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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمـــاع الثاني و الســتون
مونتلاير 92 ،نوفمبر/تشرين الثاني –  3ديسمبر/كانون األول 9202

إضافة
مقترحات مشروعات :إندونيسيا
تصدر هذه الوثٌقة إلضافة نص إلى الجزء المعنون "تعلٌقات األمانة وتوصٌاتها":


إضافة الفقرات التالٌة إلى القسم  – 1وثٌقة خطة إدارة إزالة المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة:

( 55مكررا) -بعد إرسال الوثاائق إلاى ضاضااء اللجناة التنفٌذٌاةل واصالت األماناة مناقإاة خطاة إدارة إزالاة الماواد
الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة إلندونٌسٌا وخطط اإلزالة للقطااات الفراٌة الواردة فٌها .وبالنظر إلى التوزٌع القطاااً
للماااااااواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌاااااااة فاااااااً إندونٌساااااااٌال اقتر ااااااات األماناااااااة ضناااااااه ٌمكااااااان إزالاااااااة اساااااااتهال
الهٌدروكلوروفلوروكربون141-ب بالكامل فً إندونٌسٌا (ضي  59595طن متري مستخدم فً قطاع تصانٌع الرؼااو
و 41395طن متري مستخدم فً تصنٌع معدات التبرٌاد التجارٌاة والصانااٌة) خاالل تنفٌاذ المر لاة األولاى مان خطاة
إدارة إزالة المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة .كما اقترح تنفٌاذ اادد قلٌال مان األنإاطة فاً قطااع خدماة التبرٌاد مان
ضجاال جملااة ضمااور ماان بٌنهااا اسااتمرار بااراما التاادرٌب وإصاادار الإااهادات لتقنٌااً خدمااة التبرٌااد وإاااداد معاااٌٌر تقنٌااة
للمنتجات وإجراء استعراض تقنً وتكٌٌؾ ؼازات التبرٌد البدٌلة للظروؾ الم لٌة ورفع الواً وبناء القادرات وداام
السٌاسات العامة واللوائح والرصد واإلبالغ.
ولد استجابته القتراح األمانةل ضإار الٌوئندٌبًل بوصفة الوكالة المنفاذة الرئٌساٌةل إلاى ضن
( 55مكررا ثانٌا)-
كومة إندونٌسٌا وضص اب المصل ة الوطنٌٌن والوكاالت التً ضادت بالتإار االستراتٌجٌة الإااملة وماا ٌارتبط بهاا
من اناصر خطة البلد المتعلقة بإدارة إزالة المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌةل اساتنتجت ضناه ال ٌمكان ت قٌاق ضهاداؾ
االمتثال لعاامً  3513و 3515مان خاالل إزالاة الهٌادروكلوروفلوروكربون141-ب و اده .وهناا اجاة ضٌضاا إلاً
معالجة استهال الهٌدروكلوروفلوروكربون– 33فً مر لة مبكرةل وإال فاإن النماو السارٌع الساتخدام هاذه الماادة فاً
قطااً التصنٌع والخدمة سٌم و التخفٌضات التً تت قق مان خاالل الهٌادروكلوروفلوروكربون141-ب .وبماا ٌتساق
مع توجٌهاات اللجناة التنفٌذٌاةل اددت كوماة إندونٌساٌا بالفعال ضولوٌاتهاا بإزالاة الهٌادروكلوروفلوروكربون141-ب.
ومن إجمالً استهال فً اام  3559قادره  135طناا مان قادرات اساتنفاد لاووزون مان الهٌادروكلوروفلوروكربون-
141بل سٌتم إزالة  95طنا من قدرات استنفاد األوزون ب لول ااام  .3515وفاً قطااع الرؼااو ل ساٌتم ت وٌال 36
من ضصل  73مؤسسة إلى تكنولوجٌات منخفضة إمكانٌة اال تارار العاالمً .وتعتبار المؤسساات المتبقٌاة الباالػ ااددها
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفٌذٌة للصندوق المتعدد األطراؾ لتنفٌذ بروتوكول مونتلاير
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفٌذٌة بعد صدورها.
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 47من المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة ال جام ذات اساتهال مانخفض جادا التاً ٌمكان ضن ٌتااح لهاا بادائل منخفضاة
إمكانٌة اال ترار العالمً تكون ناضجة وفعالة من ٌث التكالٌؾ خالل السنتٌن ضو الثالث سنوات القادمة .وباإلضاافة
إلى ذل ل وبما ٌتسق مع المقرر  6/19لت قٌاق ضقصاى المناافع المناخٌاة مان إزالاة الماواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌاة
وبمااا ٌتسااق مااع األهااداؾ الوطنٌااة الطواٌااة إلندونٌسااٌا بإااأن خفااض انبعاثااات ثااانً ضكسااٌد الكربااونل ترٌااد ال كومااة
وضص اب المصل ة تجنب انتإار األجهزة التً ت عمل بؽاازات تبرٌاد مرتفعاة إمكانٌاة اال تارار العاالمًل وفاً الوقات
نفسه تإجٌع فعالٌة الطاقة فً األجهزة والمعدات والمبانً .ولن تؤدي معالجاة اساتهال الهٌادروكلوروفلوروكربون–
 33فااااً مر لااااة مبكاااارةل بااااالتزامن مااااع اللااااوائح المسااااتهدفةل إلااااً مراقبااااة زٌااااادة ااااادد المعاااادات القائمااااة الااااى
الهٌاادروكلوروفلوروكربون– 33ف ساابل باال سااتكون ضٌضااا ضكثاار فعالٌااة ماان ٌااث التكااالٌؾ لعملٌااات ت وٌاال تصاانٌع
المعدات (بدال من تركها للمستقبل) فضال ان خفض تكالٌؾ معالجة قطاع الخدمة بعد اام .3515
وفٌماااا ٌتعلاااق بكااال مااان قطاااااً تصااانٌع ضجهااازة تكٌٌاااؾ الهاااواء ومعااادات التبرٌااادل ضإاااار
( 55مكررا ثالثا)-
الٌوئندٌبً إلى ضنه اضط لع بمإاورات مكثفة بٌن مصنعً الكباسات ومصنعً ضجهازة تكٌٌاؾ الهاواء ومعادات التبرٌاد.
وضكد مصنعو الكباسات ضن كباسات مالئمة ستكون متا ة لؽازات التبرٌد البدٌلة المختارة.
إضافة الفقرة التالٌة إلى القسم  – 3الخطاة القطااٌاة إلزالاة الهٌادروكلوروفلوروكربون فاً قطااع الرؼااو

(البن الدولً) ومإروع مظلً إلزالة المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً ضربع إركات للرؼاو (الٌونٌدو):
( 58مكررا) -وفٌما ٌتعلق بإدخال تكنولوجٌا فورمات المٌثٌل؛ فً ٌن تستخدم هذه التكنولوجٌا فاً بلادان ضخار ل
فإنها ال تعتبر تى اآلن ناضجة فً منطقة آسٌا والم ٌط الهادئل ضساسا لعدم وجود بنٌة ت تٌة بماا فاً ذلا ل المساائل
المتعلقة بالتورٌاد .ومان الصاعب اآلن إاراء نظام فورماات المٌثٌال ساابقة الخلاط بساعر مناسابل نظارا لطاول دورات
الإراء و االت ادم الٌقٌنل خاصة بالنسبة للمؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة ال جم .وال توفر ضي إركة م لٌاة معنٌاة
بالنظم فً إندونٌسٌا مثل هاذه الانظم .ومان المتوقاع ضن تصابح هاذه التكنولوجٌاال والتكنولوجٌاات األخار القائماة الاى
التركٌبات األلٌافاتٌة (ضي المٌثالٌل)ل متا ة بسعر معقول فً المستقبل .ؼٌر ضنه من المتوقاع ضن ٌساتؽرق إنإااء سلسالة
التورٌد المطلوبة والإؤون اللوجٌستٌة والبنٌة الت تٌة لهذه التكنولوجٌا فً إندونٌسٌا ن و سنتٌن .وباإلضاافة إلاى ذلا ل
فإن التكاالٌؾ المقتر اة إلدخاال هاذه التكنولوجٌاا لام تأخاذ فاً ال سابان ضي زٌاادة فاً كثافاة الرؼااو التاً ٌاتم نفخهاا
بفورماات المٌثٌال ضو متطلبااات الساالمة الم تملااة نتٌجاة قابلٌااة فورماات المٌثٌال الااى االإاتعال .والااى هاذا األسااا ل
استنتا ضص اب المصل ة ضنه ال ٌمكن إدخال هذه التكنولوجٌا فورال لتمكٌن ت قٌق التخفٌضات المطلوباة فاً اساتهال
المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة لالمتثال ألهداؾ اامً  3513و.3515
إضافة الفقرات التالٌة إلاى القسام  – 3الخطاة القطااٌاة إلزالاة الهٌادروكلوروفلوروكربون فاً قطااع تكٌٌاؾ

الهواء (الٌوئندٌبً):
( 63مكررا)  -وبعد إاداد الوثٌقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/35ل اساتلمت األماناة معلوماات إضاافٌة بإاأن
الخطااة القطااٌااة إلزالااة المااواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌااة فااً قطاااع تكٌٌااؾ الهااواء .وٌت األؾ هااذا القطاااع ماان 31
مؤسسة مؤهلةل منها مؤسسةل وهً بً تً باناسونٌ ؼوبلل تمتل  65فاً المائاة منهاا إ اد البلادان ؼٌار المدرجاة
فً المادة  .5ومان باٌن المؤسساات المتبقٌاةل تتنااول ضرباع مؤسساات بصاورة فردٌاةل وهاً فاتاساارانا مااكمور وؼٌتاا
ماندٌري طٌهنٌ وإندوستري طاطا ضودارا ومٌتروبولٌتان باٌوطاماا؛ وٌتاراوح اساتهال هاذه المؤسساات ماا باٌن 998
و 79طنا مترٌا ( 5954إلى  493طن من قدرات استنفاد األوزون) فً السنة .وٌتم تنااول مجموااة ضخار مكوناة مان
 16مؤسسااة فااً نهااا مظلااً وٌبلااػ كاال اسااتهالكها مجتمعااة  33396طاان متااري ( 13985طاان ماان قاادرات اسااتنفاد
األوزون) من الهٌدروكلوروفلوروكربون– 33فً السنة.
وست ول إركة بً تً باناسونٌ ؼوبل فضال اان  16مؤسساة ضخار فاً الانها المظلاً
( 63مكررا ثانٌا)-
استهالكها البالػ مجموااه  41796طان متاري ( 5395طان مان قادرات اساتنفاد األوزون) إلاى الهٌادروفلوروكربون–
415ض .وسٌتم ت وٌل المؤسسات األربع التً تتناول بصورة فردٌةل والتً ٌبلػ مجموع استهالكها  16991طان متاري
( 993طاان ماان قاادرات اسااتنفاد األوزون) ماان الهٌاادروكلوروفلوروكربون– 33إلااى الهٌاادروفلوروكربون– 33كؽاااز
تبرٌاااد بااادٌل .وضفااااد الٌوئنااادٌبً بأناااه فاااً االجتماااااات المنعقااادة ماااع ماااوردي المكونااااتل ضإاااٌر إلاااى ضن مكوناااات
الهٌاادروفلوروكربون– 33فااً إندونٌسااٌا سااتكون متا ااة فااً الوقاات المناسااب لتنفٌااذ المإااروع .وقاادم الٌوئناادٌبً قائمااة
2
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بمعدات خط األسا والتؽٌرات والتعدٌالت المطلوباة الاى المعادات مان ضجال تمكاٌن الإاركات مان اساتخدام ؼاازات
تبرٌد ؼٌار الماواد المساتنفدة لاووزون .كماا ضن املٌاة ت دٌاد التكاالٌؾ اإلضاافٌة والمناقإاات المتعلقاة بهاا للت اوٌالت
ضخذت فً ال سبان معدات خط األسا لهذه الإركاتل وخصائص ؼازات التبرٌد المختلفاةل وال ساٌما االخاتالؾ باٌن
البدائل مان ٌاث ماد القابلٌاة الاى االإاتعالل ووفاورات التكاالٌؾ فاً اادة بناود تتعلاق بالتادرٌب والمسااادة التقنٌاة
نتٌجة معالجة ادد كبٌر من المؤسسات فً نف الوقت .وٌإتمل طلب الت وٌل لإركة باً تاً باناساونٌ ؼوبال الاى
ت وٌل المباادالت ال رارٌاةل وهاً مساألة تنااقا فاً اجتمااع اللجناة التنفٌذٌاة هاذا ت ات البناد  8مان جادول األاماال.
وتصاال التكااالٌؾ اإلضااافٌة ذات الصاالة إلااى  53 855دوالر ضمرٌكااً إذا وجااد ضن تصاانٌع المبااادل ال ااراري مؤهاال.
وكانت تكالٌؾ التإاؽٌل اإلضاافٌة لإاركة باناساونٌ ؼوبال مقٌادة بالعتباة البالؽاة  693دوالر ضمرٌكاً لكال كٌلاوؼرام.
وتصل تكالٌؾ التإؽٌل اإلضافٌة للمؤسسات األخار إلاى  1947دوالر ضمرٌكاً لكال كٌلاوؼرام فاً المتوساط بالنسابة
للمؤسسااات األربااع متوسااطة ال جاام و 4.59دوالر ضمرٌكااً لكاال كٌلااوؼرام للمؤسسااات الصااؽٌرة البااالػ اااددها 16
مؤسسة .كما تإتمل مٌزانٌة إزالة القطاع الى دام تقنً لهذا القطاع.
وتاارد فااً الجاادول  11تكااالٌؾ الخطااة القطااٌااة لةزالااةل التااً تبلااػ فعالٌتهااا ماان ٌااث
( 63مكررا ثالثا)-
التكالٌؾ  8989دوالر ضمرٌكً فً الة ادم ضخذ الملكٌة األجنبٌة لإركة بً تً باناسونٌ ؼوبل فً ال سابان و7959
دوالر ضمرٌكً إذا ضخذت فً ال سبان .وإذا قررت اللجنة التنفٌذٌة ت ات البناد  8مان جادول األاماال ضن تماول ت وٌال
تصاانٌع المبااادالت ال رارٌااةل سااوؾ تزٌااد الفعالٌااة ماان ٌااث التكااالٌؾ إلااى مسااتو قاادره  7968دوالر ضمرٌكااً لكاال
كٌلوؼرام مزال من الهٌدروكلوروفلوروكربون–.33
الجدول -00

تكاليف الخطة القطاعية لتكييف الهواء في إندونيسيا

الرقم

البند

تكاليف
التحويل
اإلضافية
(دوالر
أمريكي)

المبلغ المطلوب
لتحويل
المبادالت
الحرارية
(دوالر أمريكي)

تكاليف
التشغيل
اإلضافية
(دوالر
أمريكي)

المجموع
(دوالر
أمريكي)

التمويل
(دوالر
أمريكي)

*313,500
1,571,500
968,000
2,853,000

1,161,342
248,416
954,800
2,364,558

1,474,842
1,819,916
1,922,800
5,217,558

589,937
1,819,916
1,922,800
4,332,653

+ 52,800

120,000
120,000

0
0

120,000
120,000

120,000
120,000
4,452,653

4,505,453

7.59

586.8
7.68

استثماري
1
تكٌٌؾ الهواء المنزلً (باناسونٌ )
2
تكٌٌؾ الهواء التجاري ( 4مؤسسات)
تكٌٌؾ الهواء التجاري ( 16مؤسسة)
3
المجموع الفرعي

+ 52,800

غير استثماري
1
الدام التقنً للقطاع
المجموع الفرعي
المجموع الكلي

مجموع إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن متري)
فعالية التكاليف (دوالر أمريكي/كغ-مواد مستنفدة لألوزون/السنة)
* التموٌل ال ٌإتمل الى بنود التكالٌؾ المتعلقة بتصنٌع المبادالت ال رارٌة المصنعة من ضنابٌب ومراوح

وضفاد الٌوئندٌبً بأنه بموجب هذه الخطة القطااٌاةل ساتتم اإلزالاة الكاملاة الساتهال الماواد
( 63مكررا رابعا)-
الهٌدروكلوروفلوروكربونٌااة فااً قطاااع تصاانٌع ضجهاازة تكٌٌااؾ الهااواء ف اً إندونٌسااٌا ب لااول اااام  .3515وساات ظر
كومة إندونٌسٌا استٌراد وتصنٌع ضجهزة تكٌٌؾ الهواء التً ت توي الاى الهٌادروكلوروفلوروكربون– 33ابتاداء مان
ٌ 1نااٌر/كااانون الثااانً  .3515وسااٌدام ذلا بدرجااة كبٌاارة ال كومااة فااً ت قٌاق ضهااداؾ الخفااض الال قااة لبروتوكااول
مونتلايرل ٌث سٌسااد ذل الى خفض الطلب الى خدمة الهٌدروكلوروفلوروكربون– 33فً المستقبل .وقد وافقات
كومة إندونٌسٌا الى ضن ٌكون سن هذه اللوائح إرطا مسبقا لتقدٌم طلب تموٌل إرٌ ة اام .3515
إضافة الفقرات التالٌة إلاى القسام  – 4الخطاة القطااٌاة إلزالاة الهٌادروكلوروفلوروكربون فاً قطااع التبرٌاد

(الٌوئندٌبً):
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( 67مكررا) -وبعد صدور الوثٌقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/35ل قادم الٌوئنادٌبً معلوماات إضاافٌة تتعلاق
بالمؤسسات فً قطاع التبرٌد .وٌتألؾ االستهال فً قطاع التبرٌد من  165طنا مترٌا ( 9958طن من قدرات اساتنفاد
األوزون) مااان الهٌااادروكلوروفلوروكربون– 33كؽااااز تبرٌاااد و 413طناااا مترٌاااا ( 45943طااان مااان قااادرات اساااتنفاد
األوزون) من الهٌدروكلوروفلوروكربون141-ب كعامل نفخ للرؼاو  .وٌركاز الانها فاً هاذا القطااع الاى الت وٌال
فً ثالث مؤسسات فردٌاة ٌتاراوح اساتهالكها ماا باٌن  1991و 3899طان متاري مان الهٌادروكلوروفلوروكربون–33
( 1955إلى  1959طن مان قادرات اساتنفاد األوزون) و 3897إلاى  4491طان متاري مان الهٌادروكلوروفلوروكربون-
141ب ( 3916إلى  4985طن من قدرات اساتنفاد األوزون) .وٌصال مجماوع اساتهال الهٌادروكلوروفلوروكربون–
 33فً مجمواة من  13مؤسسة صؽٌرةل تتناول فاً الانها المظلاًل إلاى  5593طان متاري ( 3977طان مان قادرات
استنفاد األوزون) ومجموع استهال من الهٌدروكلوروفلوروكربون141-ب قدره  136طناا مترٌاا ( 13986طان مان
قدرات استنفاد األوزون) .وتتألؾ المجمواة الثالثة من المؤسساتل التً تتنااول ضٌضاا مان خاالل الانها المظلاًل مان
 13مؤسسة ال تقوم بنفخ رؼاو العزل وتستهل ما مجمواه  3891طن من الهٌادروكلوروفلوروكربون–3915( 33
طن من قدرات استنفاد األوزون).
وقدم الٌوئندٌبً قائمة بمعدات خط األسا والتؽٌرات الضرورٌة للمعدات من ضجال تمكاٌن
( 67مكررا ثانٌا)-
الإركات من استخدام ؼازات تبرٌد واوامل نفخ رؼااو ؼٌار الماواد المساتنفدة لاووزون .وقاد ضإاار الٌوئنادٌبً فاً
طلبه األصلً إلى ضنه من بٌن  33مؤسسة تصنٌع فاً هاذا القطااع تساتخدم الماواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌاةل تمثال
تسع مؤسسات منها جزءا من المجمواات الصنااٌة المنظمة الرئٌسٌة .وهذه المجمواات الصنااٌة الرئٌساٌة الاثالث
ممثلة فً المإروع بالإركات الثالث ذات النها الفرديل وهً بً تً صومو إلكو ماندٌري وبً تً روتارٌانا برٌماا
وبً تً ضلباٌن كول ترٌوتاما .وستدما الإركات الست المتبقٌة المنتمٌة إلى المجموااات الصانااٌة المنظماة الرئٌساٌة
استهالكها من اوامل نفخ الرؼاو والتبرٌد مع الإركات الثالث المإاار إلٌهاال مماا ساٌمكن مان ت قٌاق تموٌال فعاال
من ٌث التكالٌؾ لتكنولوجٌا المواد الهٌدروكربونٌة لنفخ الرؼااو للإاركات الاثالث .كماا ضن املٌاة ت دٌاد التكاالٌؾ
اإلضافٌة والمناقإة المتعلقة بها لجمٌع الت وٌالت ضخذت فً ال سبان معدات خط األسا لهذه الإركاتل وخصاائص
ؼازات التبرٌد المختلفة واوامل نفخ الرؼاو ل وال سٌما ما ٌتعلق بمد قابلٌتهاا الاى االإاتعالل ووفاورات التكاالٌؾ
فً ادة بنود تتعلق بالتدرٌب والمسااادة التقنٌاة نتٌجاة معالجاة اادد كبٌار مان المؤسساات فاً نفا الوقات .وٌارد فاً
الجادول  13اساتعراض ااام لمساتوٌات التموٌال المقتر اة .وٌعارض الجادول  13استعراضاا ااماا وتكاالٌؾ التإاؽٌل
اإلضااااااافٌة وتكااااااالٌؾ الت وٌاااااال اإلضااااااافٌة لمختلااااااؾ ضجاااااازاء املٌااااااة الت وٌاااااال فضااااااال ااااااان كمٌااااااات المااااااواد
الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة المزالة فً كل إركة وفعالٌة تكالٌؾ املٌة الت وٌل.
الجدول -09

استعراض عام لمستويات التمويل المقترحة

الرقم

البند

تكاليف التحويل
اإلضافية (دوالر
أمريكي)

تكاليف التشغيل
اإلضافية (دوالر
أمريكي)

المجموع (دوالر
أمريكي)

استثماري
1
المجواة األولى ( 3مؤسسات)
2
المجواة الثانٌة ( 13مؤسسة)
3
المجواة الثالثة ( 13مؤسسة)
المجموع الفرعي

1,669,250
1,293,600
501,600
3,464,450

121,476
191,520
125,203
438,199

1,790,726
1,485,120
626,803
3,902,649

120,000
120,000

0
0

120,000
120,000
4,022,649

غير استثماري
1
الدام التقنً للقطاع
المجموع الفرعي
المجموع الكلي

مجموع اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون040-ب (طن متري)
مجموع اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون( 99-طن متري)
مجموع اإلزالة (طن متري)
مجموع اإلزالة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
فعالية التكاليف (دوالر أمريكي/كغ-مواد مستنفدة لألوزون/السنة)

413
165
578
54.51
6.96
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تكاليف تحويل جزء التبريد والرغااو فضاع عان االساتهعم المتعلاق باذلم وفعالياة التكااليف فاي
الجدول -03
المشاريع حسب المؤسسة
بي تي
صومو إلكو
مانديري
تكالٌؾ الت وٌل اإلضافٌة للتبرٌد
(دوالر ضمرٌكً)
تكالٌؾ الت وٌل اإلضافٌة للرؼاو
(دوالر ضمرٌكً)
تكالٌؾ التإؽٌل اإلضافٌة للتبرٌد
(دوالر ضمرٌكً)
إزالة الهٌدروكلوروفلوروكربون-
( 33طن متري)
إزالة الهٌدروكلوروفلوروكربون-
141ب (طن متري)

بي تي
روتاريانا
بريما

بي تي
ألباين كول
تروتاما

المجموعة
الثانية

المجموعة
الثالثة

استهعم
عامل النفخ
في  6شركات
يتعين دمجها

المجموع

272,250

173,250

200,750

567,600

501,600

1,715,450

341,000

341,000

341,000

726,000

0

1,749,000

56,020

25,296

40,160

191,520

125,203

438,199

28.6

19.1

28.9

50.3

38.1

165.0

42.8

28.7

44.1

126.0

0

171.4

413.0

إن تكنولوجٌاااات االساااتبدال فاااً مختلاااؾ المؤسساااات تتعلاااق ت دٌااادا بهاااذه المؤسسااااتل
( 67مكررا ثالثا) -
وستساااتخدم بااااً تاااً صااااومو إلكااااو مانااادٌري وبااااً تاااً ضلباااااٌن كااااول ترٌوتاماااا الهٌاااادروفلوروكربون 33-كباااادٌل
للهٌاادروكلوروفلوروكربون–33ل فااً ااٌن ستسااتخدم إااركة بااً تااً روتارٌانااا برٌمااا الهٌاادروفلوروكربون–134ض.
وتعتزم جمٌع الإاركات الاثالث اساتخدام الساٌكلوبٌنتان كبادٌل للهٌادروكلوروفلوروكربون141-ب فاً نفاخ الرؼااو .
وستسااتخدم المجمواااة الثانٌااة ماان المؤسسااات الهٌاادروفلوروكربون–134ض كباادٌل للهٌاادروكلوروفلوروكربون–33ل
وفورمااات المٌثٌااال ضو الهٌااادروفلوروكربون 245fa-فاااً بولٌاااول ساااابق الخلاااط كبااادٌل للهٌااادروكلوروفلوروكربون–
141ب؛ وسٌتم االختٌار بٌن بدٌلً الهٌدروكلوروفلوروكربون141-ب ساب قابلٌاة التطبٌاق وتاوافره م لٌاا وتكاالٌؾ
الباادٌلل وٌعتباار فورمااات المٌثٌاال الباادٌل المفضاال ماان ٌااث التكااالٌؾ .وستسااتخدم المجمواااة الثالثااة ماان المؤسسااات
الهٌاااادروفلوروكربون– 33كباااادٌل للهٌاااادروكلوروفلوروكربون– .33وسااااٌؤدي ذلاااا إلااااى إدخااااال باااادائل للمااااواد
الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة المزالة بموجب هذه الخطة القطااٌة سبما هو مبٌن فً الجدول  14ضدناه.
الجدول  -04المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يتعين إزالتها والتكنولوجيات البديلة المستخدمة ذات الصلة
المادة المستنفدة
لألوزون قبل التحويل
كمية المواد المستنفدة
126
287
69
96
لألوزون التي يتعين
استبدالها (طن متري)
فورمات المٌثٌل ضو HFC-
المادة المستنفدة
الهٌدروفلوروكربون134-ض
الهٌدروفلوروكربون33-
السٌكلوبٌنتان
**245fa
لألوزون بعد التحويل
* ٌإتمل هذا الرقم الى إزالة الهٌدروكلوروفلوروكربون141-ب الناتجة ان املٌة الدما
** ااادم الٌقااٌن بإااأن التكنولوجٌااا نتٌجااة م دودٌااة تااوافر فورمااات المٌثٌاال وااادم معرفااة مااد إمكانٌااة تطبٌقااه وقاات إاااداد خطااة إدارة إزالااة المااواد
الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة
الهٌدروكلوروفلوروكربون-
33

الهٌدروكلوروفلوروكربون-
33

الهٌدروكلوروفلوروكربون-
141ب*

الهٌدروكلوروفلوروكربون-
141ب

وضفاد الٌوئندٌبً بأنه بموجب هذه الخطة القطااٌاةل ساتتم اإلزالاة الكاملاة الساتهال الماواد
( 67مكررا رابعا)-
الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً قطااع تصانٌع التبرٌاد فاً إندونٌساٌا ب لاول ااام  .3515وسات ظر كوماة إندونٌساٌا
استٌراد وتصنٌع منتجات التبرٌد التً ت تاوي الاى الهٌادروكلوروفلوروكربون– 33ابتاداء مان ٌ 1نااٌر/كاانون الثاانً
 .3515وسٌدام ذل بدرجة كبٌرة ال كومة فً ت قٌق ضهاداؾ الخفاض الال قاة لبروتوكاول ماونتلايرل ٌاث سٌساااد
ذل الى خفض الطلب الى خدمة الهٌدروكلوروفلوروكربون– 33فً المستقبل .وقاد وافقات كوماة إندونٌساٌا الاى
ضن ٌكون سن هذه اللوائح إرطا مسبقا لتقدٌم طلب تموٌل إرٌ ة اام .3515
إضااافة الفقاارة التالٌااة إلااى القساام  -5الخطااة القطااٌااة إلزالااة الهٌاادروكلوروفلوروكربون فااً قطاااع مكاف ااة

النٌران (الٌوئندٌبً):
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( 68مكررا) -ضبلػ الٌوئندٌبً األمانة بأنه فً المر لة ال الٌة من املٌة إزالة الماواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌاةل
ٌمكن ادم إٌالء ضولوٌة كبٌرة إلزالة الهٌادروكلوروفلوروكربون 133-فاً قطااع مكاف اة النٌاران .ؼٌار ضناه ٌبادو مان
المهم ادم انتإار تكنولوجٌات مكاف ة النٌران التً تستخدم الهٌدروكلوروفلوروكربون– 133فً إندونٌساٌا والإاروع
فً املٌة ت وٌل النظمل للسماح فً وقت ال ق بتنفٌذ املٌة إزالة ضكثر فعالٌاة .وٌقتارح الٌوئنادٌبً االضاطالع بنإااط
صؽٌر من ضنإطة المساادة التقنٌاة لتثقٌاؾ ضصا اب المصال ة وإاادادهم لتخطاٌط نظام جدٌادة لمكاف اة النٌاران تكاون
خالٌااة ماان الهٌاادروكلوروفلوروكربون133-ل فضااال ااان النظاار فااً إاااادة تهٌئااة الاانظم القائمااة .وفااً الوقاات نفسااهل
سٌساامح مثاال هااذا النإاااط بت وٌاال التكنولوجٌااال بالدرجااة المطلوبااةل إلااى باادائل نظاام مكاف ااة النٌااران القائمااة الااى
الهٌاادروكلوروفلوروكربون133-ل ماان خااالل سلساالة تتكااون ماان ثااالث لقااات اماال ضو ضكثاار ألص ا اب المصاال ة.
وٌقترح الٌوئندٌبً انصارا للمسااادة التقنٌاة لقطااع مكاف اة النٌاران اناد مساتو ٌبلاػ  35 555دوالر ضمرٌكاً زائاد
تكالٌؾ دام الوكالة للٌوئندٌبً .وفً ٌن تبدو التكالٌؾ معقولة لمثل هذا النإاطل فإن األمانة تر ضنه ال ٌمكن ااتباار
اإلزالااااااة فااااااً هااااااذا القطاااااااع ماااااان األولوٌااااااات لت قٌااااااق ضهااااااداؾ الرقابااااااة لعااااااامً  3513و 3515نظاااااارا ألن
الهٌااادروكلوروفلوروكربون– 133هاااو ضقااال الماااواد مااان ٌاااث قااادرات اساااتنفاد األوزون مااان باااٌن جمٌاااع الماااواد
الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة.


إضافة الفقرات التالٌة إلى القسم  – 6التكلفة الإاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة:

( 71مكررا) -وتتااألؾ خطااة إدارة إزالااة المااواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌااة المقدمااة ماان ااادد ماان األنإااطة فااً
القطااات المختلفة المقتر ة للتنفٌذ خالل المر لة األولى .وفٌما ٌتعلق ببعض هذه القطااااتل ضكملات المناقإاات باٌن
الٌوئندٌبً واألمانةل وتم التوصل إلى اتفاق بإأن مستو التموٌل .وكانت نٌة األمانة هً ضن تقدم إلاى اللجناة التنفٌذٌاة
مستوٌات تموٌل متفق الٌها لجمٌع القطااات من ضجل الساماح للجناة التنفٌذٌاة بمناقإاة ضي ضولوٌاات م تملاة قاد تكاون
مرؼوبة للعناصر .ؼٌر ضن المناقإاات لام تساتكمل لقطااع الرؼااو فاً هاذا الوقات .وٌمكان بارؼم ذلا التوصال إلاى
اتفاق قبل اجتمااع اللجناة التنفٌذٌاةل وساتقوم األماناة باإبالغ اللجناة التنفٌذٌاة وفقاا لاذل  .وفاً الوقات ال االًل ٌمكان ضن
تعاااارض األماناااااة األنإااااطة التالٌاااااة ال تمااااال إدراجهاااااا فااااً المر لاااااة األولااااى مااااان خطااااة إدارة إزالاااااة الماااااواد
الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً إندونٌسٌا:
(ض)

إزالاااة  413طناااا مترٌاااا مااان الهٌااادروكلوروفلوروكربون– 33973( 33طااان مااان قااادرات اساااتنفاد
األوزون) و 165طناااا مترٌاااا مااان الهٌااادروكلوروفلوروكربون141-ب ( 18915طااان مااان قااادرات
استنفاد األوزون) المستخدم فً تصنٌع معادات التبرٌاد الصانااٌة والتجارٌاة بإجماالً تكاالٌؾ تصال
إلى  4 533 649دوالرا ضمرٌكٌا زائد تكالٌؾ دام الوكالة وٌنفذها الٌوئندٌبًل الى ضسا الفهام ضناه
ستتم اإلزالة الكاملة الستهال المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً قطاع تصنٌع التبرٌاد لكال مان
استخدامات التبرٌد ونفخ الرؼاو فً إندونٌسٌا ب لول اام  3515بدون طلبات ضخر للتموٌال مان
الصندوق المتعدد األطراؾ .وست ظر كومة إندونٌساٌا اساتٌراد وتجمٌاع وتصانٌع منتجاات التبرٌاد
التً ت توي الى الهٌدروكلوروفلوروكربون– 33فضاال اان اساتخدام الهٌادروكلوروفلوروكربون-
141ب فااً تصاانٌع الرؼاااو لعاازل معاادات التبرٌاادل فااً مواااد ال ٌتجاااوز ٌ 1ناااٌر/كااانون الثااانً
3515ل ووافقاات الااى ضن ٌكااون ساان هااذه اللااوائح إاارطا مساابقا لتقاادٌم طلااب تموٌاال إاارٌ ة اااام
3515؛

(ب)

إزالااة  58698طاان متااري ماان الهٌاادروكلوروفلوروكربون– 33937( 33طاان ماان قاادرات اسااتنفاد
األوزون) المسااتخدم تصاانٌع معاادات تكٌٌااؾ الهااواء بإجمااالً تكااالٌؾ قاادرها  4 453 653دوالرا
ضمرٌكٌال زائد تكاالٌؾ داام الوكالاةل وٌنفاذها الٌوئنادٌبًل اال ضساا الفهام ضناه ساتتم اإلزالاة الكاملاة
الستهال المواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌة فً قطاع تصانٌع ضجهازة تكٌٌاؾ الهاواء فاً إندونٌساٌا
ب لول اام  3515بدون طلبات ضخر للتموٌل من الصاندوق المتعادد األطاراؾ .وسات ظر كوماة
إندونٌساااااااٌا اساااااااتٌراد وتجمٌاااااااع و تصااااااانٌع ضجهااااااازة تكٌٌاااااااؾ الهاااااااواء التاااااااً ت تاااااااوي الاااااااى
الهٌدروكلوروفلوروكربون– 33فً مواد ال ٌتجاوز ٌ 1ناٌر/كانون الثانً 3515ل ووافقت الى ضن
ٌكون سن هذه اللاوائح إارطا مسابقا لتقادٌم طلاب تموٌال إارٌ ة ااام  .3515وال ٌإاتمل اإلجماالً
المقدم الى تموٌل ضي من بنود التكالٌؾ المتعلقة بت وٌال تصانٌع المباادالت ال رارٌاة المصانعة مان
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ضنابٌب ومراوح المطلوبة لإركة بً تً باناسونٌ ؼوبل .وقاد ترؼاب اللجناة فاً ضن تنظار فاً هاذه
األنإاااااااطة باااااااالتزامن ماااااااع قضاااااااٌة السٌاساااااااة العاماااااااة ذات الصااااااالة الاااااااواردة فاااااااً الوثٌقاااااااة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/55؛
( ج)

برناما مساادة تقنٌة إلدارة ؼازات التبرٌدل بإجمالً تكالٌؾ قدرها  355 555دوالر ضمرٌكً زائاد
تكااالٌؾ دااام الوكالااةل تنفااذه كومااة ضسااترالٌال وتبلااػ اإلزالااة المرتبطااة بااه  6697طاان متااري ماان
الهٌدروكلوروفلوروكربون– 3967( 33طن من قدرات استنفاد األوزون؛ وتم ال سااب الاى ضساا
 4955دوالر ضمرٌكً/كػ متري)؛

(د)

برناما مساادة تقنٌة لقطاع مكاف ة النٌاران بإجماالً تكاالٌؾ قادرها  35 555دوالر ضمرٌكاً زائاد
تكالٌؾ دام الوكالةل وٌنفذه الٌوئندٌبً؛

( ه)

 65 555دوالر ضمرٌكً للسٌاسات واللاوائح و 95 555دوالر ضمرٌكاً للتواٌاة و 375 555دوالر
ضمرٌكً إلدارة المإروااتل زائد تكالٌؾ الدام ذات الصلةل وٌنفذها الٌوئندٌبً.

كما ضبلػ الٌوئندٌبً األمانة ضنه فً الة تموٌال األنإاطة فاً قطااع الرؼااو ل فاإن كوماة
( 71مكررا ثانٌا)-
إندونٌسااٌا الااى اسااتعداد بااأن تلتاازم ب ظاار اسااتخدام الهٌاادروكلوروفلوروكربون141-ب لاانفخ الرؼاااو لعاازل معاادات
التبرٌاااد وفاااً تصااانٌع الواااااء ال اااراري المعااازول للإاااا نات المباااردة والمنتجاااات ذات ضدٌااام منااادما ابتاااداء مااان 1
ٌناٌر/كانون الثانً .3515
األثر الى المناخ
وفً وقت صٌاؼة هذه اإلضاافةل لام ٌكان لاد األماناة معلوماات نهائٌاة اان نسابة مختلاؾ
( 71مكررا ثالثا)-
التكنولوجٌات التً ٌتعٌن استخدامها كمواد بدٌلة فً قطاع الرؼااو ل وبدرجاة ضقالل فاً قطااع التبرٌاد .وتتفااوت ضثاار
مختلؾ التكنولوجٌات الاى المنااخل ٌاث ٌقال ضو ٌزٌاد ضثار بعضاها إلاى اد ماا اان ضثار الهٌادروكلوروفلوروكربون-
141ب؛ وٌتفاااقم هااذا األثاار با تمااال اسااتخدام الهٌ ادروفلوروكربون 245fa-فااً خل اٌط مااع الماااءل ممااا ٌقلاال الكمٌااة
المستخدمة بإكل كبٌر .وبما ضن ضي سابات ألثار المنااخ الاى مثال هاذا األساا ؼٌار المؤكاد ساٌنتا انهاا مجموااة
كبٌرة من األرقام المختلفةل فإن األمانة إعرت بأن مثل المعلومات فً هاذه المر لاة ٌمكان ضن تكاون تقدٌرٌاة إلاى اد
بعٌدل وال ٌكون لها ضي قٌمة للجنة التنفٌذٌة .وتم ساب ضثر االستعاضاة اان الهٌادروكلوروفلوروكربون– 33بؽاازات
التبرٌد البدٌلة وضدرج فً الوثٌقة 9UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/56/Add.1
 االستعاضة ان الفقرة  73بما ٌلً:

التوصيات
 -73قد ترؼب اللجنة التنفٌذٌاة فاً ضن تنظار فاً خطاة إدارة إزالاة الماواد الهٌدروكلوروفلوروكربونٌاة إلندونٌساٌا
فً ضوء التعلٌقات الواردة فً الوثٌقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/35واإلضافة بالوثٌقة فضاال اان المعلوماات
التً قد تقدمها األمانة خالل االجتماع الثانً والستٌن للجنة التنفٌذٌة.
-----
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