  يقوم على فرضية إقفال المصانع؛هيدروكلوروفلوروكربونال

 بالنظر إلى الفترة الطويلة الفاصلة بين تجميد هيدروكلوروفلوروكربونتوقيت تمويل إنتاج ال  )ب (
 ؛2030 واإلزالة النهائية في عام 2013 في عام هيدروكلوروفلوروكربونال

 22-هيدروكلوروفلوروكربونال/لكلوروفلوروكربونل  المنتجةمتعددة االنتاجاتالمصانع أهلية   )ج (
 بعدم الكلوروفلوروكربونبالنظر إلى االلتزام الوارد في اتفاقية اإلزالة التدريجية إلنتاج 

طلب التمويل مرة أخرى من الصندوق متعدد األطراف من أجل إقفال منشآت 
 ن؛الكلوروفلوروكربولبنية التحتية الحالية من  التي تستخدم اهيدروكلوروفلوروكربونال
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 على إنتاج 23-هيدروفلوروكربونالالحاجة إلى شرح أثر تمويل تدمير   )د (
االنبعاثي  واالستخدام المزدوج لهذا األخير في االستخدام 22-هيدروكلوروفلوروكربونال

  ووكمادة تغذية؛

 .هيدروكلوروفلوروكربونالج تاريخ انتهاء أهلية التمويل لإلزالة التدريجية إلنتا  )ه(

 طلب أمانة الصندوق

 دوالر أمريكي الوارد في موازنة 150 000قد ترغب اللجنة التنفيذية بالنظر في الموافقة على مبلغ  .60
 . من أجل تغطية تكلفة عقد اجتماعات مجموعة الخبراء2008األمانة لعام 

-----  



 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 
Annex I 

 

 

Annex I 
 

LIST OF RELATED DECISIONS OF THE MEETING OF THE PARTIES AND THE 
EXECUTIVE COMMITTEE IN THE ORDER OF THEIR CITATION IN THE  

DOCUMENT UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60  
 

1. Meeting of the Parties Decision XIX/6 on adjustments to the Montreal Protocol with regard to 
Annex C, Group I, substances (hydrochlorofluorocarbons) (2007) 

2. Meeting of the Parties Decision XIX/10 on Terms of reference for the study on the 2009–2011 
replenishment of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol (2007) 

3. Meeting of the Parties decision II/8, Annex III, on the indicative list of categories of incremental 
costs (1990)  

4. Executive Committee decision on exports to non-Article 5 countries (1995) 

5. Executive Committee decision on transnational corporations (1992) 

6. Executive Committee guidelines on country programmes (1991) 

7. Executive Committee guidelines on preparation, implementation and management of 
sector/national phase-out plans (2002) 

8. Executive Committee decision on cost effectiveness thresholds taken at the 16th Meeting of the 
Executive Committee (1995) 

9. Executive Committee decision on hydrocarbon technology (1995) 

10. Executive Committee decision on safety-related costs in projects using hydrocarbon (1996) 

11. Executive Committee decision on Low volume consuming countries (1995) 

12. Executive Committee decision on SMEs (1998) 

13. Executive Committee decision on HCFCs (1996) 

14. Executive Committee decision on HCFCs (1998) 

15. Executive Committee decision on HCFCs (1999) 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 
Annex I 
 

2 

1. Decision taken at the 19th Meeting of the Parties – Decision XIX/6 (2007) 
 
Adjustments to the Montreal Protocol with regard to Annex C, Group I, 
substances (hydrochlorofluorocarbons) 
 
“The Parties agree to accelerate the phase-out of production and consumption of 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), by way of an adjustment in accordance with paragraph 9 of Article 2 
of the Montreal Protocol and as contained in annex III to the report of the Nineteenth Meeting of the 
Parties,4 on the basis of the following:

                                                 
4 UNEP/OzL.Pro.19/7. 

 
1. For Parties operating under paragraph 1 of Article 5 of the Protocol (Article 5 Parties), to 

choose as the baseline the average of the 2009 and 2010 levels of, respectively, consumption and  
production; and 
 

2. To freeze, at that baseline level, consumption and production in 2013; 
 

3. For Parties operating under Article 2 of the Protocol (Article 2 Parties) to have 
completed the accelerated phase-out of production and consumption in 2020, on the basis of the 
following reduction steps: 
 

(a) By 2010 of 75 per cent; 
 
(b) By 2015 of 90 per cent; 
 
(c) While allowing 0.5 per cent for servicing the period 2020–2030; 

 
4. For Article 5 Parties to have completed the accelerated phase-out of production and 

consumption in 2030, on the basis of the following reduction steps: 
 

(a) By 2015 of 10 per cent; 
 
(b) By 2020 of 35 per cent; 
 
(c) By 2025 of 67.5 per cent; 
 
(d) While allowing for servicing an annual average of 2.5per cent during the period 2030–
2040; 

 
5. To agree that the funding available through the Multilateral Fund for the Implementation 

of the Montreal Protocol in the upcoming replenishments shall be stable and sufficient to meet all 
agreed incremental costs to enable Article 5 Parties to comply with the accelerated phase-out schedule 
both for production and consumption sectors as set out above, and based on that understanding, 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; 
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6. To direct the Executive Committee, in providing technical and financial assistance, to 
pay particular attention to Article 5 Parties with low volume and very low volume consumption of 
HCFCs; 

7. To direct the Executive Committee to assist Parties in preparing their phase-out 
management plans for an accelerated HCFC phase-out; 

 
8. To direct the Executive Committee, as a matter of priority, to assist Article 5 Parties in 

conducting surveys to improve reliability in establishing their baseline data on HCFCs; 
 
9. To encourage Parties to promote the selection of alternatives to HCFCs that minimize 

environmental impacts, in particular impacts on climate, as well as meeting other health, safety and 
economic considerations; 

 
10. To request Parties to report regularly on their implementation of paragraph 7 of Article 

2F of the Protocol; 
 
11. To agree that the Executive Committee, when developing and applying funding criteria 

for projects and programmes, and taking into account paragraph 6, give priority to cost-effective 
projects and programmes which focus on, inter alia: 
 

(a) Phasing-out first those HCFCs with higher ozone-depleting potential, taking into 
account national circumstances; 
 
(b) Substitutes and alternatives that minimize other impacts on the environment, including 
on the climate, taking into account global-warming potential, energy use and other relevant 
factors; 
 
(c) Small and medium-size enterprises; 

 
12. To agree to address the possibilities or need for essential use exemptions, no later than 

2015 where this relates to Article 2 Parties, and no later than 2020 where this relates to Article 5 Parties; 
 
13. To agree to review in 2015 the need for the 0.5 per cent for servicing provided for in 

paragraph 3, and to review in 2025 the need for the annual average of 2.5 per cent for servicing 
provided for in paragraph 4 (d); 

 
14. In order to satisfy basic domestic needs, to agree to allow for up to 10% of baseline 

levels until 2020, and, for the period after that, to consider no later than 2015 further reductions of 
production for basic domestic needs; 

 
15. In accelerating the HCFC phase-out, to agree that Parties are to take every practicable 

step consistent with Multilateral Fund programmes, to ensure that the best available and 
environmentally-safe substitutes and related technologies are transferred from Article 2 Parties to 
Article 5 Parties under fair and most favourable conditions;” 
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2. Decision taken at the 19th Meeting of the Parties – Decision XIX/10 (2007) 
 
Terms of reference for the study on the 2009–2011 replenishment of the 
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol 
 
“Recalling decisions VII/24, X/13, XIII/1 and XVI/35 on previous terms of reference for studies 
on the replenishment of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol, 

 
Recalling also decisions VIII/4, XI/7, XIV/39, and XVII/40 on previous replenishments of the 
Multilateral Fund, 

 
1. To request the Technology and Economic Assessment Panel to prepare a report for 

submission to the Twentieth Meeting of the Parties, and to present it through the Open-ended Working 
Group at its twenty-eighth meeting, to enable the Twentieth Meeting of the Parties to take a decision on 
the appropriate level of the 2009–2011 replenishment of the Multilateral Fund. In preparing its report, 
the Panel should take into account, among other things: 

 
(a) All control measures and relevant decisions agreed by the Parties to the Montreal 

Protocol and the Executive Committee, including decisions agreed by the Nineteenth Meeting of the 
Parties and the Executive Committee at its fifty-third and fifty-fourth meetings insofar as those 
decisions will necessitate expenditure by the Multilateral Fund during the period 2009–2011, including 
scenarios which indicate eligible incremental costs and cost-efficiencies associated with implementation 
by Parties operating under paragraph 1 of Article 5 of the adjustments and decisions relating to HCFCs, 
and, in addition, the Panel should provide indicative figures for the periods 2012–2014 and 2015–2017 
in order to provide information to support a stable level of funding that would be updated prior to 
figures for those periods being finalized; 

 
(b) The need to allocate resources to enable all Parties operating under paragraph 1 of 

Article 5 to maintain compliance with Articles 2A–2I of the Montreal Protocol and possible new agreed 
compliance measures relevant to the period 2009–2011 under the Montreal Protocol; 

 
(c) Rules and guidelines agreed by the Executive Committee, up to and including its 

fifty-fourth meeting, for determining eligibility for funding of investment projects (including those in 
the production sector), non-investment projects and sectoral or national phase-out plans; 

 
(d) Approved country programmes; 
 
(e) Financial commitments in 2009–2011 relating to national or sectoral phase-out plans 

agreed by the Executive Committee; 
 
(f) The provision of funds for accelerating phase-out and maintaining momentum, taking 

into account the time lag in project implementation; 
 
(g) Experience to date, including limitations and successes of the phase-out of 

ozone-depleting substances achieved with the resources already allocated, as well as the performance of 
the Multilateral Fund and its implementing agencies; 

 
(h) The impact that the international market, ozone-depleting substance control measures 

and country phase-out activities are likely to have on the supply of and demand for ozone-depleting 
substances, the corresponding effects on the price of ozone-depleting substances and the resulting 
incremental costs of investment projects during the period under review; 
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(i) Administrative costs of the implementing agencies and the cost of financing the 

secretariat services of the Multilateral Fund, including the holding of meetings; 
 
2. That, in undertaking this task, the Panel should consult widely with all relevant persons 

and institutions and other relevant sources of information deemed useful; 
 
3. To request the Panel to provide additional information on the levels of funding required 

for replenishment in each of the years 2012, 2013 and 2014 and to study the financial and other 
implications of a possible longer replenishment period, in particular whether such a measure would 
provide for more stable levels of contributions; 

 
4. That the Panel shall strive to complete its work in time to enable its report to be 

distributed to all Parties two months before the twenty-eighth Meeting of the Open-ended Working 
Group; 

 
5. To request the Panel to take into account the conclusions resulting from the study 

conducted by the Executive Committee pursuant to paragraph 2 of decision XVIII/9 in the event that 
proposals for control measures related to the subject of that study are submitted to the Ozone Secretariat.” 
 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 
Annex I 
 

6 

3. Decision taken at the 2nd Meeting of the Parties – Decision II/8 (1990) 
 
Indicative list of categories of incremental costs 
 
“1. The evaluation of requests for financing incremental costs of a given project shall take into 
account the following general principles: 
 
 (a) The most cost-effective and efficient option should be chosen, taking into account the 
national industrial strategy of the recipient party.  It should be considered carefully to what extent the 
infrastructure at present used for production of the controlled substances could be put to alternative uses, 
thus resulting in decreased capital abandonment, and how to avoid deindustrialization and loss of export 
revenues; 
 
 (b) Consideration of project proposals for funding should involve the careful scrutiny of cost 
items listed in an effort to ensure that there is no double-counting; 
 
 (c) Savings or benefits that will be gained at both the strategic and project levels during the 
transition process should be taken into account on a case-by-case basis, according to criteria decided by 
the Parties and as elaborated in the guidelines of the Executive Committee; 
 
 (d) The funding of incremental costs is intended as an incentive for early adoption of ozone 
protecting technologies.  In this respect the Executive Committee shall agree which time scales for 
payment of incremental costs are appropriate in each sector. 
 
2. Incremental costs that once agreed are to be met by the financial mechanism include those listed 
below.  If incremental costs other than those mentioned below are identified and quantified, a decision as 
to whether they are to be met by the financial mechanism shall be taken by the Executive Committee 
consistent with any criteria decided by the Parties and elaborated in the guidelines of the Executive 
Committee.  The incremental recurring costs apply only for a transition period to be defined.  The 
following list is indicated: 
 
(a) Supply of substitutes 
 
 (i) Cost of conversion of existing production facilities: 
 
  - cost of patents and designs and incremental cost of royalties; 
 
  - capital cost of conversion; 
 
  - cost of retraining of personnel, as well as the cost of research to adapt technology to 

local circumstances; 
 
 (ii) Costs arising from premature retirement or enforced idleness, taking into account any 

guidance of the Executive Committee on appropriate cut-off dates: 
 
  - of productive capacity previously used to produce substances controlled by existing 

and/or amended or adjusted Protocol provisions;  and 
 
  - where such capacity is not replaced by converted or new capacity to produce 

alternatives; 
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 (iii) Cost of establishing new production facilities for substitutes of capacity equivalent to 
capacity lost when plants are converted or scrapped, including: 

 
  - cost of patents and designs and incremental cost of royalties; 
 
  - capital cost; 
 
  - cost of training, as well as the cost of research to adapt technology to local 

circumstances; 
 
 (iv) Net operational cost, including the cost of raw materials; 
 
 (v) Cost of import of substitutes; 
 
(b) Use in manufacturing as an intermediate good 
 
  (i) Cost of conversion of existing equipment and product manufacturing facilities; 
 
 (ii) Cost of patents and designs and incremental cost of royalties; 
 
 (iii) Capital cost; 
 
 (iv) Cost of retraining; 
 
 (v) Cost of research and development; 
 
 (vi) Operational cost, including the cost of raw materials except where otherwise provided for; 
 
(c) End use 
 
 (i) Cost of premature modification or replacement of user equipment; 
 
 (ii) Cost of collection, management, recycling, and, if cost effective, destruction of ozone-

depleting substances; 
 

(iii) Cost of providing technical assistance to reduce consumption and unintended emission of 
ozone-depleting substances.” 
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4. Decision taken at the 17th Meeting of the Executive Committee (1995) 
 
Export to non-Article 5 countries 
 
"In projects which benefit enterprises that export part of their production to non-Article 5 countries, the 
following rules shall apply: 
 
1. Where exports to non-Article 5 countries correspond to or are less than 10 per cent of total 
production, the total incremental costs shall be covered. 

2. Where exports to non-Article 5 countries exceed 10 per cent of production but do not exceed 
70 per cent, there shall be a reduction equivalent to the percentage of total production represented by such 
exports less 10 per cent. 

3. Where exports to non-Article 5 countries exceed 70 per cent of production, the project shall not 
be eligible. 

4. The average over the three years prior to submission of the project shall be used to determine 
production and exports to non-Article 5 countries. 

5. Projects where the exports to non-Article 5 countries are in the form of agricultural or fisheries 
products shall be eligible for total incremental costs." 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45 (paras. 146, 147). 
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5. Decision taken at the 18th Meeting of the Executive Committee (1995) 
 
Transnational corporations 

“The Fund should not finance phase-out activities relating to enterprises that were wholly owned 
subsidiaries of transnational corporations or enterprises permitted to operate in "free zones" and 
whose output was for export only. Partial funding should be considered on a case-by-case basis to 
finance the local share ownership of any given enterprise partly owned by a transnational 
corporation. In such a case, funding could be provided as a percentage of project incremental costs 
proportionate to the local share ownership of the enterprise with the transnational corporation 
responsible for the rest. Subject to the approval of the Executive Committee, the same criteria 
should apply to bilateral assistance for activities involving subsidiaries of transnational 
corporations.” 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/30, para. 88). 
(Supporting document: UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/30 Annex VI). 
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6. Decision taken at the 3rd Meeting of the Executive Committee (1991) 
 
Guidelines on Country programmes 
 
1. “The Executive Committee shall invite each Party operating under paragraph 1 of Article 5 and 
wishing to receive support from the Multilateral Fund to develop a country programme1 and projects 
in accordance with paragraph 10(g) of the Terms of Reference of the Executive Committee. 
 
2. The country programme is expected to contain inter alia: 
 
 (a) a review of recent production, imports, applications and use of controlled substances by the 

main producers, users, and consumers.  Where information is available it would be useful to 
indicate links to multinational producers or users. 

 
 (b) a description of the institutional framework governing controlled substances - (Government 

agencies, collaborating NGO's, consumer groups, industry associations); 
 
 (c) a description of policy framework, regulatory and incentive systems; 
 
 (d) a description of government and industry activities in response to the Protocol; 
 
 (e) a statement of strategy for implementation of the Protocol, indicating the respective roles of 

Government, supporting multilateral and bilateral agencies; 
 
 (f) an action plan encompassing investment and technical assistance projects, pre-investment 

studies, and any additional policy analysis required; 
 
 (g) a timetable for each activity, and for action plan review; 
 
 (h) a budget and financing programme for the above activities. 
 
3. In developing its country programme and/or individual projects, a Party may request technical 
assistance, other services and support from the implementing agencies within their respective areas of 
expertise and within the context of work programmes approved by the Executive Committee. 
 
4. A Party operating under paragraph 1 of Article 5 shall submit its country programme to the Executive 
Committee for its consideration and approval in accordance with paragraph 10(g) of Appendix II of 
Annex IV to the Report of the Second Meeting of the Parties. 
 
5. A country programme approved by the Executive Committee shall serve as a basis for project 
preparation and further co-operation between the Party and the implementing agencies.  However, individual 
projects prepared prior to the completion of a country programme shall also qualify for funding of consistent 
with project eligibility criteria (see section III) approved by the Executive Committee.” 
 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1 Annex III (section II.1.2). 

                                                 
1  A number of countries have already initiated or completed national or country studies which contain some 

of the elements of a country programme. Updated country studies containing the elements listed in 
paragraph 2a-h shall constitute a country programme. 
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7. Decision taken at the 38th meeting of the Executive Committee - Guidelines (2002) 
 
Guidelines for the preparation, implementation and management of performance based sector and 
national ODS phase-out plans:  Follow up to decision 37/67 
 
“Introduction 
 
6. Performance-based funding agreements for ODS phase-out were introduced into the Fund 
operation in 1997 and are being increasingly adopted by some Article 5 countries as a preferred modality 
for managing their sectoral and/or national ODS phase-out programmes.  Since the advantage of the 
performance-based phase-out plans is the matching of the funding commitment by the Executive 
Committee with the commitment of countries concerned to comply with the Montreal Protocol 
obligations, it is essential that the performance targets in such plans conform with the phase-out schedules 
of the various controlled substances. 

7. The plans which have been prepared and implemented to date show a great degree of similarity 
and convergence, although in some aspects variance exists both in format and substance among these 
plans.  At a time when such plans are becoming the predominant funding modality of the Fund, the 
current effort in preparing these Guidelines provides the opportunity to formalize experiences 
accumulated in applying the funding modality, and achieve consistency on those aspects that have not 
been dealt with uniformly. 
 
8. However, it is also realized that situations in countries vary and needs are different.  It would be 
impractical for the Guidelines to attempt to encompass every situation.  Instead, an open approach is 
followed in developing these Guidelines whereby the purpose is to provide general principles and 
procedures that should be followed in developing and implementing such performance-based ODS phase-
out plans.  At the same time, there should be enough room left to allow users of these Guidelines to 
expand and adapt to suit their specific needs.  This is especially true in the specific examples used in the 
Guidelines and the proposed Format for Annual Implementation Programmes, which are mostly 
illustrative in nature. 
 
9. The Guidelines contain four parts: Part I – Purpose, Applicability, Definitions, Composition and 
Deadline for Submission; Part II – Contents of a performance-based ODS phase-out proposal; Part III – 
Contents of the agreement for a performance-based phase-out plan; and Part IV – Implementation of the 
performance-based ODS phase-out plan. 
 
Part I – Purpose, Applicability, Definitions, Composition and Deadline for Submission 
 
Purpose 
 
5. The purpose of the Guidelines for the Preparation, Implementation and Management of 
Performance-Based ODS Phase-Out Plans (hereinafter referred to as “the Guidelines”) is to provide 
standard procedures for the preparation, implementation and management of performance-based ODS 
phase-out plans.  Users of these Guidelines could expand and adapt the guidelines to suit their specific 
needs. 

Applicability 

6. The Guidelines should apply to all the plans that the Executive Committee will enter into that 
entail a financial commitment by the Executive Committee, which will approve specific amounts agreed 
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to in principle and to be disbursed over a number of years according to performance targets as agreed and 
specified in such plans. The performance targets established in such plans should, at a minimum, conform 
with the phase-out schedules of the Montreal Protocol applicable to the countries concerned in relation to 
all of the controlled substances covered in the plans, except to the extent that the performance targets 
conform to the response by the Meeting of the Parties to Decision 37/20(a) of the Executive Committee.  
These include ODS phase-out plans at a sector level and at a national level.  National phase-out plans 
could include the remaining consumption of a controlled substance, the controlled substances of an 
Annex/Group under the Montreal Protocol, or all the controlled substances in a country. 
 
7. The Guidelines should not, in general, apply to projects or programmes that aim at completing the 
phase out at a sub-sector level such as rigid foam, flexible foam, polystyrene/polyethylene of the foam 
sector, or domestic refrigeration, commercial refrigeration, so-called manufacturing refrigeration and 
mobile air-conditioning of the refrigeration sector, unless the remaining consumption is high enough to 
warrant a sub-sector phase-out plan. Otherwise such sub-sector projects should be included either in the 
context of a sector plan, or a phase out plan covering Annex A/Group I substances, or be treated as group 
and/or terminal umbrella projects.   
 
Definitions 

8. The terms used for the purpose of the Guidelines are defined as follows: 

• A substance, is defined as an ozone-depleting substance controlled by the Montreal Protocol.  
 

• Annex/Group, is defined as those Annexes and Groups related to ozone-depleting substances 
referred to in the Montreal Protocol.  These Annexes/Groups include:  

 
- Annex A Group I of the Montreal Protocol includes CFC-11, CFC-12, CFC-113 CFC 

114 and CFC-115; 
  
- Annex A Group II of the Montreal Protocol includes Halon 1211, Halon 1301, and 

Halon2402; 
 

- Annex C Group III: Bromochloromethane 
 

- Annex B Group I (CFC-13), Group II (CTC) and Group III (TCA); and 
 

- Annex E:  methyl bromide. 
 

• A sector, is defined as the industrial sector producing or using one or more ODSs. These 
sectors include: 

 
- ODS production; 
 
- Aerosol; 

 
- Foams; 

 
- Refrigeration; 

 
- Solvents; 
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- MDIs; 

 
- Sterilants; 

 
- Fire-fighting; 

 
- All controlled uses of methyl bromide; and 

 
- Process agents. 
 

• A sector ODS phase-out plan aims at eliminating the eligible consumption or production of a 
controlled substance of an industrial sector; in the case of methyl bromide, of a controlled 
application. 

• A national ODS phase-out plan aims at eliminating the total eligible consumption of one or 
more than one controlled substances in a country, such as Annex A Group I (CFCs), Annex A 
Group II (halons), or Annex E substances (all the controlled applications of methyl bromide). 

 

Composition 

9. A performance-based ODS phase-out plan should consist of two parts: a performance-based ODS 
phase-out proposal, and an agreement which would formalize legally the commitments of the Executive 
Committee and the country concerned over the duration of the plan.  Before funding can be approved, the 
plan must be supplemented by the first annual implementation programme, which will form the basis for 
approval of the initial tranche. 

Deadline for Submission 

10. A national/sector phase-out plan, complete with a draft agreement and a proposed first annual 
implementation programme, should be submitted, unless otherwise agreed with the Secretariat, 14 
weeks prior to an Executive Committee meeting to allow for a review by the Secretariat. 
 
 

Part II - Contents of a performance-based ODS phase-out proposal 

General Information 
 
11. The phase-out proposal should include general information, such as name of country; type of 
proposal (sector/national phase-out plan); number of controlled substances covered by the proposal; 
sector(s) covered and duration of the proposal. 

Impact of the proposal 
 
12. The proposal should state the impact in terms of the amount of ODP tonnes of each controlled 
substance to be eliminated and the impact on national consumption and its relation to compliance.  For 
Annex A Group I CFCs, the proposal should provide data on the starting point established by Decision 
35/57; consumption funded since the starting point; remaining eligible consumption unfunded as of 
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submission of the proposal; and phase-out from the proposal as a percentage of the remaining unfunded 
consumption in the case of a sector plan. 
 
13. For the other controlled substances, the proposal should provide data on eligible consumption 
reported from the two most recent years prior to the submission of the proposal; consumption funded but 
not implemented as of submission of the proposal; eligible consumption unfunded as of submission of the 
proposal after netting out the consumption funded but not implemented; and phase-out from the proposal 
as a percentage of the unfunded consumption.  Particular attention should be paid to establishing the 
proportion of consumption that is not eligible for funding because it arose from production capacity 
installed after 25 July 1995. 
 
14. There should be an assessment of the consumption reduction schedule proposed in relation to the 
Montreal Protocol control schedule of the controlled substance concerned.  The reduction schedule 
proposed should, at a minimum, conform to the Montreal Protocol control schedule, except to the extent 
that the performance targets conform to the response by the Meeting of the Parties to Decision 
37/20(a) of the Executive Committee. 

Data collection and validation 
 
15. The proposal should provide sector distribution of the remaining eligible consumption of each of 
the controlled substances covered, in terms of the remaining consumption of the sector; consumption 
funded but not implemented; and the consumption unfunded as of the time of submitting the proposal 
after netting out the consumption funded but not implemented.  
 
16. There should be a description of the procedure followed in collecting and validating the data, 
including the name of the institutions involved, the sources of data and the methodology used.  If a 
sampling methodology is necessary, there should be a discussion of the representativeness of the 
sampling.  There should be adequate divergence of sources of data to ensure data credibility and 
reliability.  This should follow the chain of ODS supply from the time when the substance is ordered and 
imported into the country to distributors and manufacturers.  This could include but not be limited to 
sources such as customs, use data from industries, enterprise surveys, data from compressor 
manufacturers and others. 
 
Strategy and plan of implementation 
 
17. The proposal should describe the strategy that will be followed to achieve the annual reductions 
proposed, in particular, the management of the supply and demand of ODS in the country to achieve the 
objectives of the proposal.  This should include a discussion of policy instruments to reduce the supply of 
ODS, such as import quotas, price controls and the control of illegal trade in ODS.  This should also 
include the steps to be taken to gradually curtail ODS demand (e.g. measures like completing the 
conversions of manufacturing industries while simultaneously planning to address demand in the 
refrigeration servicing sector). 
 
18. The strategy should include a time frame of implementation based on the actual conditions in the 
country.  This would entail an assessment of how much of the current consumption could be avoided with 
little investment but with targeted awareness campaigns and evaluations carried out on the results of such 
campaigns in terms of actual reduction achieved. 

19. There should be an implementation programme sector-by-sector on how the ODS demand 
reduction will be achieved year by year.  This includes a description of the contribution of activities by 
industry and government.  This should include annual data on reductions to be achieved; reduction from 
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on-going projects; reduction from new conversions in the manufacturing industries; reduction from 
servicing; and contributions from government policy control. 
 
20. For refrigeration servicing, the proposal should describe the strategy to reduce the dependence on 
CFCs.  This strategy could include measures such as legal and economic incentives and disincentives 
targeting suppliers, service technicians and equipment owners; training of service technicians; public 
awareness activities; customs control on new CFC-based equipment and vehicles; bans on the 
introduction of after market CFC-based MAC systems; the retirement of existing CFC-based equipment 
and vehicles; and the gradual increase in the supply of recycled CFCs . 
 
Incremental costs 
 
21. The proposal should provide the basis and justifications for the calculation of incremental costs.   

22. For industry conversions, data should be provided to the extent possible on the number of 
enterprises, sectors/sub-sectors involved, enterprise ODS consumption and baseline equipment, date of 
installation of production capacity, production levels, the average cost-effectiveness of the projects 
funded in the sector/sub-sector in the relevant country and level of exports to non-Article 5 countries. 
Using this data, incremental costs should be calculated at the sub-sector level. Where large enterprises are 
identified with potential individual phase-out costs of over US $1 million, sub-projects should be 
appended to the plan establishing the incremental cost in the usual manner. 
 
23. For refrigeration servicing, data provided should include estimated number of viable workshops 
in the country, their typical baseline equipment, estimated number of technicians currently working in 
refrigeration servicing, estimated average consumption of CFCs per workshop per year, number of 
recovering and recycling equipment needed and justification, including an estimate of the amount of ODS 
to be recovered annually, and other details. 
 
24. For non-investment activities, the charge against the aggregate baseline ODP level as per 
Decision 35/57 will not apply since these activities will not be treated as individual separate activities 
but components of a sector or national phase-out programme. However, the decision should apply to 
separate non-investment activities submitted outside such performance-based plans.  

25. For management costs, data should be provided on the justification for funding for project 
management in addition to the funding provided under institutional strengthening project, the role and 
responsibility of the project management to be funded. 
 
Management 
 
26. There should be a description of the management structure for the implementation of the 
phase-out proposal.  This should include a clear indication of the roles to be assumed by Government 
bodies, industry bodies, academic institutions and consultants.  Accountability of the management is of 
paramount importance.  Thus a designation of a government entity to which the management should be 
held accountable should be indicated. 

27. There should also be a discussion of the implementing agency to be involved in the management 
and implementation of the phase-out proposal.  If there is more than one implementing agency involved, 
there should be a designation of the lead implementing agency and cooperating agencies, with a clearly 
defined role and responsibility for each of the implementing agencies involved.  
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Monitoring and Evaluation 
 
28. There should be a clear description of the financial and substantive oversight to be exercised over 
the plan and should include the name of institutions involved, role and responsibility of each institution, 
type and frequency of reporting.  There should be adequate provision to ensure independent confirmation 
of the achievement of the performance targets specified in the agreement, including a periodic evaluation 
to be included in the Monitoring and Evaluation Work Programme of the Fund. Such evaluations could 
be undertaken by national auditing authorities that are not involved in the implementation and 
management of such plans, provided that their independence was guaranteed by the implementing 
agency concerned.  

 
Performance targets and disbursement schedule 
 
29. A schedule of fund disbursement should provide the funding requirement in annual tranches to 
achieve the performance targets.  Performance targets will include, inter alia, maximum ODS 
consumption levels, annual ODS reduction targets and the investment and non-investment activities 
proposed to be achieved in the year in question. 

Part III - Contents of the agreement for a performance-based ODS phase-out plan 

General Information 

30. The agreement on the phase-out plan should include general information, such as name of 
country; type of the plan (sector or national phase-out plan); controlled substances covered by the 
agreement; duration of the agreement; and total funding level agreed in principle.  

Impact of the agreement 
 

31. The agreement should state the impact in terms of the amount of ODP tonnes of each controlled 
substance to be eliminated.  For Annex A Group I CFCs, the agreement should provide data on the 
starting point established by Decision 35/57; consumption funded since the starting point; remaining 
eligible consumption unfunded as of submission of the agreement; and phase-out from the agreement as a 
percentage of the remaining unfunded consumption in the case of a sector plan. 
 
32. For the other controlled substances, the agreement should provide data on eligible consumption 
reported from the two most recent years prior to the submission of the agreement; consumption funded 
but not implemented as of submission of the agreement; eligible consumption unfunded as of submission 
of the agreement after netting out the consumption funded but not implemented; and phase-out from the 
agreement as percentage of the unfunded consumption. 
 

Performance targets, indicators of achievement and fund disbursement schedule 

33. Performance targets should be set in annual reduction levels of the controlled substance 
concerned, starting from the year that the agreement is approved. The performance targets should at a 
minimum meet the control schedules of the Montreal Protocol for each of the controlled substances 
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concerned, except to the extent that the performance targets conform to the response by the Meeting of 
the Parties to Decision 37/20(a) of the Executive Committee. 

34. Indicators should be provided for each annual target to validate and corroborate the achievement 
of the targets. To the extent possible, these indicators should be verifiable and quantifiable. For the 
purpose of illustration, they could include the import and consumption data (supply and demand) of the 
controlled substance, the completion of investment projects and associated phase-out, the number of CFC 
recovery and recycling stations in operation, the enactment and enforcement of a government policy such 
as import control of CFCs at a certain date, and other quantifiable indicators.   
 
35. A schedule of fund disbursement should show fund requirements in annual tranches to achieve the 
performance targets 
 
 
36. The three components can be presented in a tabular form as follows: 

Year Performance 
target 

(ODP tonnes) 

Consumption allowed 
under Montreal 

Protocol controlled 
schedule 

(ODP tonnes) 

Indicator(s) of 
achievement 

Disbursement  

(in US$) 

     

 

Conditions for disbursement 

37. There should be a clear enunciation of the conditions that have to be met by the government of 
the country concerned before the annual tranche of funding could be released. This should include, among 
other things, an independent confirmation of the achievement of the agreed target in the phase-out 
funding period, the submission of an annual implementation programme for the upcoming funding period, 
and confirmation of the achievement of the activities included in the previous annual implementation 
programme. 

Delineation of annual funding cycle 

38. There should be a delineation of the annual funding cycle in the agreement which should include 
the time of the year that the funding request would be submitted to the Executive Committee, timing of 
submission of a report on the independent verification of the implementation of the target in the relevant 
previous funding period and the timing for submitting the annual implementation programme for the new 
funding period.  Noting the time needed to audit phase-out performance, the plan should indicate clearly 
which previous funding period will be the basis for the verification audit. 
 
Flexibility for using approved funding 

39. The agreement may include a clause about the flexibility that should be allowed for the country 
concerned to reallocate the approved funds, or part of the funds according to the evolving circumstances 
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in the country to achieve the agreed targets. Reallocations which are considered as major changes 
should be accounted for in the verification report and reviewed by the Executive Committee.  
 
Monitoring and evaluation 

40. There should be a clear description of the financial and substantive oversight to be exercised over 
the plan and should include the name of the institutions involved, the role and responsibility of each 
institution, the type and frequency of reporting.  There should be adequate provision to ensure 
independent confirmation of the achievement of the performance targets specified in the agreement, 
including where appropriate a periodic evaluation to be mounted by the Senior Monitoring and 
Evaluation Officer of the Secretariat. 
 
Provisions for failing to honour commitments 

41. There should be provision for failure to honour the commitment entered into under the 
agreement.  Such provisions should cover situations in which the Executive Committee could not provide 
the level of funding agreed in the agreement when the country concerned had achieved the required ODS 
reduction.  The provisions should also cover situations in which the country concerned could not meet the 
agreed ODS reduction target when the Executive Committee had fulfilled its obligation by making the 
agreed funds available.  
 
Management responsibilities 

42. The country concerned should assume overall responsibility for the implementation and 
management of the agreement to ensure the achievement of its goals.  It should, however, choose an 
implementing agency to assist it in implementing the agreement.  In cases where the government decides 
to enlist the services of more than one implementing agency (bilateral agencies included), the government 
should indicate the lead agency and the cooperating executing agency(ies). 
 
43. The agreement should include a description of the role and responsibility of the country 
concerned, the lead implementing agency and each of the cooperating executing agencies.   
 
Arrangement for administrative fees 

44. The agreement should specify the arrangement for the payment of administrative fees for the 
implementing agency(ies) in accordance with the policy of the Executive Committee on administrative 
costs. 
 
Part IV - Implementation of the performance-based ODS phase-out plan 

45. The implementation of the performance-based ODS phase-out plans should be effected through 
the preparation, submission and approval of annual implementation programmes 
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Preparation and submission of annual implementation programmes and funding requests 

46. Annual implementation programmes and funding requests should be submitted by the lead 
implementing agency on behalf of the country concerned to the Executive Committee for approval eight 
weeks prior to the meeting of the Executive Committee. As the verification of the achievement of the 
target in the preceding year is the condition for release of funding for the year of the plan, the annual 
implementation programme should be submitted together with the performance verification report.  If this 
is not possible due to the time required to complete the verification after the conclusion of the 
implementation programme for the preceding year, an interim implementation review should be 
submitted together with the annual implementation programme. 
 

Contents of the annual implementation programme 

47. What is proposed below are the major items that ought to be included in the annual 
implementation programme, however, the details under each item as shown here are for illustrative 
purposes only and should be adapted according to the specific needs of each phase-out plan.  
 

• ODS phase-out target: should be the same as agreed upon in the agreement.  Indicators 
should be provided and one of them can be data on the supply, demand and stockpiling of the 
ODS in the preceding year and the year of the programme. 

• Industry action: should include planned phase-out in the manufacturing industry and 
refrigeration servicing.  For manufacturing, the plan should list by sector/sub-sector, the 
number of industry conversions to be completed and ODS phase-out to be realized.  For 
refrigeration servicing, the plan should indicate the actions to be taken, such as ODS recovery 
and recycling and anticipated impact of such actions, which can be expressed in the amount 
of ODS to be recycled. 

• Technical assistance: should include the planned enabling activities, their objectives, the 
target group to be reached and their impact.   

• Government action: should include the planned measures to be taken and the schedule of 
implementation.  These could be the enactment and enforcement of government policies on 
the supply of and demand for ODS, and public awareness campaigns. 
 

• Annual budget: should list the planned expenditures to be incurred for the various activities to 
be implemented during the year. 

• Administrative fees for implementing agencies: should include the name of the agency, 
planned expenditure of the agency in the year of the plan, rate of administrative fees agreed, 
and the total administrative fees to be paid.   

48. For illustrative purposes, the items discussed above are presented in a tabular form in Annex I. 
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Annex I 
 

FORMAT FOR ANNUAL IMPLEMENTATION PROGRAMMES 
 
This format is proposed for use by the Article 5 country to prepare the annual implementation programme 
for the implementation of performance-based ODS phase-out plans; however, it should be modified to 
suit the specific needs of each plan. 
 
1. Data  

 Country  

 Year of plan  

 # of years completed  

 # of years remaining under the plan  

 Target ODS consumption of the preceding year  

 Target ODS consumption of the year of plan  

 Level of funding requested  

 Lead implementing agency  

 Co-operating agency(ies)  

 
2. Targets 
 

Target:  
 
Indicators Preceding Year Year of Plan Reduction 

Import    
Production*    

Supply of ODS 

Total (1)    
     

Manufacturing    
Servicing    
Stockpiling    

Demand of ODS 

Total (2)    
* For ODS-producing countries 
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3. Industry Action 
 

Sector Consumption 
Preceding 

Year 
(1) 

Consumption 
Year of Plan 

(2) 

Reduction 
within Year 

of Plan 
(1)-(2) 

Number of 
Projects 

Completed 

Number of 
Servicing 
Related 

Activities 

ODS 
Phase-
Out (in 
ODP 

tonnes 
Manufacturing 

Aerosol      
Foam      

Refrigeration      
Solvents      

Other      
Total      
     

 

 
Servicing 

Refrigeration       
Total       
GRAND 
TOTAL 

      

 
4. Technical Assistance 
 

Proposed Activity:  _____________________________ 

  
Objective:   _____________________________ 

 
Target Group:   _____________________________ 

 
Impact:   _____________________________ 

 
 
5. Government Action 
 

Policy/Activity Planned Schedule of Implementation 
Type of Policy Control on  ODS Import: servicing, etc  
Public Awareness  
Others  
 
6. Annual Budget 
 

Activity Planned Expenditures (US $) 
  
  

TOTAL  
 

7. Administrative Fees” 
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8. Decision taken at the 16th Meeting of the Executive Committee (1995) 
 
Cost effectiveness thresholds 
 
“The Executive Committee: 
 
a) Decided that the first option proposed by the Sub-Committee on Project Review, as outlined in 

paragraph 25 above, should be implemented on a trial basis for projects submitted to the 
Seventeenth Meeting of the Executive Committee and that it should be reviewed at the 
Eighteenth Meeting; 

 
b) Decided that ODS consumption should be calculated on the basis of either the year, or an average of 

the three years, immediately preceding project preparation; 
 
c) Adopted the following sector and sub-sector cost-effectiveness threshold values to be applied to 

projects submitted to the Seventeenth Meeting; 
 

Sector US $/kg ODP 
AEROSOL  
Hydrocarbon 4.40 
FOAM  
General 9.53 
Flexible polyurethane 6.23 
Integral skin 16.86 
Polystyrene/polyethylene 8.22 
Rigid polyurethane 7.83 
HALON  
General 1.48 
REFRIGERATION  
Commercial 15.21 
Domestic 13.76 
SOLVENT  
CFC-113 19.73 
TCA 38.50” 

 
 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20 (paras. 32c, 32d). 
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9. Decision taken at the 17th Meeting of the Executive Committee (1995) 
 
Treatment of hydrocarbon technologies 
 
“The Executive Committee, noting its decision at its Fifteenth Meeting to presume against the use of 
HCFCs in investment projects, recognizing the higher cost of hydrocarbon technologies, primarily due to 
safety factors, and desiring to ensure an equality between technology options consistent with that decision 
decided: 

(a) That for the purposes of calculating the cost-effectiveness value of projects 
utilizing such technologies, the numerator should be discounted by up to 35 per 
cent.  It is expected that these figures will be adjusted in the light of experience 
and a study on safety matters to be conducted by the Secretariat; 

(b) To request the Secretariat to analyse projects in the pipeline for the commercial 
refrigeration sector and the rigid polyurethane sector where hydrocarbon 
technologies are used, and to inform the Executive Committee of the results at its 
Eighteenth Meeting.” 

 (Decision 17/14) 
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9. Decision taken at the 17th Meeting of the Executive Committee (1995) 
 
Treatment of hydrocarbon technologies 
 
49. “The Executive Committee, noting its decision at its Fifteenth Meeting to presume 
against the use of HCFCs in investment projects, recognizing the higher cost of hydrocarbon 
technologies, primarily due to safety factors, and desiring to ensure an equality between 
technology options consistent with that decision decided: 

(a) That for the purposes of calculating the cost-effectiveness value of projects utilizing such 
technologies, the numerator should be discounted by up to 35 per cent.  It is expected that 
these figures will be adjusted in the light of experience and a study on safety matters to 
be conducted by the Secretariat; 

(b) To request the Secretariat to analyse projects in the pipeline for the commercial 
refrigeration sector and the rigid polyurethane sector where hydrocarbon technologies are 
used, and to inform the Executive Committee of the results at its Eighteenth Meeting.” 

   (Decision 17/14) 
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10. Decision taken at the 20th Meeting of the Executive Committee 
 
Safety-related costs in projects using hydrocarbon technology 
 
“The Secretariat introduced its report on safety-related costs in projects using hydrocarbon technology, 
which had been prepared in accordance with Executive Committee decision 17/14 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/20/65). 

The Executive Committee took note of document UNEP/OzL.Pro/ExCom/20/65 and the recommendation 
by the Sub-Committee on Project Review (UNEP/OzL.Pro/ExCom/20/5, para. 54) and decided: 

(c) To approve the recommendations in the Secretariat’s document on safety-related costs in 
projects using hydrocarbon technologies, namely:  

  (i) With regard to domestic refrigeration projects: 
 
   a. There was an increase in both the capital and 

total cost per unit for all-hydrocarbon technologies compared to 
HCFC/HFC-based technologies.  The increase in the total project cost 
(capital plus operating costs) ranged between 15.6 per cent to 55.1 per 
cent for different categories of projects; 

 
   b. Discounting the numerator by 35 per cent was 

sufficient to maintain parity between HCFC-141b/HFC-134a and 
cyclopentane/HFC-134a technology options in the domestic refrigeration 
sector; 

 
   c. The number of projects approved for 

cyclopentane/isobutane technology was not sufficient to enable reliable 
conclusions to be drawn; 

 
 (ii) With regard to the commercial refrigeration projects, there was no need 

for the introduction of a discounting factor to account for the additional safety 
costs needed for hydrocarbon technology, because on average, projects using 
hydrocarbon technologies were within one per cent of the cost-effectiveness 
threshold for the sector and therefore would not be disadvantaged for 
consideration for funding; 

 
 (iii) With regard to rigid polyurethane foam projects, there was no need for 

the introduction of a discounting factor to account for the additional safety costs 
for hydrocarbon technology, because the above statistical analysis showed that 
on average, projects using hydrocarbon technology were already below the cost-
effectiveness threshold for the sector, and thus would not be disadvantaged for 
consideration for funding; 

 
 (b) That the Secretariat should, however, consider further information on conversion 

in the commercial refrigeration sector and report back to the Executive Committee at its 
Twenty-second Meeting.” 

(Decision 20/45) 
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11. Decision taken at the 16th Meeting of the Executive Committee (1995) 
 
Low volume consuming countries 
 
“US $6,630,000 exclusively for allocation to projects from low-ODS-consuming countries.  This amount 
would be in addition to any funds received as a result of approval of projects from low-ODS-consuming 
countries that qualified under the cost-effectiveness thresholds listed above; (part of decision on cost-
effectiveness at the 16th Meeting).” 
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12. Decision taken at the 25th Meeting of the Executive Committee (1998) 
 
SMEs 
 
“Accordingly, the Executive Committee decided to include an allocation of US $10 million from the 
resource allocation for 1999 for a funding window designed to facilitate pilot conversions of significant 
groups of small firms that met the following criteria: 

 
(a) Given the fact that SME projects for low-volume consuming countries are currently fully 

eligible, this window should apply only to group projects from countries with annual 
ODS consumption of 360 ODP tonnes or more; 

 
(b) Eligible group projects for this initial pilot programme should be in the aerosol or foam 

sectors only, and should include firms with annual ODS consumption not exceeding the 
following: 

 
 Aerosols:        20 ODP tonnes/yr. 
 Foams:  Flexible    25 ODP tonnes/yr. 
   Extruded polyethylene/polystyrene 25 ODP tonnes/yr. 
   Flexible integral skin   10 ODP tonnes/yr. 
   Rigid polyurethane foams   10 ODP tonnes/yr. 
 
(c) Group projects should be at a level of US $1 million or less, and should have an overall 

cost-effectiveness of no more than 150 per cent of the level of the current cost-
effectiveness thresholds for the relevant eligible subsectors in (b) above.  Such group 
projects should use the most cost-effective technologies reasonably available, and should 
consider the possible use of centralized/group use of equipment and industrial 
rationalization; 

(d) The group project should be put forward with a government plan, including policies and 
regulations designed to ensure that the specific level of agreed reduction to be achieved 
was sustained; 

(e) No single country may apply for more than US $1 million from this pilot funding 
window although projects from one country may cover more than one sector.” 

(Decision 25/56) 
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13. Decision taken at the 20th Meeting of the Executive Committee (1996) 

 
The application of hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) in projects funded by the Multilateral Fund 
 
“The Executive Committee, having considered the Secretariat’s report on the application of 
hydrochlorofluorocarbons in projects funded by the Multilateral Fund  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/20/69) 
and the recommendation of the Sub-Committee on Project Review (UNEP/OzL.Pro/ExCom/20/5, 
para. 59), decided: 

(a) To take note with appreciation of the Secretariat’s report; 

(b) To request the implementing agencies to ensure that adequate information on all 
alternative technologies was provided to enterprises converting from CFCs; 

(c) To reaffirm paragraph (b) of its decision 19/2 which stated that, in cases where 
conversion to HCFCs was recommended, the implementing agencies should be requested 
to provide a full explanation of the reasons why such conversion was recommended, 
together with supporting documentation that the criteria laid down by the Executive 
Committee for transitional substances had been met, and should make it clear that the 
enterprises concerned had agreed to bear the cost of subsequent conversion to non-HCFC 
substances.” 

(Decision 20/48) 
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14. Decision taken at the 26th Meeting of the Executive Committee (1998) 
 
The application of hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) in projects funded by the Multilateral Fund 
 
“The Executive Committee also noted the concerns expressed by some members of the Sub-Committee 
on Project Review and decided: 
 

(a) That the full information provided in the project document should be included in the 
project evaluation sheet; 

 
(b) That where, upon review by the Fund Secretariat, a project proposal requesting HCFC 

technology was considered to provide inadequate information justifying the choice of that 
technology, the project should be submitted for individual consideration by the Sub-
Committee on Project Review.” 

(Decision 26/26) 
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15. Decision taken at the 27th Meeting of the Executive Committee (1999) 
 
The application of hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) in projects funded by the Multilateral Fund 
 
Projects involving HCFCs 
 
“Having considered the comments and recommendations of the Sub-Committee on Project Review on 
projects involving HCFCs (UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13, paras. 9-12), the Executive Committee 
expressed its appreciation for the increased information/justification provided for the selection of HCFCs 
and noted that that was the level of information originally expected, and that at least that level was 
expected in the future; stressed to the Implementing Agencies that it considered this to be more than a 
paper exercise, and urged the Agencies to take seriously the obligations related to providing information 
on alternatives available; and decided, in recognition of Article 2F of the Montreal Protocol, to request 
that Implementing Agencies provide, for all future projects or groups of projects for HCFCs from any 
country, a letter from the Government concerned.  In the letter, the country should:  

(a) Verify that it had reviewed the specific situations involved with the project(s) as well as 
its HCFC commitments under Article 2F; 

(b) State if it had nonetheless determined that, at the present time, the projects needed to use 
HCFCs for an interim period;  

(c) State that it understood that no funding would be available for the future conversion from 
HCFCs for these companies.” 

(Decision 27/13) 

 




