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  خلفيــــة

 إلى 2007أيلول /سبتمبر الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف المعقود في XIX/6أشار المقرر  1
إدخال : XIX/6انظر المرفق األول، المقرر (لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ا من التخلص التدريجي المعّجل

مركبات الكربون (، جيم من المرفق األولىالمجموعة مواد تعلق بت على بروتوكول مونتريال تنقيحات
 التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات مختلفة لمساعدة البلدان العاملة كما يوجه المقرر اللجنة)). يةرفلوية الهيدروكلور

وتناولت اللجنة التنفيذية مسألة تمويل إزالة المواد .  على الوفاء بالجدول الزمني الجديد لإلزالة5 المادة بموجب
حين طلبت  2007تشرين الثاني /الهيدروكلوروفلوبوكربونية في اجتماعها الثالث والخمسين المعقود في نوفمبر

في االجتماع الرابع ، وتمت الموافقة عليها إعداد مبادئ توجيهية لخطط إدارة المواد الهيدروكلوروفلوبوكربونية
تثال ويقصد من خطط إدارة المواد الهيدروكلوروفلوبوكربونية وضع برنامج عمل للتمكين من االم. والخمسين

 أن يشمل في جملة  هذا البرنامجمن شأنو، 2015 عام  في المائة في10 بنسبةلخفض  ول2013للتجميد في عام 
، وإعداد االستراتيجيات، وإدخال التغييرات )حيثما تدعو الضرورة(أمور أخرى إجراء الدراسات االستقصائية 

 .المطلوبة على التشريعات، وأنشطة تحضير المشروعات، والجداول الزمنية للتنفيذ

، طلبت اللجنة الهيدروكلوروفلوبوكربونيةقطاع إنتاج المواد في زالة اإل على 5ولمساعدة بلدان المادة  2
التنفيذية إلى أمانة الصندوق في اجتماعها الثالث والخمسين أن تعّد ورقة للنظر فيها في االجتماع الخامس 

  :53/37من المقرر ) ز(والخمسين تتناول المسائل التالية المأخوذة من الفقرة 

نتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلنهج الحالي في تمويل إزالة استمرار قابلية تطبيق ا  )أ(
  وهى قابلية تقوم على أساس افتراض إغالق المصانع ؛

  
توقيت تمويل إزالة انتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نظرا لطول الزمن بين تجميد المواد   )ب (

  مع مراعاة أن إزالة االنتاج 2030ئية في  واإلزالة النها2013الهيدروكلوروفلوروكربونية في 
  وإزالة االستهالك يمكن أن يحدثا بالتزامن معا؛

  
 نظرا 22-الهيدروكلوروفلوروكربون/أهلية المصانع المزدوجة االستخدام للكلوروفلوروكربون  )ج(

لاللتزام الوارد في اتفاق إزالة انتاج الكلوروفلوروكربون بعدم السعي للحصول مجددا على 
مويل من الصندوق المتعدد األطراف إلغالق مرافق المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ت

  تستعمل البنية التحتية الموجودة الخاصة بالكلوروفلوروكربون؛
  
  تاريخ قطع األهلية لتمويل إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛  )د(
  
ج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع مراعاة الفقرة المسائل األخرى التي ترتبط بقطاع إنتا  )ه(

  .))ز(، الفقرة 53/37المقرر (أعاله ) ب(الفرعية 
  

فريق خبراء اجتماع وهي تشمل البيانات المقدمة في . وقد نظمت هذه الوثيقة وفقا للمسائل المحددة أعاله 3
، فضال عن البيانات التي 2008حزيران /نيه يو13 إلى 12قطاع اإلنتاج الذي عقد في مونتريال خالل الفترة من 

.  خاصة من المملكة المتحدةية، وهي شركة استشارSherry Consultingقدمتها مؤسسة شيري لالستشارات 
 . من أمانة الصندوقوتختتم ببعض التعليقات والتوصيات المقدمة
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وكلوروفلوروكربونية استنادا إلى تطبيق النهج الحالي في تمويل إزالة إنتاج المواد الهيدرقابلية استمرار 
 المصانعفرضيـــةإغالق 

األرجنتين، والصين، :  التالية5توجد منشآت إلنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان المادة  4
من حيث القدرة اإلنتاجية وعدد ) وتليها الهند(الصين  هي المنتجةر البلدان بأكو. وفنزويال، والمكسيك، والهند

 .انع وعدد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنتجةالمص

وهو يشمل . المبادئ التوجيهية األساسية لقطاع اإلنتاج) انظر المرفق الثاني (19/36ويمثل المقرر  5
ويقتضي هذا المقرر أن يبدي البلد . متطلبات الشروع في عملية التماس الدعم من الصندوق المتعدد األطراف

قطاع اإلنتاج بأن يطلب إلى اللجنة التنفيذية إجراء مراجعة تقنية بزالة اإلمضي قدما في المعني رغبته في ال
وتستخدم نتائج هذه المراجعة في إعداد خطة اإلزالة والنظر في خطة القطاع التي تقترحها اللجنة . لمنشآت اإلنتاج

 . والتنظيف البيئي5العاملة بموجب المادة مسائل من قبيل الصادرات إلى البلدان غير المقرر تناول يكما . التنفيذية

الخيارات ) ، المرفق الثالث6، الفقرة IV/18المقرر (ية لفئات التكاليف اإلضافية رتشمل القائمة اإلشا 6
المواد اإلغالق، أو التحويل، أو إقامة منشآت جديدة لإلحالل محل : الثالثة التالية للتمويل

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ب141وروفلوروكربون الهيدروكل

 بصفة رئيسية كعامل نفخ وال يستخدم ألي تطبيق خاص ب 141الهيدروكلوروفلوروكربون يستخدم  7
ويوجد . وإزالته عملية غير معقدة نسبيا ويمكن أن يكون اإلغالق طريقة منطقية إلزالة اإلنتاج. المواد الوسيطةب

بين بلدان لصين، وهي البلد الوحيد اقد أنتجت و. العالم في ب141لهيدروكلوروفلوروكربون ستة أو سبعة منتجين ل
  .2007 طن متري من هذه المادة في عام 87 000، ب141لهيدروكلوروفلوروكربون المنتج ل 5المادة 

 إلنتاج ب141لهيدروكلوروفلوروكربون  تحويل منشآت ا، ولو أن ذلك عالي التكلفة،ومن الممكن 8
 يتطلب ضغطا أعلى في معدات ب142-لهيدروكلوروفلوروكربونألن ا نظرا ب142-لهيدروكلوروفلوروكربونا

 في الصين تجعل تحويلها خيارا أكثر ب141-لهيدروكلوروفلوروكربونوالطريقة المصممة بها مصانع ا. التصنيع
ين كالمستهلصغار ويوجد عدد قليل من المنتجين في الصين، ولكن عدد . تكلفة من اإلغالق

 من جانب االستهالك لمواصلة توفير اضغطسبب  كبير جدا، مما قد يب141-لهيدروكلوروفلوروكربونل
 . واإلبطاء في إزالة إنتاجهب141-لهيدروكلوروفلوروكربونا

. ، قد يكون التصدي لالستهالك واإلنتاج معا أكثر فعاليةب141-لهيدروكلوروفلوروكربوناوفيما يتعلق ب 9
مما (نتاج الرغويات  إلب141-لهيدروكلوروفلوروكربونخدام ا جانب االستهالك، سوف يستلزم هذا إزالة استوفي

وعلى فرض أن .  اإلنتاجوقف جانب اإلنتاج تزويد المنتجين بحوافز لفي، بينما قد يقتضي األمر )يحّد من الطلب
 ستساعد الصين على تحقيق تجميد إنتاج المواد ب141-لهيدروكلوروفلوروكربونإزالة إنتاج ا

، يبدو من المنطقي 2015 في المائة في عام 10 والخفض بنسبة 2013بونية المقرر لعام الهيدروكلوروفلوروكر
االتفاق على  "ـويتمشى هذا مع والية األطراف ب.  أوالب141-لهيدروكلوروفلوروكربونأن يجري التعامل مع ا

ة األطراف ذات أن تعمل اللجنة التنفيذية، لدى وضع وتطبيق معايير تمويل المشاريع والبرامج، مع مراعا
االستهالك المنخفض والمنخفض جداً من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، على إيالء األولوية للمشاريع 
والبرامج التي تكون فعالة من حيث التكاليف والتي تركّز على جملة من األمور منها التخلص التدريجي أوالً من 

" القدرة العالية على استنفاد األوزون، ومراعاة الظروف الوطنيةمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ذات 
 من شأنها أن تزيد األثر ب141-لهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة المبكرة لو)). أ(11، الفقرة XIX/6المقرر (
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ن حيث قيمة قدرات استنفاد األوزون وأن تيسر إجراء الخفض في توقيت مناسب بدون البيئي إلى أقصى حد م
 . وتأثير آلية التنمية النظيفةالمواد الوسيطةاعفات المقترنة بمسألتي المض

  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

فبوصفها إحدى المواد الخاضعة للرقابة، .  مادة مزدوجة االستخداماتب142-لهيدروكلوروفلوروكربونا 10
 إلنتاج وسيطةأيضا كمادة  ب142-لهيدروكلوروفلوروكربوناويستخدم . XPSرغاوى تستخدم كعامل نفخ إلنتاج 

ويجري تشييد . ، وهو مادة كيميائية تستخدم في عدة تطبيقات صناعية)PVDF (فينيليدينات الفلوريدمتعدد 
 28 000 تبلغ 2007لصين في عام وكانت القدرة المتوافرة لدى ا. 2008مصنعين جديدين في الصين خالل عام 

 5 000 طن منها كعامل نفخ للرغاوي و23 000تخدم ، اسب142-لهيدروكلوروفلوروكربون من اطن متري
 .طةيطن لالستخدامات الوس

- لهيدروكلوروفلوروكربونليس من الواضح ما إذا كانت الشركات سترغب في تحويل اإلنتاج من ا 11
-لهيدروكلوروفلوروكربونواالستخدام االنبعاثي الرئيسي ل. ب142-لهيدروكلوروفلوروكربون إلى اب141
 ليست في كفاءة عزل XPSألن رغاوي ( ليس عرضة لزيادات كبيرة في الطلب  كعامل نفخب142

 10 كبير بالفعل كما يتبين من الفقرة ب142-لهيدروكلوروفلوروكربونا وإنتاج الصين من ).PUالبوليوريتان
 ب142-لهيدروكلوروفلوروكربوناإلى   ب141-لهيدروكلوروفلوروكربوناقدرات  تحويل هاأعاله، وال يلزم

-لهيدروكلوروفلوروكربون ا إلىب141-لهيدروكلوروفلوروكربونوأخيرا، ينتج عن تحويل ا. تاج المزيد منهإلن
ومن ثم لن يكون خيارا أ، الذي يتسم بإمكانية احترار عالمي عالية، 143 إنتاج الهيدروفلوروكربون ب142

بمراعاة احتماالت ف فيما يتعلق  الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراXIX/6مستصوبا بالنظر إلى المقرر 
 .االحترار العالمي

أما في .  أكثر من كافية5 الموجودة لدى بلدان المادة ب142-لهيدروكلوروفلوروكربونيبدو أن قدرات ا 12
وهذا .  يستخدم لعمل البلمراتب142-لهيدروكلوروفلوروكربون، فمعظم ا5البلدان غير العاملة في نطاق المادة 

 الموجود على نطاق العالم ليس لالستخدامات االنبعاثية، ولكنه ب142-دروكلوروفلوروكربونلهييعني أن معظم ا
 .ها إنتاج، وهي مادة من المتوقع أن يستمر النمو القوي فيمتعدد فلوريدات الفينيليدين لعمل وسيطةيستخدم كمادة 

الستخدام ار الطلب على ا أن يؤخذ بعين االعتبب142-لهيدروكلوروفلوروكربونوينبغي في تمويل إنتاج ا 13
وقد استهلك الطلب على متعدد . المواد الوسيطةبة فضال عن النمو المحتمل في االحتياجات من اقالخاضع للر

 على نطاق العالم ب142-لهيدروكلوروفلوروكربون طن من ا90 000 و80 000فلوريدات الفينيليدين ما بين 
وهناك مصنعان في الطريق إلى التشغيل في .  الكمية طن من هذه5 000، واستخدمت الصين 2007في عام 

 .وسيطة كمادة ب142-لهيدروكلوروفلوروكربونالصين وسوف يستخدمان ا

  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 كمادة خاضعة للرقابة معروف جيدا، فإن استخدامه 22-لهيدروكلوروفلوروكربونرغم أن استخدام ا 14
ويستخدم .  ينمو باطراد على الصعيد العالمي)PTFE (ينيثيلإبوليتترافلوروالالوسيط في إنتاج 

-لهيدروكلوروفلوروكربونومن المهم فيما يتعلق با.  في عدة استخدامات صناعية وتجاريةيثيلينإبوليتترافلوروال
ج  توزيع إلنتا1ويرد في الجدول .  أن يتم التفريق بين اإلنتاج لالستخدام الوسيط واإلنتاج لالستخدام االنبعاثي22
 . حسب االستخدام22-لهيدروكلوروفلوروكربونا
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  1الجدول 

  22-لهيدروكلوروفلوروكربوناالستخدام العالمي ل

 االستخدام االنبعاثيالسنـــة
)أطنان متريـــة(  

 االستخدام الوسيط
)أطنان متريـــة(  

2005000 420  000 264  
2006000 425  000 290  
بروتوآول التعجيل بافتراض ) 2010
)ريالمونت )

000 375  000 380  

2015000 245  000 495  
  Sherry Consultingشيري لالستشارات : المصدر

 لصنع وسيطة كمادة 22-لهيدروكلوروفلوروكربون في المائة تقريبا من استخدام ا85ويكرس ما نسبته  15
 2005 طن في عام 33 000 البوليتترافلوروإيثيلينوبلغ إنتاج الصين من . البوليتترافلوروإيثيلينمشتقّ 

 .2006 طن في عام 37 000بلــغو

الموجودة لديهم قدرة لغت البو في الصين، 22-لهيدروكلوروفلوروكربون منتجا ل19 و13ما بين ويوجد  16
وإلى جانب هذه المصانع الموجودة في الصين، هناك . 1سنة/ طن500 000ن  ما يقل قليال ع2007في عام 

 في الهند، واثنان في موقع واحد بالمكسيك، ومصنع في كل من يةوفلوروكربونهيدروكلورمواد الأربعة مصانع لل
 خارج الصين وأحد المصانع الموجودة فيها بأن تكون موجودةالمصانع اليسمح تصميم و. األرجنتين وفنزويال

 .ستخداممزدوجة اإل

، أو التحويل إلى اإلغالق:  ممكنة ثالثة خياراتهناك، 22-لهيدروكلوروفلوروكربونوإلزالة إنتاج ا 17
والخيار المفضل فيما يتعلق باألثر المالي على . المواد الوسيطةستخدام إلنتاج اال، أو 32-الهيدروفلوروكربون

، ألنه يزيل االنبعاث من اإلنتاج لالستخدامات المواد الوسيطةل إلى إنتاج تحوالصندوق المتعدد األطراف هو ال
ويترتب على ذلك . روفلوروكربون يتم تحويله بالكامل نتيجة لعملية التغذيةبة نظرا ألن الهيدروكلواقة للرالخاضع
وتشير التوقعات إلى احتمال استمرار الزيادة في الطلب على .  مسؤولية الصندوق في الوقت ذاتهالحد من

م في ، غير أن من المعلوم أيضا أن زيادة االستخداالمواد الوسيطة الستخدامات 22-لهيدروكلوروفلوروكربونا
وبعبارة . البوليتترافلوروإيثيلين المطلوب إلنتاج 22-لهيدروكلوروفلوروكربونا  محدود بنوعيةالمواد الوسيطة

 لن تباع إال كغاز للتبريد في االستخدامات الخاضعة 22-هيدروكلوروفلوروكربون من المتدنّيةنوعية أخرى، أي 
 .للرقابة

، الذي يجري 32- إلى الهيدروفلوروكربون22-ربونلهيدروكلوروفلوروكويمكن أيضا تحويل إنتاج ا 18
غير أنه، نظرا ألن الهيدروفلوروكربون منتَج قابل لالشتعال، .  أ410-مزجه بعد ذلك إلنتاج الهيدروفلوروكربون

كما أنه من غازات الدفيئة . سينطوي أي تحويل على قدر كبير من إعادة التهيئة لمعالجة المسائل المتعلقة بالسالمة
عالوة على ذلك، توجد بالفعل قدرة زائدة عن الحاجة على إنتاج .  تخضع لبروتوكول كيوتوالتي

الهيدروفلوروكربون الذي يعد سوقه محدودا للغاية نظرا ألن استخدامه مقصور على أن يشكل جزءا من المزيج 
 .ترار العالميمكانية االحإ يتسم بدرجة عالية من أ، وهو ذاته 410-الالزم لصنع الهيدروفلوروكربون

 مقارنة بخيار التحول إلى أنواع من 22-هيدروكلوروفلوروكربون إنتاج الوقفسوف يتعين النظر في  19
- أيضا تمويل تدمير الهيدروفلوروكربونالتي يثيرها هذاومن القضايا .  الذي سبقت مناقشتهالمواد الوسيطةإنتاج 

                                                 
  ).من الجهاز الحكومي لحماية البيئة( مصنعا 19و) من الخبراء (13 يتراوح العدد التقديري لمصانع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين بين 1
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وقد اعتمدت عدة مصانع . 22-هيدروكلوروفلوروكربونال من آلية التنمية النظيفة وأثره المحتمل على إزالة 23
للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين مشاريع آلية التنمية النظيفة، كما تفعل معظم البلدان األخرى المنتجة 

 ).األرجنتين، والمكسيك، والهند(لهذه المواد 

، ونتج عنه 22-هيدروكلوروفلوروكربوناج الوأشير إلى أن تمويل آلية التنمية النظيفة قد استخدم لدعم إنت 20
وكان الحافز المذكور لزيادة إنتاج . زيادة في إنتاج هذه المادة مع خفض سعرها في السوق العالمي

 أحدوهو  (23- ائتمانات آلية التنمية النظيفة من تدمير الهيدروفلوروكربونهو 22-هيدروكلوروفلوروكربونال
 في المائة من إنتاج 3الذي يمثل قرابة ، )22-هيدروكلوروفلوروكربون الالنواتج الثانوية لعملية إنتاج

 في إطار آلية التنمية النظيفة مرتبطا ويثير هذا مسألة ما إذا كان نظام االئتمانات. 22-هيدروكلوروفلوروكربونال
 منذ 22-لوروكربونهيدروكلوروفمستوى إنتاج الب وبالتالي 23-بمستويات اإلنتاج الجانبي من الهيدروفلوروكربون

، وما إذا كان قد أدى إلى زيادة مصطنعة في إنتاج 2003استحداث آلية التنمية النظيفة في عام 
 22-هيدروكلوروفلوروكربونومن شأن دراسة إنتاج ال.  وانخفاض في أسعاره22-هيدروكلوروفلوروكربونال

 22-هيدروكلوروفلوروكربونار ال وبعده أن تعطي مؤشرا لتأثيرها، مع أخذ أسع2003وأسعاره قبل عام 
 وسيطةوبسبب تعقد االستخدام كمادة .  بعين االعتبارفلوريد الهيدروجين، والكلوروفورمالمستخدم كمادة خام، و

واألثر المحتمل آللية التنمية النظيفة على إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يلزم إجراء مزيد من الدراسة 
 .المسائللهذه 

  ة حساب تكاليف اإلغالقمنهجي

يمكن تطبيق المنهجية المستخدمة لتحديد عمر المصانع في إنتاج الكلوروفلوروكربون على المواد  21
من خالل إجراء عمليات مراجعة دقيقة على المعني وينبغي التحقق من عمر المصنع . الهيدروكلوروفلوروكربونية

مثال، الصلب الكربوني في مقابل الصلب (لوجيا المستخدمة أرض الواقع لتقييم المسائل المرتبطة بنوعية التكنو
مع و). إلنفاق على الصيانة من االستثمار الرأسمالي المبدئيالنسبة المئوية ل(وسجالت الخدمة ) ر القابل للصدأغي

مفاعل الصلب الكربوني قد يلزم استبداله كل فترة تتراوح بين ثالث وأربع سنوات، فإن عمر مفاعل الصلب أن 
 .غير القابل للصدأ يبلغ سبع سنوات تقريبا ويعاد بناء بعض المصانع فعليا من خالل الصيانة كل خمس سنوات

وتتسم الشركات الجديدة التي تستخدم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا بزيادة العوائد، وقلة التسرب،  22
 في قيمة االستخدام المتبقي للبنى التحتية ومن المفيد أيضا النظر. ات عن المؤسسات األقدم عهداثوانخفاض االنبعا

 الذي قد يستخدم للمزج أو التخزين أو غير ذلك من االستخدامات 22-المقترنة بمصانع الهيدروكلوروفلوروكربون
ولمنع المزيد من إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذه المصانع، ينبغي . بعد توقف المصانع عن إنتاجه

أنه بينما قد يكون إنتاج أحد المصانع مرشحا لإلغالق، غير . المرحلة السائلة والتقطيرنظام ل ع مفاتدمير معدات
 . في الموقع لتخزين ومزج واستخدام البدائل الموجودةيمكن استخدام البنى التحتية اإلضافية

نتاج المواد  أيضا بعين االعتبار في تقييم تكاليف إغالق إيدخرتوأخذت اللجنة التنفيذية قيمة ال 23
 إلى 19/36ويشير المقرر . عالوة على ذلك، ينطوي اإلغالق أيضا على ضرورة التنظيف. الكلوروفلوروكربونية

أ أال يمثل تكلفة إضافية، ولكن ينبغي إتمامه بطريقة غير .م.ينبغي لتنظيف البيئة من آثار المنشأة المنتجة للـم "هأن
األخطار البيئية المقترنة بإغالق المصانع وتنظيف تتوقف و)). 4)(أ(، الفقرة 19/36المقرر  (".ضارة للبيئة

ذلك، قد ال يرغب بعض المنتجين في ترتبة على الرتفاع التكاليف المنظرا و. على التشريعات الوطنيةالمواقع 
 واللوازم ة البدائلجيمكن استخدامها لتخزين ومعالالتي  مباشرة في عملية التصنيع وةستخدمغير المتفكيك المعدات 

 ب 142-وفي حالة استمرار إحدى المنشآت في توفير الهيدروكلوروفلوروكربون. المستوردة
 .المفككة، قد ال يكون التمويل ضروريا لتنظيف المواقع لمواد الوسيطة ل22-والهيدروكلوروفلوروكربون
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 تصدير اإلنتاج إلى خصم التكاليف المقترنة بعنصرفي االعتبار  المبادئ التوجيهية للصندوق دخلوت 24
لكية لموقد طبقت المبادئ التوجيهية المتعلقة با. تالملكية األجنبية للمنشآ، و5التي ال تعمل في إطار المادة البلدان 

وتوجد الملكية األجنبية الوحيدة المقترنة بالمصانع .  تقديرات إنتاج الكلوروفلوروكربونإعداد األجنبية لدى
  في المائة من كويموباسيكوس49كسيك، حيث تمتلك الشركات األجنبية نسبة المزدوجة االستخدام في الم

Quimobasicos. 

 اللجنة التنفيذية 19/36، يمكّن المقرر 5المادة موجب وفيما يتعلق بالصادرات إلى البلدان غير العاملة ب 25
 2 في الصفحة 3-3 البند التي يقتضيها" ‘ المصدرةكميات المواد الكلوروفلوروكربونية’ على جمع أن توافق"من 

 لتقديم هذه على استعداد تكون البلدان عندمامن المرفق السادس بتقرير االجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية، 
التصدير المتعلقة ببيانات ال  المعنية تعتبر أن البلدانكانتالبيانات، ولكنه ال يسمح لها باإلصرار على جمعها إذا 

 )).ج(، الفقرة 19/36المقرر  (ذات طابع سري

  توقيت إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربـــونية

ولدى النظر في إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، خاصة في البلدان التي تنتج مواد  26
 ذات هيدروكلوروفلوروكربونية متعددة، ينبغي أن يوجد ضمان بأن أي إزالة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قيمة قدرات استنفاد األوزون (ب 141-القيم العالية لقدرات استنفاد األوزون، مثل الهيدروكلوروفلوروكربون
ؤدي إلى زيادة في إنتاج مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القيم األدنى لقدرات استنفاد ت، ال ينبغي أن 2)0,11

ويمكن أن يحدث هذا ألن ). 0,055رة استنفاد األوزون قيمة قد (22-األوزون، مثل الهيدروكلوروفلوروكربون
إزالة المواد المستنفدة لألوزون بموجب بروتوكول مونتريال تقاس بمجموعات المواد وليس بالمواد الكيميائية 

 .مجموعةكل الفردية داخل 

ستهالك بين إزالة اال) من سنة إلى ثالث سنوات مثال(وينبغي إيالء بعض االعتبار للتزامن الوثيق  27
وهذا من شأنه أن يساعد على تجنب الحافز السلبي الذي دفع منتجي المواد الكلوروفلوروكربونية إلى . واإلنتاج

الستفادة من األرباح التي ل ومعروض على ال الذي يطرأتناقصمقاومة اإلغالق بمجرد ارتفاع األسعار نتيجة لل
ول الزمني لبروتوكول مونتريل للحد من اإلنتاج قبل ويمكن اتخاذ بعض الخطوات قبل الجد. يدرها شح المواد

وبسبب القدرة الزائدة يوجد ما يكفي الستمرار توافر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتعامل بشكل . االستهالك
للتصدي للتجارة ) مثل تتبع المسار(وينبغي أيضا تطبيق تدابير . مالئم مع االستهالك المحلي الحتياجات الخدمة

. ة كمادة وسيط22-لهيدروكلوروفلوروكربونير المشروعة، التي ستزداد تعقيدا بسبب احتمال مواصلة إنتاج اغ
 .كمادة وسيطة 22-ويمكن أن يتجه األمر إلى زيادة الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون

  ستخدامالمصانع مزدوجـــة اإل

نية، ال ُيسمح للبلدان التي بها مصانع مزدوجة  المواد الكلوروفلوروكربونهاءبموجب االتفاقات الخاصة بإ 28
وتنص . إلزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالرجوع إلى اللجنة التنفيذية لطلب األموال ستخداماإل

لن تقدم موارد إضافية من الصندوق المتعدد األطراف "المادة الموحدة في اتفاقات الكلوروفلوروكربون على أنه 
ذات الصلة، بما فيها تطوير البنى التحتية إلنتاج البدائل، أو استيراد البدائل، أو إلغالق أي منشآت للمواد لألنشطة 

غير أنه قد توجد ". ما بعدمواد الكلوروفلوروكربونية فيلالهيدروكلوروفلوروكربونية تستخدم البنى التحتية الحالية ل
تدفع  دت إزالة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية على إنتاج الموامتعلقة بسريان تلك المادة من اتفاقاأسباب تقنية 

من حيث أما . 22- من حيث انطباقها على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونهااللجنة التنفيذية إلى إعادة النظر في

                                                 
-ب، ولكن إلى درجة أقل ألن قيمة قدرات استنفاد األوزون في الهيدروآلوروفلوروآربون142-آلوروفلوروآربون ينطبق هذا أيضا على حالة الهيدرو2

  .0,65ب هي 142
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ا ظل يمكن تمويل ذلك على أساس تكاليف إغالق اإلنتاج لالستخدامات الخاضعة للرقابة، ولكن إذفالتعويض، 
التكاليف العادية لتغطية اإلغالق بما فيها  التكاليف المحسوبة تشمل، فلن وسيطةالمصنع ينتج لالستخدامات كمادة 

 . أو استبدال العمالدتقالمفتكاليف تدمير المعدات والربح 

، )واحد(، وفنزويال )أربعة(، والهند )مصنع واحد( في األرجنتين ستخدامتوجد المصانع المزدوجة اإل 29
ويوجد مصنعان للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نفس الموقع بالمكسيك، وكالهما كان ). اثنان(والمكسيك 

مصمما ليكون مصنعا مزدوج اإلنتاج، غير أن أحدهما فقط هو الذي تلقى تمويال ألنه لم يكن الوحيد الذي سبق له 
 وسيلة مفتقرة إلى الكفاءة نسبيا لالنتقال ستخدامة اإلوتوفر المصانع المزدوج. إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية

من إنتاج الكلوروفلوروكربون إلى إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون ألن القدرة اإلنتاجية الناتجة للمواد 
ويوجد لدى الصين مصنع واحد . الهيدروكلوروفلوروكربونية نصف قدرة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية

 ولكن جميع المصانع األخرى إلنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية تم تفكيكها وبنيت مصانع جديدة مزدوج اإلنتاج،
والمصنع المزدوج اإلنتاج الوحيد سبق استخدامه إلنتاج . هيدروكلوروفلوروكربونيةالالمواد إلنتاج 

الخاصة وروكربون  الكلوروفلفي سلسلة عملياتإلنتاج ل وسوف يستخدم 2005الكلوروفلوروكربون حتى سنة 
 .22-عات والهيدروكلوروفلوروكربونلجراستعماالت أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس لب

 أن هذه المصانع مؤهلة ستخداموقد يكون من الحجج التي تساق للنظر في تمويل المصانع المزدوجة اإل 30
ية وفقا لجدول زمني معجل بناء للتعويض ألن هؤالء المنتجين مطالبون بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

 بمستويات خط األساس أن ينتجوا 2007أيلول /قبل سبتمبرفقد كان كان يمكن للمنتجين . XIX/6لى المقرر ع
 أن يقوموا 5ومنذ االجتماع التاسع عشر لألطراف، أصبح لزاما على المنتجين في بلدان المادة . 2040حتى عام 

وقد يقال . 2015 في المائة في عام 10اسهم بدءا بنسبة التخفيض البالغة باإلزالة بمعدل تدريجي من خطوط أس
 مطلوب لالستراتيجية الصناعية الوطنية في البلد المعني ألن البلدان قد 22-يضا إن الهيدروكلوروفلوروكربونأ

 . الصادرات واستخدام إمداداتها الخاصة إلى أقصى حدتكون لديها سياسات مطبقة لتقليل

  ـلهليـة للتموياء األهـتاريخ انت

في ضوء اإلنجازات التكنولوجية، عدم النظر في أي "قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع عشر  31
" 1995تموز / يوليه25مشروع لتحويل أي من القدرات المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون المقامة بعد 

 ).17/7المقرر (

وينبغي تعديل . للمصنع عادة بوصفه تاريخ تاريخ البدء في عمر المصنعوُيقبل تاريخ التشغيل المبدئي  32
 إدخال االستثمار الرأسمالي وتوقيت وهذا ينطوي علىذلك الموعد وفقا لعوامل مختلفة، كالمعدات والصيانة، 

لمصنع، وتستخدم هذه المعلومات للمساعدة في حساب العمر المتبقي ل.  في الحسبانعمليات رفع المستوى وأهميتها
 .وُيحَسب لكل مصنع على حدة

وقد استندت البدائل التي . ويمثل تاريخ انتهاء األهلية للتمويل مسألة متعلقة بالسياسات إلى حد كبير 33
ويتماشى هذا مع سياسات اللجنة . اقتُِرحت لتواريخ االنتهاء إلى حالة التكنولوجيا القائمة في تاريخ االنتهاء المقترح

ة بتواريخ االنتهاء فيما يتعلق بالمواد الكلوروفلوروكربونية وغيرها من المواد المستنفدة لألوزون التنفيذية المتعلق
، لم تكن التكنولوجيا البديلة للمواد 1995وفي عام . غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .لغايةالهيدروكلوروفلوروكربونية قد تطورت بالشكل الكافي وكانت البدائل المتاحة محدودة ل

 من البدائل الصالحة للمواد 2008وأشار الخبراء الذين استشارتهم األمانة إلى أن المتاح في عام  34
الهيدروكلوروفلوروكربونية الجاري إنتاجها ما زال ال يكفي لتلبية الطلب حتى في البلدان غير العاملة بموجب 

وقد توجد . 2008بتحويل البلدان النامية في عام أدنى من أن يسمح ، ومن ثم فإن مستوى توافرها ما زال 5المادة 
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 وأ حاليا، وهو عامل نفخ بديل 245-نتاج الهيدروفلوروكربونإلمشكلة تتعلق بعدم كفاية القدرات العالمية 
وبصفة خاصة، يوجد أيضا نقص في توافر البدائل لخدمة سوق . ب141-للهيدروكلوروفلوروكربون
لحصول على في اصعوبة  وجود لحتمالجوانب األخرى الجديرة بالنظر اومن ا. 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

بسبب عدم االحتفاظ بالسجالت، وكلما  2007قبل عام  قطع األهليةمعلومات كافية عن المراجعة لتحديد تاريخ 
 . كلما ازدادت صعوبة الحصول على البيانات ذات الصلةأسبق القطعكان تاريخ 

  ق المبكر وخيارات تمويل الكربونحوافر اإلغال: ةمسائل إضافيـ

اإلسراع لمصانع التي ترغب في لمبكر للتعويض الوفيما يتعلق بالتمويل، من المهم اعتماد صيغة  35
وبخالف المواد .  بزيادة الحوافز لها عن التي ترغب في انتظار اإلغالق في المستقبلوذلكل تحويالب

فإن إلى إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، منها تحول الكلوروفلوروكربونية التي يمكن لمعظم المنتجين ال
، ومن يتعرضوا لإلفالسمعظم منتجي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدامات الخاضعة للرقابة يمكن أن 

لذي المحتمل أن يكون كبار المنتجين هم القادرون على القيام باالستثمارات الضرورية للبقاء في سوق المشتقات ا
 . من نوعية أفضليتطلب مواد هيدروكلوروفلوروكربونية

 الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف قد تتاح فرصة لتوفير تمويل إضافي XIX/6وبسبب المقرر  36
. مرتبط بالمناخ بدعم من الصندوق المتعدد األطراف إلغالق منشآت إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

استثمار المناخ، التي ستمول بمستوى ، يعد البنك الدولي نهجا من هذا القبيل من خالل صناديق وعلى سبيل المثال
 . باليين دوالر أمريكي لدعم التكنولوجيا النظيفة والمبادرات االستراتيجية5,5

ان لتخفيف من انبعاثات غاز الدفيئة في البلدالتمويل حاليا وآلية التنمية النظيفة من المصادر الرئيسية  37
وفي الوقت الحاضر، تصرف االئتمانات لمنتجي المواد ). انظر المرفق الثالث لالطالع على وصف موجز(النامية 

الفعلي نتاج باإل مقارنة غير المنبعث 23-الهيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى كمية الهيدروفلوروكربون
انبعاثات  في المائة تصدر عنه 2,9نسبته ى وصوال إلى حد أقص عمال بخط أساس 22-لهيدروكلوروفلوروكربونل

، عالوة 22-، يفرض حد أعلى إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونوعلى هذا األساس. 23-الهيدروفلوروكربون
 كمنتج 23- الذي ينتج عنه الهيدروفلوروكربون22- في المائة من حجم الهيدروكلوروفلوروكربون2,9على نسبة 

 .ثانوي

 22-مدى تأثير آلية التنمية النظيفة على سوق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونوكما ذكر أعاله، فإن  38
واستنادا إلى البيانات المقدمة من . يتوقف على ما إذا كان ُينظر إلى السوق على أنه مدفوع بالطلب أو بالعرض

 متوسط ، يستند المنظور المدفوع بالطلب إلى أنه بينما انخفضWakim and Associatesواكيم وشركاه 
 ويتمثل المنظور 2004.3د ارتفع السعر منذ عام فق، 2004 إلى عام 2001واردات الواليات المتحدة من عام 

المدفوع بالعرض في أن ائتمانات آلية التنمية النظيفة يمكن أن توفر حافزا للبدء في اإلنتاج واالستمرار فيه ألن 
انضمت عدة مصانع إنتاج جديدة وقد . 22-وكلوروفلوروكربونتلقي االئتمانات أكثر ربحا للمنشآت من بيع الهيدر

 بالفعل على ائتمانات آلية التنمية 22- وحصل كثير من منتجي الهيدروكلوروفلوروكربون2001إليها منذ عام 
تسعة مصانع من (والصين ) أربعة مصانع(ومن بين هؤالء المصانع في األرجنتين والمكسيك والهند . النظيفة
 أن تكون جديدة ومبنية إلنتاج يرجحوفيما يتعلق بالقدرات التي ال تحصل على ائتمانات، فهذه  4).عا مصن13أصل 

 .وسيطة كمادة 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
  .2006 و2005 بدرجة آبيرة إلى زيادة في تكلفة الكلوروفورم، ولكن الزيادات آانت أقل تأثرا بالكلوروفورم في عامي 2004 تعزى الزيادة في عام 3
من الجهاز الحكومي لحماية ( مصنعا 19و) من الخبراء( مصنعا 13 في الصين بين الهيدروآلوروفلوروآربونيةدد التقديري لمصانع المواد  يتراوح الع4

  . مصنعا19 وليس 13والمعلومات المتعلقة بالمصانع الحاصلة على ائتمانات آلية التنمية النظيفة مبنية على مجموع ). البيئة
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ي مدى سيوجد أوليس من الواضح إلى . ويحيط كثير من عدم اليقين بعملية آلية التنميةالنظيفة ومستقبلها 39
 عن طريق آلية التنمية النظيفة خالل فترة االلتزام 23-روكلوروفلوروكربونمزيد من أنشطة التخفيف من الهيد

 ائتمانات تمتد توجد لدى عقود أخرىلعقود حّل موعد تجديدها، في حين عالوة على ذلك، بعض ا. إن وِجدالحالية 
ية التنمية وقد يكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات من مسؤولي آل. 2016 أو حتى 2012حتى عام 

 .فرعي المعني بقطاع اإلنتاج مزيدا من المناقشاتإلجراء الفريق الالنظيفة تمهيدا 

، الذي قد يشكل وق شيكاغو لتبادل حقوق االنبعاثات الكربونيةويتضمن المرفق الرابع وصفا موجزا لس 40
 .مصدرا إضافيا لتمويل إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

  اتتعليقـ

 من البلدان أن تطلب إلى اللجنةالتنفيذية إجراء المراجعات التقنية ومعالجة المسائل 19/36  المقررقتضيي 41
 .وقد نجح هذا النظام بدرجة كبيرة بالنسبة التفاقات قطاع اإلنتاج القائمة. المرتبطة بالتنظيف البيئي والصادرات

افية وُوِجد أن اإلزالة في قطاع وقد نِظر في الخيارات بموجب القائمة اإلرشادية لفئات التكاليف اإلض 42
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون يمكن تمويلها على أساس تكاليف إغالق اإلنتاج كما حدث مع قطاع 

 .الكلوروفلوروكربون

زالة المواد الكلوروفلوروكربونية إذا إويمكن أن تزيد فعالية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن  43
غير أنه يلزم معالجة إزالة إنتاج . هالهيدروكلوروفلوروكربون مع إزالة استهالكتزامنت إزالة إنتاج 

قيم قدرات استنفاد وهذا ألن . الهيدروكلوروفلوروكربون بشكل مختلف عن إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
، 22-نب أعلى منها في الهيدروكلوروفلوروكربو142 و ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونون لكل من وزاأل

 .22-ولتجنب أي زيادة في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

وقد نتجت عن إزالة الكلوروفلوروكربون مفارقة تتمثل في أن المصانع التي كانت أسبق إلى اإلزالة تلقت  44
بعد، ولكن التي أزالت الحقا أمكنها أن  يل التي حصلت عليها المصانع التي قامت بها فيماونفس مستويات التم

 اللجنة ىوتجنبا لذلك، قد تر. ح من شّح المواد الكلوروفلوروكربونية الناتج عن اإلغالق المبكر لبعض المصانعترب
 .مداوالتها المقبلة منح حوافز لمن يقررون التبكير باإلزالة بدال ممن يقررون اإلزالة فيما بعدالتنفيذية في 

كلوروفلوروكربونية في إنتاج هذه المواد كمواد من المحتمل أن تستمر عدة مصانع إلنتاج المواد الهيدرو 45
ولضمان عدم تحويل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية . ة بعد إغالق إنتاجها لالستخدامات الخاضعة للرقابةوسيط

 إلى استخدامات خاضعة للرقابة بعد إغالق اإلنتاج لهذه األغراض، ينبغي أن تشمل اتفاقات وسيطةالمنتجة كمواد 
 .نتاج نظما قوية للرصد على غرار النظم المستخدمة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةقطاع اإل

 ستخداموقد قررت اللجنة التنفيذية النظر في مسألة الشرط المفروض على تمويل المصانع المزدوجة اإل 46
آت إنتاج المواد الذي يستبعد تحديدا هذا التمويل لمنشالمحدد في اتفاقات إزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون 

وقد أشارت . ونية التي سبق لها الحصول على مساعدة من الصندوق المتعدد األطرافالهيدروكلوروفلوروكرب
أيلول / إلى أن تلك االتفاقات أبِرمت قبل الجداول الزمنية المعّجلة لإلزالة المتفق عليها في سبتمبر5بلدان المادة 

يدروكلوروفلوروكربونية أن يستمروا في اإلنتاج بمستويات خط األساس  عندما كان يمكن لمنتجي المواد اله2007
 .2040حتى عام 

 في سياق المناقشات التي أجرتها بشأن قطع األهليةوافقت اللجنة التنفيذية كذلك على النظر في تاريخ  47
 .لمواعيدوفي هذا السياق، تقترح الورقة أن يراعى مدى توافر البدائل لدى تحديد هذه ا. قطاع اإلنتاج
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يتلقى عدة منتجين للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أيضا ائتمانات في مقابل ما يبذلون من جهود  48
وهذه االئتمانات أقيم من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون الناتج . 23-للتخفيف من انبعاثات الهيدروفلوروكربون

يكون لمبادلة ائتمانات الكربون عن طريق آلية وقد . مما يجعل من الصعب توفير حافز إلغالق منشآت اإلنتاج
التنمية النظيفة وغيرها من اآلليات تأثير على توقيت إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون لالستخدامات الخاضعة 

أمانة مسؤولي الحصول على مزيد من المعلومات عن آلية التنمية النظيفة من للقيام بهذا التقييم للرقابة وقد يلزم 
 .فاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخات

  

  اتتوصيـ

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي

قطاع إنتاج فيما يتعلق ب 19/36من المقرر ) د(إلى ) أ(اإلبقاء على الفقرات من   ) أ(
  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

الملكية األجنبية وتصدير مكونات مواصلة حساب تكاليف اإلنتاج على أساس اإلغالق مع أخذ   )ب (
  بعين االعتبار؛5المرافق الجاري إغالقها إلى البلدان غير العاملة في إطار المادة 

االستهالك كجزء من أول خطة إلدارة إزالة /إزالة متزامنة لإلنتاج  طلباتالتشجيع على تقديم  )ج(
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

  مبكرة لمنشآت اإلنتاج؛منح حوافز لإلزالة ال  )د(

المستخدم اشتراط إقامة نظام قوي للرصد خالل فترة المراقبة مع استخدام نظام تقارير التحقق   )ه(
 ولكنها تستمر في إنتاج إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية لرصد المنشآت التي تتلقى تمويالفي 

  ؛طةالمواد الوسيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الستخدامات 

  :مسألتي  )و(

  ؛اإلنهاءتواريخ   )1(

  ؛ستخدامالمصانع المزدوجة اإل  )2(

توجيه الدعوة لممثلي أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ التي تتعامل مع   )ز(
لومات آلية التنمية النظيفة إلى االجتماع القادم للفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج لتزويدها بالمع

.عن عملية آلية التنمية النظيفة وعالقتها بإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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DECISION XIX/6 
 

ADJUSTMENTS TO THE MONTREAL PROTOCOL WITH REGARD TO ANNEX C, 
GROUP I, SUBSTANCES (HYDROCHLOROFLUOROCARBONS 

(DECISION XIX/6 (2007)) 
 
“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,5 on the basis of the following: 
 

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; 

                                                 
5 UNEP/OzL.Pro.19/7. 
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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 

Article2F 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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Annex II 
 

DECISION 19/36 OF THE 19TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
 

 
“AGENDA ITEM 16:  REPORT OF THE SECOND MEETING OF THE EXPERT 
GROUP ON THE PRODUCTION OF SUBSTITUTES FOR ODS 
 
1. The Chief Officer introduced UNEP/OzL.Pro/ExCom/19/59, which was the report 
of the Production Sector Expert Group and reflected the opinions of the members of that 
Group.  In addition to the experts commissioned by the Secretariat, both Article 5 and 
non-Article 5 countries had been represented at the Group’s Second Meeting, with each 
group of countries being represented by two members.  However, the country 
representatives had not reviewed the Report, which had been prepared by the Expert 
Group itself.  Particular attention was called to paragraph 28, which summarized the 
results of the Group’s discussions into two categories:  Category 1, Recommendations for 
a possible decision by the Executive Committee; and Category 2, Guidance required from 
the Executive Committee. 

2. Following a discussion of several issues, the Executive Committee decided: 

(a) That: 

(i) Each Article 5 producer country should complete the Preliminary 
Data on the Production Sector form in Annex VI to the present 
report and submit it to the Fund Secretariat by 31 December 1996; 

(ii) The Article 5 producer country should inform the Executive 
Committee eight months before it is ready to submit its sector 
phase-out plan according to the format provided in Annex VII to 
the present report.  The Executive Committee should commission a 
technical audit of the production sector of the country concerned in 
conjunction with the preparation of the sector plan.  This will 
enable the results of the technical audit to be incorporated into the 
sector plan and serve as a reference point for reviewing the sector 
plan.  The Executive Committee should approve funding for the 
preparation of the sector plan and the technical audit; 

(iii) The technical audit should follow the terms of reference provided 
in Annex VIII to the present report and include a detailed 
questionnaire/check-list to be developed prior to the 
commencement of the audit; 

(iv) The technical audit should be conducted by a combined team of 
local and international experts; 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45 
Annex II 

 

 2

(v) Pending the completion of sector plans, the Executive Committee 
should focus on closure projects which could be considered 
according to interim guidelines with the understanding that 
guidelines on other types of projects, e.g. conversions and erecting 
ODS substitutes production, should be developed at a later date; 

(vi) In general, the cost of dismantling the old plant should be offset by 
the scrap value of the old plant.  However, this should be examined 
on a case-by-basis; 

(vii) The environmental clean-up of the ODS-producing facility should 
not constitute an incremental cost; however, it should be done in an 
environmentally responsible manner; 

(l) To approve the formats for preliminary data on the production sector and 
the form for the sector phase-out plan, included in Annexes VI-VII to the 
present report; 

(m) To approve the collection of  “Quantities of exported CFCs”  called for in 
item 3.3 on page 2 of Annex VI to the present report, where countries 
were willing to provide such data, but not to insist on collection if 
countries regarded the export data as confidential; 

(n) To approve the collection of data on “Total employees per CFC plant” 
called for in table 4.1 on page 4 of Annex VI to the present report; and 

 
(o) To appoint a subgroup composed of the representatives of Australia, 

Chile, India, Philippines, the United Kingdom and the United States to 
study the non-approved parts of the report on the day prior to the next 
meeting of the Open-ended Working Group in Geneva, and submit a 
revised document to the Twentieth Meeting of the Executive Committee. 

(Decision 19/36)”  
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Annex III 
 

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) 
 
1. Reducing HFC-23 emissions is worth thousands of carbon credits and the 
destruction of HFC-23, in order to obtain the credits under the CDM, is a relatively cheap 
process. The former HFC-23 emitters (i.e., HCFC-22 producers) can largely compensate 
the cash costs of HCFC22 production (subject to RM costs, which have latterly increased 
hugely) by using CDM credits. Not all of the production of each producer is entitled to 
CDM benefits but in general it represents a large commercial advantage versus non-
beneficiaries, including of course all producers in Article 2 countries. In 2007, almost 
30% of the projects in the CDM pipeline were for destroying HFC-23. 

2. China is currently the world leader in CDM supply with a 73% of market share in 
terms of 2007 transacted volume (compared to 54% market share in 2006). It is also the 
destination of choice for buyers of credits. Implementing these CDM projects provides 
China with significant resources. With the help of the World Bank, China has created a 
Clean Development Fund which retains 65% of all HFC-23 revenues and, according to 
the Bank, the Chinese authorities will use these resources for investment in clean 
development projects focused on climate change. According to one study compliance 
costs are high. Payments to refrigerant manufacturers, the Chinese government (which 
heavily taxes the CDM projects), and to carbon market investors by governments and 
compliance buyers have been estimated to be, in the end, approximately €4.7 billion, 
while estimated costs of abatement are likely less than €100 million. 

3. As of April 2008, the CDM Executive Board had issued almost 130 million 
CERs, in response to slightly less than 550 individual requests for issuance. These 
issuances occurred over a period of approximately 2 years. Almost half of the CERs 
come from 11 HFC-23 reduction projects that request large blocks of credits every six 
weeks to two months. The remainder originated from a larger number of smaller projects. 
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Annex IV 
 

CHICAGO CLIMATE EXCHANGE (CCX) 
 
1. CCX is a self-regulating exchange that administers a voluntary, legally binding program 
for reducing and trading greenhouse gas (GHG) emissions in North America, with limited 
participation of Offset Providers from Brazil as well as in North America. It was conceived as a 
market-based solution to reducing GHG emissions. Members of the CCX make a voluntary but 
legally binding commitment to reduce GHG emissions. The CCX facilitates the trading of GHG 
allowances 

2. Companies, universities and municipalities make up the membership. They join 
voluntarily and commit to GHG reductions. By the end of Phase I (Dec. 06) all members will 
have reduced direct emissions 4% below a baseline period of 1998-2001. Phase II, which extends 
the CCX reduction program through 2010, will require all Members to ultimately reduce GHG 
emissions 6% below baseline.  

3. Those members that reduce their emissions below the required level can sell surplus 
emission allowances on the exchange or bank them. A member that cannot achieve the reduction 
target internally can meet its compliance commitment by purchasing emission allowances 
through CCX’s electronic trading platform from other CCX Members that reduce their emissions 
beyond the reduction target, or purchase project-based offsets. Eligible offsets can come from 
methane collection and carbon sequestration projects. 

4. Basically, each member has three options for achieving their annual compliance: 

• Achieve their emission reductions internally at the facilities owned by the CCX 
Members. This option, which accounts for a large majority of verified emission 
reductions and annual compliance realized in CCX, can be achieved through fuel 
switching, energy efficiency improvements and managerial changes. 

• Purchase extra emission reductions in the form of tradable “allowances”, from 
other committed CCX Members who have reduced their own emissions by more 
than the annual CCX reduction requirement. 

• Purchase “offsets” from CCX emission reduction projects that conform to CCX 
rules and are independently verified by a CCX-approved verifier. Initial CCX 
eligible offset projects include, inter alia: landfill and agricultural methane 
destruction; sequestration in reforestation and agricultural soil projects; energy, 
methane, forestry projects in Brazil. 

 
5. In the US, membership of the CCX grew from 127 members in January 2006 to 
237 members by the end of the year. The driving forces to join the CCX have been to achieve a 
competitive edge, enhanced brand, reduced costs and encouraged innovation.  

6. The instrument traded is a Carbon Financial Instrument (CFI). CFI contracts are 
comprised of Exchange Allowances and Exchange Offsets. Allowances are issued to emitting 
Members in accordance with the Baseline and CCX Emission Reduction Schedule. Offsets are 
generated by qualifying offset projects. One CFI is equal to 100. 

----- 
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